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K1. Studiju virziena kā vienota veseluma un tam atbilstoši studiju programmu 

aktualitāte, mērķi un uzdevumi, to skaidrība, sasniedzamība, saskaņotība ar 

augstskolas kopējo stratēģisko attīstību 

Studiju virziens “Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība” attīstās saskaņā ar 

augstskolas RISEBA misiju, vīziju un vērtībām, atbilstoši tās prioritātēm un stratēģijai.  

Studiju virzienā ietvertas šādas programmas: 

1. Bakalaura studiju programmas: “Eiropas biznesa studijas”, “Biznesa psiholoģija”, 

“Uzņēmējdarbības vadība”, “Biznesa vadība digitālā vidē”; 

2. Maģistra studiju programmas: “Biznesa stratēģiskā vadība”, “Vadības psiholoģija un supervīzija”, 

“Personāla vadība”, “Veselības vadība”, “Starptautiskais bizness”, “Projektu vadība”, 

“Uzņēmējdarbības vadība”; 

3. Doktora studiju programma “Biznesa vadība”. 

Starptautiskās studiju programmas  “Eiropas biznesa studijas”  un “Starptautiskais bizness” ir 

veidotas  atbilstoši Boloņas deklarācijas principiem un to stratēģiskais mērķis ir dinamiski attīstīties 

Latvijas augstākās izglītības sistēmā, starptautiskā profesionālā un akadēsmikā sadarbībā, lai iegūtais 

grāds un diploms būtu atzīts  gan Eiropas darba tirgū, gan būtu noderīgs izglītības turpināšanai citās 

Eiropas valstīs. 

RISEBA stratēģiskais mērķis ir kļūt par starptautiski atzītu biznesa, mākslas un tehno- loģiju 

universitāti. Veiksmīgai augstskolas stratēģijas īstenošanai, atbilstoši vienotās Eiropas augstākās 

izglītības sistēmas veidošanas un reformēšanas norisei (saskaņā ar Boloņas procesa mērķiem), 

definētas šādas stratēģiskās attīstības prioritātes: 

1. Studiju programmu klāsta konsolidācija atbilstoši mūsdienu tendencēm un nākotnes 

izaicinājumiem; 

2. Zinātnes attīstība; 

3. Internacionalizācija; 

4. Akadēmiskā personāla attīstība; 

5. Attiecību pilnveidošana ar absolventiem; 

6. Mūžizglītības attīstība; 

7. Tehniski attīstīta, multidisciplināra pasniegšana un studiju atbalstoša vide; 

8. Augstskolas zīmola stiprināšana; 

9. Sociālās atbildības sekmēšana. 

Šīs prioritātes izvirzītas atbilstoši augstskolas definētajai misijai, vīzijai un izvirzītajām 
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vērtībām (skat. http://www.riseba.lv/lv/par-riseba/misija-cels-uz-starptautisku-karjeru ). Saskaņā ar 

RISEBA stratēģiju un tās prioritātēm, augstskolai definēti konkrēti stratēģiskie mērķi un uzdevumi kā 

arī izpildes termiņi, atbildīgie darbinieki, uzdevumu izpildes mērījumu metodika un kritēriji. 

Studiju virziena stipro un vājo pušu, iespēju un draudu analīze 
 

        STIPRĀS PUSES VĀJĀS PUSES 

 Kvalitāte:               
 Starptautiski atzīta kvalitāte – 2 programmām EPAS  

 akreditācija.  

 Kvalitātes vadības sistēma studiju procesa norises  

 optimizēšanai.  

 Saturs:  

Ierobežots izvēles kursu piedāvājums;  Programmu saturs atbilst profesionālo standartu 
prasībām un   

 

tas ir saskaņots ar profesionālās izglītības valsts 

standartu.  

 Programmu saturs atbilst tirgus prasībām  

 

Doktora studiju programma izstrādāta angļu un latviešu 

valodā  

 Mācībspēki  Dažiem akadēmiskā personāla pārstāvjiem  

ir  
Pieredzējuši un augsti kvalificēti mācībspēki ar 
profesionālu 

 pieredzi nepietiekams zinātnisko publikāciju skaits 

 

Divas programmās tiek realizētas, apvienojot divu 

augstskolu atsevišķos pētījumu virzienos; 

 
zinātniski  pētnieciskos,  akadēmiskos  un  materiāli  
tehniskos Atsevišķos gadījumos vāja mācībspēku 

 

resursus,   akadēmiskās  sadarbības  rezultātā,   radot  

jaunu pedagoģiskā sagatavotība; 
 sinerģiju. 

Atsevišķos gadījumos vāja mācībspēku un  
Pētnieciskā   darbība   norisinās   ciešā   saiknē   ar   
praktiskās 

 uzņēmējdarbības vides problēmām un prasībām. studentu komunikācija. 

 

Daudzi RISEBA mācībspēki ir Latvijas Zinātņu 

Padomes eksperti un 

 

 

Mazs ārvalstu akadēmiskā personāla skaits;  Valsts Zinātniskās Kvalifikācijas komisijas eksperti 

 

Daudzos akadēmiskos amatos ievēlēti ārvalstu 

mācībspēki. Zema ārzemju mācībspēku iesaiste biznesa 
 

 
programmu attīstībā; 

 Studējošie 
Intensīvs studiju process, liela darba 
slodze;           

 
Liels ārvalstu studentu skaits programmās angļu un 
krievu  

 valodu plūsmās  

 
Studiju 
formas  

Grūtības iesaistīt studentus zinātniskajā 

darbā;  
Pilna un nepilna laika studiju formas, tai skaitā 
tālmācība; 

 Iespēja studējošajiem apvienot darbu ar mācībām;  

 Trīs studiju valodas. Ārzemju lektoru gadījumā – ļoti intensīvas 
 Starptautiskie sakari studijas;         

http://www.riseba.lv/lv/par-riseba/misija-cels-uz-starptautisku-karjeru
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RISEBA ir izveidoti sadarbības sakari ar citu valstu 
biznesa  

 augstskolām un piedāvājums studēt ārzemēs 
Nepietiekamas mārketinga aktivitātes 
atsevišķu 

 ERASMUS+ studiju apmaiņas iespējas 
programmu virzīšanai Latvijas un ārvalstu 
tirgū; 

 Starptautiskas prakses iespējas 
Trūkst pieredzes darbā ar studējošajiem no 
NVS 

 Iespēja iegūt dubultgrādu valstīm; 

 
Sadarbība ar darba 
devējiem  Vāja  virziena absolventu iesaistīšanās 

studiju  RISEBA ir ilggadīga un veiksmīga sadarbība ar darba 
 devējiem studentu prakšu vietu nodrošināšanā; programmu attīstībā. 
 Sadarbība ar profesionālajām asociācijām organizācijām;  

 Biznesa inkubators  

 Aktīvs darbs programmu padomēs  

 Materiāli tehniskais nodrošinājums 

 

     

 
RISEBA ir labs materiāli tehniskais IT nodrošinājums 
biznesa 

 virziena programmu realizācijai (specifiskie programmu 
MOODL lietošanas nepilnības studiju 
procesā. 

 produkti, piem., Moodle, DreamApply, Webropool), Ierobežots izvēles kursu piedāvājums. 
 RISEBA Bibliotēka ir nodrošināta ar nozares specifisko  

 

literatūru un brīva pieejas EBSCO un ProQuest datu 

bāzēm.  

 Jauna studentu viesnīca ārvalstu studentiem  

 
Studiju 
maksa   

 
Studiju maksa ir konkurētspējīga salīdzinājumā ar 
līdzīgām   

 programmām citās augstskolās.  

 Alumni   

 Plašas karjeras iespējas absolventiem.  

 

K2. Studiju virziena vadība 

Par studiju virzienu atbild Studiju virziena vadītājs. Detalizēta studiju virziena pārvaldības 

struktūra ietverta K.2.1. tabulā. 

2.1.tabula 

Studiju virziena pārvaldības struktūra - Augstskolas RISEBA lēmējinstitūciju un 

struktūrvienību atbildības sfēras 

RISEBA 

struktūrvienība/atbildīgā 

persona 

Uzdevums 

RISEBA Senāts 
Apstiprina dokumentus, kas reglamentē RISEBA akadēmiskās un 

zinātniskās darbības sfēras 
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Augstskolas RISEBA 

rektore 

Izdod rīkojumus, kas nosaka studiju virziena attīstības organizēšanu 

atbilstoši veicamajiem uzdevumiem. 

Biznesa un ekonomikas 

fakultāte 

Studiju virziena attīstības stratēģijas plānošana, izvērtēšana, 

pilnveidošana atbilstoši augstskolas un  fakultātes misijai, vīzijai, 

vērtībām, augstākās izglītības, profesionālajām un darba tirgus prasībām  

Biznesa katedra, 

Ekonomikas katedra, 

Valodu katedra, 

IT un matemātikas 

katedra 

Virziena ietvaros iniciē jaunu studiju programmu izveidi, veido jaunas 

un pilnveido jau esošās programmas, veic tirgus izpēti par jaunām 

programmām, nodrošina mācību kvalitāti 

 

Programmu direktori 

Studiju virziena un studiju programmas ikdienas darbības organizēšana 

un attīstība, mācību procesa kvalitātes nodrošināšana, programmas 

licencēša- nas un akreditācijas procesu vadīšana 

Programmu Padomes 
Studiju programmas stratēģiskās plānošanas un realizācijas pārraudzības 

veikšana (lēmumiem ir rekomendējošs raksturs) 

Mūžizglītības centrs  

Sadarbībā ar attiecīgo departamentu veic tirgus izpēti jaunām 

programmām, iniciē dažādu pasākumu organizēšanu 

virziena/programmas ietvaros, iesaista studējošos dažāda veida 

aktivitātēs  

Pētniecības virzienu  

grupas 
Iniciē un iesaista studējošos zinātniska darba veikšanā 

Tālmācības centrs 
Nodrošina trīs bakalaura un vienas maģistra biznesa virziena 

programmu īstenošanu tālmācības formā. 

 

Ārējo sakaru daļa 

Sadarbības veicināšana ar citām izglītības iestādēm Latvijā un ārzemēs 

(starp studējošiem un mācībspēkiem), ārzemju pasniedzēju iesaistīšana 

mācību procesā, studējošo apmaiņas organizēšana 

Studiju daļa 
Mācību procesa organizēšana, ārzemju pasniedzēju iesaistīšana mācību 

procesā 

 

Projektu daļa 

Informēt RISEBA akadēmisko un administratīvo personālu, studentus 

par projektu iespējām, veicināt zinātnisko pētījumu veikšanu, 

izmantojot Eiro- pas un Valsts atbalsta iespējas un nodrošināt studentu 

praktisko iemaņu apguvi projektu vadībā. 
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Radošais biznesa 

inkuba- tors 

Veicināt un atbalstīt RISEBA studentus biznesa ideju attīstīšanai, 

projektu izveidei un uzņēmējdarbības uzsākšanai. Vieslekciju un 

pieredzes apmaiņas pasākumu organizēšana. 

 

 

Studējošo pašpārvalde 

Studējošo pašpārvalde RISEBA nodrošina demokrātijas principu 

īstenošanu augstskolas pārvaldē. Studējošo pašpārvalde darbojas kā 

tilts starp studentiem un augstskolas administrāciju. RISEBA studējošo 

pašpārvaldei veido augstskolas studenti, kas organizē skolas aktivitātes 

un studentu dzīvi. Pār- stāv studējošo intereses Programmu padomēs. 

RISEBA Promocijas 

Padome  

Augstskolas RISEBA Promocijas Padome pieņem Promocijas darbus 

aizstāvēšanai un nodrošina to aizstāvēšanas procesu  

 

Pēc programmu apguves studentiem tiek piešķirts akadēmiskais vai profesionālais bakalaura 

vai maģistra grāds, vai doktora grāds uzņēmējdarbības vadībā. 

Katra studiju kursa ieguldījuma novērtējums tiek veikts atbilstoši izstrādātās studiju kvalitātes 

novērtējuma sistēmai un uzstādītiem vērtējumu kritērijiem. 

RISEBA kredītpunktu aprēķināšana notiek saskaņā ar Latvijas Republikas Izglītības un 

zinātnes ministrijas rīkojumu par pāreju uz starptautiskajā praksē pieņemto kredītpunktu vienoto 

sistēmu, lai salīdzinātu studiju programmu apjomu un studentu slodzi dažādās augstskolās Latvijā un 

Eiropas valstīs. Kredītpunkts ir studenta mācību darba mērvienība. Viens kredītpunkts atbilst 40 

stundu mācību slodzes apjomam, kas ietver gan kontaktstundas, gan patstāvīgo darbu. 

Viens Latvijas kredītpunkts ir līdzvērtīgs 1,5 ECTS kredītpunktiem. Par katru studiju kursu 

studējošais saņem paredzētos kredītpunktus, ja viņš savlaicīgi un pilnībā ir veicis visus kursa 

paredzētos uzdevumus, izmantojot iegūtās teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas. 

Studējošo zināšanu pārbaudei paredzētas šādas formas: 

 semestra laikā rakstiski izpildāmie kontroldarbi (testi), patstāvīgie studiju darbi, prezentācijas, 

individuālo uzdevumu izpilde datorklasē; 

 rakstisks eksāmens pēc katra studiju kursa apguves, atbilstoši RISEBA apstiprinātajām eksāmenu 

nosacījumu prasībām. 

Studiju laikā studējošiem ir: 

 jānokārto visi pārbaudījumi un kursa darbi, 

 jāizstrādā un sekmīgi jāaizstāv bakalaura, maģistra vai doktora darbs. 

Studiju sasniegumu un studiju rezultātu īstenošana notiek pamatojas uz studentcentrētas 

izglītības principiem, atbilstoši Augstskolu likumam un augstskolas RISEBA iekšējās kārtības 
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noteikumiem. Studiju procesā tiek nodrošinātas studentu vajadzībām atbilstošas, daudzveidīgas 

mācīšanās  un studiju rezultātu izvērtēšanas metodes.  Studējošo sasniegumus un studiju rezultātus 

vērtē praktiskajās nodarbībās, semināros, kontroldarbos, patstāvīgajos studiju darbos, diskusijās, 

meistarklasēs, prasmju attīstīšanas vingrinājumos, ekskursijās  un citos pārbaudījumos, kā arī dažādās 

sabiedriskajās augstskolas aktivitātēs. Studijas balstās uz studējošā patstāvību, vienlaicīgi nodrošinot 

pasniedzēja vadību un atbalstu – katra studiju kursa aprakstā ir norādīts studējošo patstāvīgā darba 

apjoms un saturs, kā arī tā vērtēšanas metodes. E-RISEBA vidē tiek publiskoti katra studiju kursa 

vērtēšanas prasības, kritēriji un metodes atzīmju izlikšanai katram studiju kursam, kā arī vērtējumu 

skaidrojums. Studenti saņem skaidrojumu par vērtējumu, un, ja nepieciešams, padomus darba 

uzlabošanai. Prakšu un maģistra darbu vērtēšanu veic vairāki eksaminētāji; vērtēšana notiek ar 

apstiprinātām procedūrām, tiek taisnīgi pielietota visiem studentiem un ir konsekventa. 

Visi studiju programmā paredzētie studiju kursi tiek īstenoti atbilstoši studiju kursu aprakstiem, 

kuros noteikta arī attiecīgā kursa vērtēšanas sistēma, ievērojot RISEBA vienoto vērtēšanas sistēmu. 

RISEBA izmantotā vērtēšanas sistēma ir veidota balstoties uz 2014.gada 26.augusta LR MK 

noteikumiem Nr.512 „Noteikumi par otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu”:  

 vērtēšanas atklātības princips – atbilstoši izvirzītajiem programmas mērķiem un uzdevumiem, kā arī 

studiju kursu mērķiem un uzdevumiem ir noteikts prasību kopums studiju rezultātu sasniegšanas 

vērtēšanai. Prasību kopums ir norādīts katrā studiju kursa aprakstā.  

 vērtējuma obligātums - nepieciešamība iegūt pozitīvu vērtējumu par katru studiju kursu, attiecīgi par 

visu programmas satura apguvi. Studējošais var aizstāvēt maģistra darbu tikai tad, kad ir apgūts viss 

programmas saturs.  

 vērtējuma pārskatīšanas iespēju princips – augstskola nosaka kārtību iegūtā vērtējuma pārskatīšanai. 

RISEBA Studiju nolikuma, kas apstiprināts Senātā, 3.6.punktā ir noteikts – ja studējošais vēlas uzlabot 

savu gala atzīmi, viņam ir jāvienojas ar attiecīgo mācībspēku un programmas direktoru par laiku, 

jāsaņem no attiecīgās studiju programmas administratores noteiktas formas norīkojums atbilstoši 

papildus maksas pakalpojumu cenrādim.  

 vērtēšanā izmantoto pārbaudes veidu dažādības princips – programmas apguves vērtēšanā izmanto 

dažādus pārbaudes veidus.  

Katrs mācībspēks savā studiju kursā regulāri pārbauda studentu zināšanas, prasmes un 

kompetences izmantojot kursa programmās un aprakstā norādītos pārbaudes veidus. Pārbaudījumu 

prasības ir atkarīgas no katra studiju kursa specifikas un studiju procesa organizācijas tajā. Eksāmeni 

RISEBA tiek organizēti gan rakstiski, gan mutiski. Gala vērtējums pēc studiju kursa apguves ietver 

studenta darba novērtējumu visa studiju kursa apguves laikā, tajā skaitā, līdzdalību un darba kvalitāti 
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nodarbībās, kontroldarbu un patstāvīgo darbu rezultātus, kā arī eksāmena vērtējumu. Studiju 

rezultātus vērtē ne tikai attiecīgais mācībspēks vai komisija, bet tiek izmantots arī studentu 

mācīšanās rezultātu pašizvērtējums un savstarpējais vērtējums. Kursa darbu, lietišķo pētījumu un 

prakses atskaites saturu un kvalitāti, kā arī studējošo prezentācijas prasmi vērtē komisija.  

Iesākot katru jaunu kursu, attiecīgais mācībspēks informē studējošos par vērtēšanas prasībām, 

izmantojot augstskolas RISEBA noteikto vērtēšanas sistēmu. 

Kursa apguve ir sekmīga, ja programmā noteiktās prasības ir izpildītas līdz pārbaudījuma 

perioda beigām, izņemot gadījumus, kad saņemts pārbaudījuma kārtošanas termiņa pagarinājums. 

RISEBA studiju un apgūto zināšanu, prasmju un kompetenču novērtēšanas metodes ir objektīvas un 

tiek konsekventi ievērotas.  

Ikvienas studiju rezultātu pārbaudes apjoms un saturs atbilst katras studiju programmas 

kartēšanas rezultātiem, ievērojot attiecīgā studiju kursa saturu, Profesijas standartā noteikto 

zināšanu, prasmju un kompetenču prasības, atbilstoši Eiropas kvalifikācijas ietvarstruktūras (EKI) un 

Latvijas kvalifikācijas ietvarstruktūras (LKI) līmeņiem.  

Studiju rezultātus vērtē pēc diviem rādītājiem: 

 kvalitatīvais vērtējums  procentos un gala atzīme 10 ballu sistēmā (skat.tabulu) 

 kvantitatīvais vērtējums – kredītpunktu skaits atbilstoši studiju kursa apjomam un 

nozīmīgumam. 

Studējošo zināšanu, prasmju un kompetenču kvalitāti - eksāmenu, kontroldarbu, kursa darbu un citu 

pārbaudījumu rezultātus vērtē procentos atbilstoši Metodiskajā padomē apstiprinātiem kritērijiem un 

pēc tam gala vērtējumu izsaka ar atzīmi 10 ballu sistēmā, pamatojoties uz Latvijas Republikas 

Izglītības un zinātnes ministrijas prasībām. 
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Iegūstamo kredītpunktu summa ir norādīta studējošā kartē. Lai novērtētu studējošo izpildītā 

darba apjoma atbilstību plānam, katru semestri un studiju gadu tiek veikts tā kvantitatīvais vērtējums 

kredītpunktos - 1 kredītpunkts atbilst 40 stundām.  

Studējošo sasniegumi tiek vērtēti arī ārpus mācību nodarbību aktivitātēm, piedaloties 

augstskolas RISEBA  sabiedriskajos pasākumos un studentu zinātniskajās konferencēs. Par 

sasniegumiem minētajā jomā studenti saņem mutisku atzinību, sadarbības partneru piešķirtās naudas 

balvas, kā arī nominācijas “Gada students”, “Gada pasākums”, u.c.)  augstskolas rīkotajās ikgadējā 

gada noslēguma pasākumā “Zelta balva”. 

Tālmācības studiju formā studējošo mācību sasniegumi tiek vērtēti atbilstoši 

iepriekšminētiem principiem un procedūrām, lietojot  RISEBA informācijas sistēmu „e.riseba”, kurā 

tiek ievietoti studiju materiāli, instrukcija darbam ar „e.riseba”. Tālmācībā studenti mācās attālināti, 

patstāvīgi apgūstot mācību vielu, atbilstoši studiju plāniem kārtojot kontroldarbus, ieskaites un 

eksāmenus,  vajadzības gadījumā elektroniski sazinoties ar pasniedzējiem un studiju 

administratoriem.  Konsultācijas ar mācībspēkiem  notiek tiešsaistē kā aktīva domu un pieredzes 

apmaiņa, kas padziļina izpratni un palīdz risināt neskaidros jautājumus, t.sk. par studiju rezultātu 
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vērtēšanu. 

Katrā studiju kursā tālmācībā studējošais saņem īpaši veidotu elektronisku studiju materiālu, 

kurā atrodama visa nepieciešamā informācija kursa apguvei teksta, videolekciju, praktisku uzdevumu, 

paškontroles jautājumu, ieteicamās literatūras veidā. Paškontroles testi un kontroluzdevumi paredzēti 

studējošo zināšanu, prasmju un kompetenču pašpārbaudei un to nostiprināšanai. Kontroldarbus, 

ieskaites un eksāmenus studējošie  kārto elektroniski, saskaņā ar studiju plānu. 

Tālmācībā studijas notiek cikliski – studenti saņem uzdevumus, nosūta pasniedzējiem atbildes, 

saņem atzīmes un komentārus, pēc tam viņiem atkal rodas jautājumi, uz kuriem mācībspēks atbild un 

aizsūta jaunu uzdevumu ar komentāriem.  

Studiju rezultātu izvērtēšanas laikā notiek regulāra komunikācija  starp studējošajiem, 

mācībspēkiem un Tālmācības studiju daļas administrāciju e-vēstuļu, diskusiju forumu, un citu 

aktivitāšu veidā. Visi pārbaudes darbi un to vērtējumi tiek reģistrēti un studentiem nodrošināta 

atgriezeniskā saite par izpildīto darbu kvalitāti, izteikti komentāri un ierosinājumi.  

Noslēguma pārbaudījums – bakalaura, maģistra un doktora darba aizstāvēšana notiek klātienē. 

 

K3. Iekšējās kvalitātes nodrošināšanas sistēmas efektivitāte 

Virzienam atbilstošo studiju programmu novērtējums 

Kvalitātes nodrošināšana studiju programmās noris saskaņā ar augstskolas kvalitātes vadības 

sistēmu, kas balstīta Eiropas līmeņa kvalitātes nodrošināšanas vadlīnijās un standar- tos. Nodrošinot 

katras studiju programmas kvalitāti un tās pārraudzību, regulāri tiek organizētas studiju programmu 

padomes, kurās studiju programmas direktori, sadarbojoties ar programmu mācībspēkiem, 

studējošajiem, absolventiem un darba devējiem, veic programmu izvērtējumu. Tiek ņemts vērā visu 

iesaistīto pušu viedoklis un līdz ar to veicināta studiju programmu attīstība, atbilstoši nozares 

speciālistu un darba tirgus prasībām, kā arī studējošo ieskatiem un absolventu pieredzei, uzsākot vai 

turpinot profesionālo attīstību. 

Iekšējās kvalitātes nodrošināšanas sistēmas atbilstība ES standartiem 

Kvalitātes nodrošināšana un pilnveidošana kopumā ir viena no RISEBA stratēģiska- jām 

prioritātēm, augstskolas kvalitātes nodrošināšanas sistēma veidota balstoties uz ENQA standartiem un 

vadlīnijām kvalitātes nodrošināšanai Eiropas augstākās izglītības telpā, Eiro- pas Kvalitātes vadības 

fonda izcilības modeli (EFQM izcilības modeli), kā arī uz EFMD (European Foundation for 

Management Development) studiju programmu akreditācijas sistēmas (EPAS) kritērijiem.  

RISEBA kvalitātes vadības mērķis ir nodrošināt iekšējo procesu caurskatāmību un darbību 
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veikšanu atbilstoši LR un ES normatīvajām prasībām. Kvalitātes vadības sistēmas ieviešanas mērķis 

RISEBA ir izpildīt kvalitātes kritēriju prasības, nodrošināt šo kritēriju uzraudzību, un ieviest 

nepārtrauktas pilnveides procesu, lai pakalpojumi pilnībā atbilstu klientu, likumdevēju un uzraudzības 

iestāžu prasībām. Kvalitātes vadības sistēma nodrošina starptautiskajā darba tirgū nepieciešamo 

speciālistu sagatavošanu studiju procesā, kas ne tikai ir zinoši un prasmīgi katrs savā jomā, bet ir 

sagatavoti profesionālajai dzīvei arī vērtību un attieksmes ziņā. 

RISEBA kvalitātes politika ir izstrādāta, izplatīta, izskaidrota un saistoša visam augstskolas 

personālam. RISEBA personālam savā darbā ir jāievēro noteiktā politika un jāizpilda saviem 

pienākumiem noteiktās prasības. Politika publicēta RISEBA tīmekļa vietnē un ir viegli pieejama 

personālam, klientiem un citām ieinteresētajām pusēm. RISEBA kvalitātes politi- ka detalizēti 

aprakstīta RISEBA Vadības sistēmas rokasgrāmatā, kas pieejama visam personā- lam. Kvalitātes 

vadības sistēma definē un nosaka organizācijas struktūru, darbinieku pienākumus un pilnvaras, 

kvalitātes politikas mērķus, formulējumu un darbības sfēru, kā arī RISE- BA kvalitātes pamatdarbības 

procesu struktūru un aprakstu un ar to saistītās dokumentācijas struktūru un aprakstu. RISEBA vadības 

sistēmas rokasgrāmatā aprakstītie procesi aptver gan pamatdarbības, gan vadības, gan arī atbalsta jeb 

resursu vadības procesus, kā arī nosaka kvalitātes indikatorus un kritērijus. 

Kvalitātes nodrošināšanas sistēmas īstenošanai noteikti šādi mehānismi: 

 kvalitātes vadības sistēmas monitorings; 

 studējošo apmierinātības noteikšana (anketēšana) un analīze; 

 darbinieku darbības kvalitātes noteikšana un uzraudzība (ikgadējais novērtējums, studentu aptauju 

rezultāti, hospitēšana); 

 iekšējie kvalitātes auditi (procedūru un dokumentācijas); 

 augstskolas ikgadējais pašnovērtējums; 

 studiju programmu/virzienu ikgadējais pašnovērtējums; 

 pasniedzēju un darbinieku ikgadējā snieguma izvērtēšana; 

 studējošo snieguma novērtēšana un analīze. 

Par būtiskākajiem darbības novērtēšanas kritērijiem tiek pieņemti tādi rādītāji kā studējošo 

apmierinātības līmenis, darba devēju atsauksmes, absolventa profils – konkurētspēja darba tirgū 

(zināšanu un prasmju pielietošana profesionālajā darbībā), akreditācijas – nacionālās un starptautiskās, 

uzņemšanas/absolvēšanas rādītāji un finanšu rādītāji. Studējošie kvalitātes nodrošināšanas procesā tiek 

iesaistīti ar atgriezeniskās saites palīdzību (anketēšana, tikšanās u.tml.), piedaloties studiju programmu 

padomēs, ar pārstāvniecību Senātā, kā arī ar studējošo pašpārvaldes starpniecību. 

RISEBA studiju procesā tiek regulāri veikta studentu aptauja gan par studiju saturu, gan 
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mācībspēkiem. Aptauja tiek veikta katra studiju kursa noslēgumā. Respondenti ir visi virziena studiju 

programmu studējošie. Aptauju rezultātā tiek iegūta tieša atgriezeniskā informācija par studiju kursa 

kvalitāti, konkrētā mācībspēka vērtējumu, studējošo attieksmi, apmierinātību, izdales materiālu 

pietiekamību un atbilstību tēmas izklāstam, kā arī studentu ieteikumi brīvā formā, par to, kā uzlabot 

konkrētā studiju kursa apmācību procesu. Studējošo rekomendācijas saistībā ar programmas 

izmaiņām, ieteikumi jaunu kursu pievienošanai, sūdzības par kursu saturu, ja tādas ir, tiek apspriestas 

arī programmu padomes sēdēs, kas notiek vismaz reizi semestrī, bet nepieciešamības gadījumā tās var 

tikt organizētas arī biežāk. 

Līdz ar RISEBA skaidri definētajiem kvalitātes nodrošināšanas principiem, arī studiju virziena 

iekšējā kvalitāte tiek īstenota pēc šīs kvalitātes nodrošināšanas sistēmas. Atbilstoši augstskolas Darba 

izpildes vadības sistēmai, biznesa virziena struktūrvienības sistemātiski plāno, vada, novērtē un attīsta 

darbinieku un struktūrvienību darba izpildi, tā sekmējot darba kvalitātes uzlabošanos, un nodrošinot 

RISEBA darbības efektivitātes palielināšanos. 

K4. Studiju virziena resursi un nodrošinājums 

Studiju virziena resursus un nodrošinājumu sastāda finanšu resursi, materiāltehniskais 

nodrošinājums akadēmiskais personāls un informatīvais atbalsts. 

Finanšu resursi 

Kopš RISEBA dibināšanas brīža studiju maksa ir galvenais studiju procesa finansējuma avots. 

Laika periodā no 2009. gada sākuma līdz 2016.gada beigām RISEBA saņēma arī valsts budžeta 

finansējumu (dotāciju) 5 studiju vietām Starpaugstskolu doktora studiju programmā „Biznesa vadība”. 

Studiju maksa tiek segta no fizisko un/vai juridisko personu līdzekļiem. Tie var būt studējošo 

personīgie līdzekļi, studējošo vecāku un citu radinieku personīgie līdzekļi, kā arī studējošo darba 

devēju līdzekļi, studiju kredīti ar valsts vārdā sniegtu galvojumu, komerckredīti, sponsoru līdzekļi.  

Studiju maksas apmēru un samaksas kārtību katram studiju gadam nosaka un apstiprina Senāts. 

RISEBA ir noteiktas sekojošas studiju maksas samaksas iespējas: par visu studiju programmu 

kopumā, par vienu studiju gadu, par vienu studiju semestri vai saskaņā ar studiju līgumā paredzēto 

studiju maksas maksājumu grafiku, t.i., 9 maksājumi katrā studiju gadā. 

Augstskola jaunizveidotām studiju programmām (kas ir licencētas, bet nav akreditētas) pirmajā 

studiju gadā papildus piemēro 25% atlaidi no standarta gada studiju maksas, kā arī studējošajiem 

pieejamas 18 dažāda veida studiju maksas atlaides par izcilību studijās, sasniegumiem sportā, 

radniecību u.c. Studiju maksas atlaides tiek noteiktas atbilstoši „Noteikumiem par studiju maksas 

atlaidēm” (skat. http://www.riseba.lv/lv/studentiem/atlaides ). 

Lai nodrošinātu studiju virziena „Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība” 

http://www.riseba.lv/images/pdf/atlaides/noteikumi-par-studiju-atlaidem-2012-2.pdf
http://www.riseba.lv/images/pdf/atlaides/noteikumi-par-studiju-atlaidem-2012-2.pdf
http://www.riseba.lv/lv/studentiem/atlaides
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īstenošanu, RISEBA rūpējas par atbilstošu metodisko, materiāltehnisko un informatīvo materiālu bāzi. 

Materiāltehniskais nodrošinājums 

Lai nodrošinātu studiju programmas metodisko kvalitāti, RISEBA darbojas Metodiskā 

padome, kuras sastāvā ir profesionāli un pieredzējuši mācībspēki, studiju programmu direktori un 

departamentu vadītāji. Metodiskā padome izskata vadības un mācībspēku piedāvātos priekšlikumus 

studiju procesa pilnveidošanai un pieņem lēmumus par to īstenošanu. 

Lai pilnveidotu RISEBA akadēmiskā personāla kvalifikāciju un atbilstoši arī studiju 

programmu metodisko sniegumu, RISEBA piedāvā mācībspēkiem dažādas iespējas pilnveidot 

profesionālo kvalifikāciju visam akadēmiskajam personālam: gan augstskolā ievēlētajiem 

mācībspēkiem, gan viespasniedzējiem.  

Pirmkārt, RISEBA reizi mēnesī tiek organizēti metodiskie semināri, kuros mācībspēki tiek 

iepazīstināti ar aktuālām tēmām (piem., Moodle apmācības, nobeiguma darbu izstrāde un vadīšana, 

tālmācības metodika, zinātnisko rakstu sagatavošana un publicēšana, Skype lietošana, Twitter un citu 

sociālo tīklu lietošana izglītībā u.c.). 

Otrkārt, augstskola atbalsta mācībspēku darbošanos profesionālās asociācijās, tādējādi 

nodrošinot saikni ar profesionālo vidi. 

Treškārt, augstskola atbalsta mācībspēku pilnveidošanos, apmeklējot kolēģu nodarbības, 

hospitējot tās, pārņemot kolēģu pedagoģisko pieredzi, un metodiskās pieejas, un kopīgi analizējot 

nodarbību trūkumus ar mērķi pilnveidoties. 

Ceturtkārt, augstskola atbalsta mācībspēku dalību semināros, konferencēs un citos pasākumos, 

kas veicina mācībspēku profesionālo pilnveidi. 

Piektkārt, RISEBA guvusi pieredzi starptautiska metodiskā projekta vadībā. No 2011. gada līdz 

2014.gadam RISEBA vadīja Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas projektu „Creative 

Activities in Learning for Innovation”, CAL4INO. Projektā tika iesaistīti daudzi RISEBA mācībspēki, 

kas, sadarbojoties ar projekta partneriem: University of Cambridge, Queen’s University, Belfast, 

University of Wuppertal, Laurea University of Applied Sciences, University of Piraeus, Scottish 

Institute for Enterprise, COTEC Portugal un izdevējiem Emerald Group Publishing, dalījās pieredzē 

par radošu mācību metožu izmantošanu studiju darbā Projekta rezultāts ir metodisko materiālu 

rokasgrāmata par radošumu par radošu un inovatīvām metodēm, kas veicinātu inovatīvu un radošu 

domāšanu, lai dažādu nozaru pārstāvji spētu strādāt vienotā komandā. 

Sestkārt, visiem mācībspēkiem Erasmus+ programmas ietvaros ir iespēja apmeklēt citas 

universitātes ārvalstīs, vadīt nodarbības, apmeklēt ārvalstu pasniedzēju vadītās nodarbības, apgūt 

jaunas metodes un dalīties pieredzē. 
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Kopš augstskolas dibināšanas RISEBA būtiski paplašinājusi telpas studiju procesa 

nodrošināšanai. 2017.gadā oktobrī telpu kopplatība bija 11350.61 m2. Studiju process RISEBA tiek 

īstenots trīs ēkās Rīgā - Meža iela 3, Meža ielā 1/6 un Durbes ielā 4 (H2O6 RISEBA Arhitektūras un 

mediju centrs, Rīgas radošo kvartālu daļa) un vienā ēkā Daugavpilī - Mihoelsa ielā 47 (RISEBA 

filiāle) (skat.4.1. tabulu). Ēka Durbes ielā 4 ir pielāgota cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.  

4.1.tabula.  

Augstskolas RISEBA materiāli tehniskais nodrošinājums. 

Meža iela 3,  

Rīga 

Meža iela 1/6,  

Rīga 

Durbes iela 4, 

Rīga 

Mihoelsa iela 47, 

Daugavpils 

 

Kopā 

18 mācību 

telpas 

(668 sēdvietas) 

13 mācību 

telpas  

(480 

sēdvietas) 

9 mācību telpas 

(263 sēdvietas) 

9 mācību telpas 

(375 sēdvietas) 

49 mācību telpas 

(1786 sēdvietas) 

4 datorklases 

(92 sēdvietas) 
- 

3 mācību telpas 

 (video montāžas studija/ 

arhitektu datorklases) 

(59 sēdvietas) 

3 datorklases  

(52 sēdvietas) 

10 datorklases 

(186 sēdvietas) 

Kopēšanas 

centrs 

Radošais 

biznesa 

inkubators 

2 video montāžas darba 

telpas 

(5 sēdvietas) 

    

Studentu 

pašpārvaldes 

telpas 

arhitektūras un dizaina 

studija (731 m²) 

arhitektu darbnīca 

fotostudija  

(30 sēdvietas) 

1 pārrunu 

telpa 

skaņu ierakstu studija  

(10 sēdvietas) 

video studija  

(50-60 sēdvietas) 

mākslas studija  

(15 sēdvietas) 

aktiermeistarības zāle  



17  

(30-40 sēdvietas) 

 

Visas auditorijas ir aprīkotas ar vizuālās demonstrēšanas iekārtām, visās auditorijās ir uzstādīti 

jaudīgi stacionāri video projektori.  

Kopumā RISEBA mācību procesu auditorijās, datorklasēs un montāžas telpās nodrošina 212 

datori ar instalēto Windows operētājsistēmu un 97 „Apple” dators. Studiju procesa vajadzībām ir 

aprīkotas 278 datorizētas darba vietas, no kurām 178 ir pieejamas tieši studentiem. Datori ir bāzēti uz 

Intel Core un Pentium procesoriem ar instalētām MS Windows un MS Office programmatūru vai Apple 

MacOS X programmatūru. 

Visi RISEBA datori ir pieslēgti lokālam augstskolas datortīklam un Internetam. Augstskolas 

telpās ir nodrošināts bezvada Interneta pieslēgums (WiFi). Inetrneta pieslēguma ātrums ir 200 Mbps 

Latvijā un 100 Mbps ārzemēs. 

RISEBA strādā 10 daudzfunkcionāla tīkla printeri ar skeneriem. Divi no tiem nodrošina 

krāsaino izdruku. 

Multimediju prezentāciju un mācību materiālu sagatavošanai un demonstrēšanai, ka arī datu 

apstrādei tiek izmantotas dažādas multivides tehniskās iespējas: konferenču auditorija ar LCD 

projektoru, lielo ekrānu un skaņas ierīcei; 5 pārnēsājamie  projektori; 5 portatīvie datori, kas varētu būt 

izmantojami kopā ar pārnēsājamiem projektoriem bez papildus stacionārām iekārtām. 

Lekciju ierakstīšanas iespējas augstskolā ir nodrošinātas stacionāri 4 auditorijās – 3 auditorijās 

Meža ielā 3 un Meža ielā 1 k6, kur lekciju ierakstīšanas iespēja bāzēta uz Panopto video ierakstīšanas, 

pārvaldības un translācijas sistēmas un 1 auditorijā Arhitektūras un mediju centrā H2O6 (Durbes ielā 

4), kur lekciju ierakstīšanas iespēja bāzēta uz Blackmagicdesign  un video translācijas sistēma 

Thomson Video Networks VS7000. Papildus augstskolā ir iespēja nodrošināt lekciju ierakstu ar 

pārvietojamu daudzkameru aprīkojumu (Live GV Director Nonlinear Live Production System), kurš 

nodrošina ierakstu un translāciju ar 8 kamerām (Sony FS700 sērijas kameras ar īpašas ar SLOW 

MOTION funkciju un 4K video formātu).  

Ar 2012./2013. studiju  gadu studiju process tiek īstenots Arhitektūras un mediju centrā H2O6 

(Durbes ielā 4), kur studējošiem ir pieejamas - fotostudija (aprīkota ar stacionāru BOWENS Gemini 

750 un 400Rx apgaismošanas tehniku), skaņu ierakstu studija (aprīkota ar stacionāru audio ierakstu un 

montāžas aparatūru, Yamaha N16, ALLEN&HEATH Q16, BOSE 2x F1 Model 812 Flexible Array 

loudspeakers with 2x F1 Subwoofer), video studija (aprīkota ar stacionāru apgaismošanas tehniku 

ARRI, MOLE-RICHARDSON-CO prožektoriem, ģērbtuvi, grimētava, rekvizītu un kostīmu noliktavu), 

trīs Video montāžas studijas (59 darba vietas – aprīkojums Apple datori ar Apple Final Cut, Apple 
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Logic un Adobe Creative Suite programmatūrām), divas Video montāžas darba telpas (viena aprīkota 

ar 2 darba vietām un 2 Apple datoriem ar Apple Final Cut, Apple Logic un Adobe Creative Suite 

programmatūrām un otra ar 3 darba vietām un 3 Apple datoriem ar Apple Final Cut, Apple Logic un 

Adobe Creative Suite programmatūrām) studentu patstāvīgo darbu veikšanai, aktiermeistarības zāle 

video translācijas sistēma Thomson Video Networks VS7000, daudzkameru Live GV Director 

Nonlinear Live Production System ar 8 kameru ieraksta un translācijas iespēju kas tiek komplektēta ar 

Sony FS700 sērijas kamerām kas īpašas ar SLOW MOTION funkciju un 4K video formātu. DJI 

Phantom 4 PRO PLUSS, DJI Inspire 2 Premium Combo (CinemaDNG & Apple ProRes Activation 

Key + X5S). Nodarbībām un patstāvīgajam darbam studentiem un mācībspēkiem ir iespēja izmantot: 

profesionālas videokameras ar papildus aprīkojumu, digitālās videokameras, digitālās fotokameras un 

spoguļkameras, foto un video apgaismojuma komplektus, profesionālus mikrofonu komplektus un citu 

audio vizuālo tehniku. 

2011.gadā RISEBA ieviesa ERP sistēmu Hansa World for Enterprise (HW), kura tiek plaši 

izmantota uzņēmumu finanšu resursu vadībai. RISEBA ir noslēgts līgums ar HW piegādātāju par 

sistēmas pielāgošanu augstskolas biznesa un studiju procesa prasībām un atbalstu sistēmas uzturēšanā. 

2013.gada aprīlī RISEBA ieviesa Web-bāzēto portālu studentu atzīmju atspoguļošanai. HW ir 

integrēts ar e-apmācības platformu MOODLE, rezultātā starp abām sistēmām tiek regulāri sinhronizēti 

personīgie studentu dati, dati par studiju programmām un studiju kursiem.    

No 2015.gada RISEBA sadarbība ar HW piegādātāju uzsāka ERP sistēmu Hansa World for 

Enterprise programmatūras izmantošanu studiju procesā. Studentiem ir pieejamas 55 darbavietas 2 

datorklasēs. 

Vairākus gadus RISEBA izmanto programmatūras paketi IBM SPSS (Statistical Package for 

the Social Sciences) statistisko datu analīzei. 2013.gadā RISEBA iegādājās jaunāko SPSS versiju, kura 

instalēta datorklasē. Instalētas 38 lietotāju licences pasniedzēju un studentu darbības nodrošināšanai.    

Studiju procesā RISEBA studenti plaši izmanto e-platformu Webropol. RISEBA ir noslēgts 

Līgums par Webropol lietošanu web veidā neierobežotam lietotāju skaitam,  atbalstu un uzturēšanu ar 

uzņēmumu SIA KOMIN.  

2013.gadā RISEBA kopā ar četrām Latvijas augstskolām parakstīja Līgumu par kopējās pret – 

plaģiāta platformas izveidošanu un izmantošanu un no 2014.gadā uzsaka to izmantošanu. 

2013.gadā RISEBA ieviesa jaunu e-platformu DreamApply, kuru izmanto ārzemju reflektantu 

datu saņemšanai, glabāšanai un apstrādei. Sākot ar 2017./2018. studiju gada ziemas uzņemšanu šo 

platformu tiek plānots izmantot arī Latvijas reflektantu uzņemšanai.     

Akadēmiskais personāls un tā kvalifikācija 
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RISEBA akadēmiskā personāla kvalifikācija tiek pārraudzīta, balstoties uz augstskolā 

izstrādāto Akadēmiskā personāla politiku. Tā paredz rūpīgu personāla atlasi, regulāras apmācības un 

kvalifikācijas paaugstināšanu. RISEBA ir izstrādāta un īstenota šāda akadēmiskā personāla sastāva 

veidošanas politika: 

 nodrošināt, lai visus studiju kursus pasniegtu kvalificēti, zinātniski un metodiski sagatavoti 

pasniedzēji ar labi attīstītām pedagoga un organizatora prasmēm, kuri darbā izmanto mūsdienīgas 

apmācības metodes; 

 akadēmisko personālu veido zinātnisko un profesionālo kompetenču ziņā augsti kvalificēti 

mācībspēki lielākā daļa mācībspēku ieguvuši doktora grādu (RISEBA stratēģiskais mērķis ir 

sasniegt 70%); 

 piesaistīt studijām ārvalstu speciālistus un citu augstskolu pasniedzējus atbilstoši 

programmas/virziena specifikai; 

 piesaistīt studijām nozares pārstāvjus, ekspertus speciālistus (konkrētajā studiju programmā) 

atbilstoši programmu/virzienu specifikai; 

 mācībspēki var strādāt starptautiskā vidē, komunicējot un pasniedzot lekcijas vismaz trīs valodās – 

latviešu, angļu un krievu; 

 mācībspēki ir nozares eksperti Latvijā un arī starptautiskā vidē;  

 augstskolā ir labvēlīga un radoša atmosfēra mācībspēku profesionālai izaugsmei.  

Akadēmiskā personāla politikas ietvaros RISEBA mudina mācībspēkus padziļināt zināšanas 

dažādās apmācībās vai paaugstināt kvalifikāciju, studējot doktorantūrā. Augstskola sniedz finansiālu 

atbalstu doktorantiem, sedzot dalības maksas izdevumus zinātniskajās konferencēs, kā arī, atbalstot 

zinātnisko darbu iekļaušanu starptautiski atzītās un citētās publikācijās. 

Augstskolas akadēmiskā personāla politika paredz mācībspēku ikgadēju sasnieguma 

izvērtējumu, vērtējot mācībspēku zinātniski pētnieciskā darba rezultātus, pedagoģiskos un 

organizatoriskos sasniegumus.  

Visiem darbiniekiem – gan RISEBA akadēmiskajam, gan administratīvajam personālam ir 

saistošs augstskolas izstrādātais kompetenču modelis, kas nosaka kompetenču kopumu darbinieku 

atlasē, izvērtēšanā un atalgojuma noteikšanā.  

RISEBA personāla vadība savukārt ir balstīta uz Darba izpildes vadības sistēmu, kas ļauj 

sistemātiski plānot, novērtēt, uzlabot kopējo RISEBA un individuālo darba izpildi un tai atbilstoši 

atalgot darbiniekus, ņemot vērā augstskolas intereses un stratēģiskos uzstādījumus.  

Akadēmiskā personāla kvalitātes novērtējums tiek veikts ar regulāru studējošo aptauju palīdzību 

un sistemātiskiem akadēmiskā personāla savstarpējiem novērtējumiem jeb hospitācijām, kuras kārtību 
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nosaka Akadēmiskā personāla hospitācijas procedūras noteikumi. Arī šie vērtējumi tiek ņemti vērā 

mācībspēku ikgadējā novērtējumā. 

Lai studiju darbā nodrošinātu mūsdienīgu, interaktīvu mācību metožu lietojumu, augstskola 

regulāri rīko seminārus, mācības, kā arī reizi mēnesī notiek metodiskais seminārs, kurā visvairāk 

uzmanības tiek veltīts inovatīvām mācību metodēm.  

Lai veicinātu mācībspēku kvalifikācijas paaugstināšanu, papildus ikgadējam novērtējumam, 

notiek arī mācībspēku akadēmisko amatu vēlēšanas, atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Mācībspēki 

akadēmiskajā amatā tiek ievēlēti uz sešiem gadiem. Vēlēšanas ievērojami motivē akadēmisko 

personālu uzturēt augstus darbības rezultātus. Savukārt augstskolas vadībai tā ir iespēja veikt 

akadēmiskā personāla kvalitātes novērtēšanu, uzlabošanu un atjaunošanu, paverot jaunas attīstības 

perspektīvas.  

Informatīvais atbalsts – RISEBA Bibliotēka 

Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskolas „RISEBA” bibliotēka nodrošina pieeju studiju 

virzieniem atbilstošai informācijai, studiju un pētniecības nolūkiem, zinātniskai darbībai, piedāvājot 

bibliotēkas krājumā esošos informācijas resursus, kā arī pasūtot informācijas resursus no citām 

bibliotēkām lietošanai uz noteiktu laika periodu (Starpbibliotēku abonements). Bibliotēka lieto 

integrēto bibliotēku informācijas sistēmu ALEPH 500 un piedalās valsts nozīmes bibliotēku 

kopkataloga veidošanā. Bibliotēka nodrošina studiju procesā nepieciešamo mācību un uzziņu 

literatūru, pieeju datu bāzēm un preses izdevumiem, sniedz pakalpojumus augstskolas studentiem un 

akadēmiskajam personālam, darbiniekiem – datorizētas darba vietas ikdienas studiju procesā, 

konsultācijas par e-pakalpojumu  izmantošanu, apmācības  informācijas meklēšanas prasmju 

pilnveidošanai,  bibliogrāfiskās uzziņas, veido diplomdarbu sarakstus un uzglabā diplomdarbus. 

Bibliotēkas krājuma komplektēšana notiek saskaņā ar augstskolas studiju programmu saturu, sadarbībā 

ar studiju programmu direktoriem un akadēmisko personālu. RISEBA bibliotēkā ir vairāk kā 26000 

informācijas avotu – monogrāfiju, uzziņu literatūras, preses izdevumu latviešu valodā un svešvalodās, 

lasāmatmiņas ciparvideodisku krājums.  

60% bibliotēkas grāmatu un citu informācijas vienību ir angļu valodā, 15% - latviešu un 25% krievu 

valodā. 

No 2016. gada 17.jūnija „RISEBA” bibliotēka ir akreditēta Latvijas Kultūras ministrijā un 

ieguvusi vietējas nozīmes bibliotēkas statusu. 

Bibliotēka atvērta sešas dienas nedēļā 10.00 – 18.00, sestdienās 10.00-15.00, bibliotēkas 

kopējā platība ir 453 kvadrātmetri, tā  atrodas  Meža ielā 3. Bibliotēkā ir pieejama plaša lasītava ar 32 

darbavietām, kā arī datortelpa ar 6 datorizētām darba vietām. Studējošo ērtībai RISEBA bibliotēkai 

https://kopkatalogs.lv/F/?func=find-b-0&local_base=lnc04
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izveidotas divas filiāles – Arhitektūras un mediju centrā - Rīgā Durbes 4 un RISEBA Daugavpils 

filiālē, Daugavpilī Mihoelsa ielā 47.  

Ik gadu kvalitatīva studiju procesa atbalstam tiek abonētas un izmantotas datubāzes EBSCO 

Academic Search Complete (pilnteksta publikācijas humanitārajās un sociālajās zinātnēs), Web of 

Science (pilnteksta publikācijas dabaszinātnēs, sociālajās, humanitārajās zinātnēs, mākslā u.c.), 

Emerald (biznesa vadības informācija, lejupielādētas 4116 pilnteksta zinātniskās publikācijas), 

Greenleaf Publishing PRMEC (e-grāmatas, kas aptver dažādas tēmas:  korporatīvā atbildība, biznesa 

ētika, vides politika un pārvaldība), Leta.lv, Nozare.lv, kas ir pieejamas arī attālināti, lietošanai ārpus 

augstskolas telpām. Gada beigās abonēto datu bāzu uzturētāji nosūta bibliotēkai e-kolekciju lietojuma 

statistikas pārskatu, tiek aptaujāti arī augstskolas studiju programmu direktori un docētāji par abonēto 

datu bāzu piedāvāto resursu kvalitāti, kā rezultātā tiek nolemts par datu bāzu tālāko abonēšanu. 

Studenti un mācībspēks ir informēti par studijās noderīgiem brīvpieejas resursiem – datu bāzēm, e-

žurnāliem, e-grāmatām, kā arī e-bibliotēkām un ārvalstu pilnteksta izmēģinājuma datu bāzēm, kas 

pieejamas uz noteiktu laika periodu. Izmēģinājuma datu bāzu pieeja tiek nodrošināta ar Kultūras 

informācijas sistēmu centra starpniecību. 2018. gadā tika nodrošināti bezmaksas Taylor&Francis 

Group eBooks izmēģinājumi.  

Augstskolas mājas lapā ir izveidota tiešā pieeja gan abonētajām datu bāzēm, gan brīvpieejas 

resursiem un izmēģinājuma datu bāzēm. Mūsu studējošiem ir iespējas izmantot Latvijas Nacionālās 

bibliotēkas, kā arī citu augstskolu (LU, RTU, RSU u.c.) bibliotēku piedāvātās datu bāzes. Augstskolai 

ir noslēgts sadarbības līgums ar Harvard Business Publishing. Docētājiem ir iespēja pasūtīt un lietot, 

kā arī pavairot studiju programmas apguvei nepieciešamos informācijas resursus (cases, online 

courses, simulations, video u.c.). Studentu un docētāju vajadzībām bibliotēka abonē preses izdevumus 

- Dienas bizness, Kapitāls, Ir nauda, Harvard Business Review, Blumberg Business Week, The 

Economist, DETAIL, A10 u.c. 

RISEBA augstskolas mājas lapā ir pieejama informācija par bibliotēku, saites uz tās katalogu 

http://libra.lanet.lv/F?RN=563485358 un abonētajām datu bāzēm, kā arī nolikumu, izmantošanas 

noteikumiem. 

Informācija par jautājumiem kas saistīti ar metodisko nodrošinājumu, studējošiem tiek sniegta 

ievadnedēļas laikā. Tāpat atbalstu sniedz gan studiju programmas metodiķi, gan gru- pas kurators un 

studiju programmas direktors. 

Studiju procesā studējošajiem ir pieejama moodle sistēma (e-riseba), kurā tiek ievietoti studiju 

kursu apraksti, studiju materiāli, pašpārbaudes jautājumi, u.c. Sistēma paredz iespēju arī sazināties ar 

mācībspēkiem, ievietot pārbaudes darbus, kā arī nodrošināt savstarpēju saziņu (forumu) starp 

http://libra.lanet.lv/F?RN=563485358
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studējošiem. Studējošie arī redz mācībspēku uzliktos vērtējumus par studiju kursu. 

Studiju procesu reglamentējošie dokumenti pieejami mājas lapā: 

http://e.riseba.lv/mod/folder/view.php?id=26781. 

Lai atvieglotu mācībspēku iesaistīšanos darba vidē, ar viņiem, pirms darba uzsākšanas, 

programmas direktors veic pārrunas attiecībā uz būtiskākajiem nosacījumiem studiju procesa un 

studiju programma īstenošanā. Nozīmīgākie jautājumi ir apkopoti Viesdocētāju rokasgrāmatā, kas 

pieejama šeit: http://e.riseba.lv/mod/folder/view.php?id=50123 

K5. Zinātniskā pētniecība 

RISEBA mācībspēku zinātniski pētnieciskā darbība tiek plānota saskaņā ar augstskolas 

mērķiem. Savukārt mācībspēku zinātniski pētnieciskās intereses pamatā saistītas ar studiju kursiem, ko 

tie pasniedz. Augstskolā departamentu līmenī ir izveidotas mācībspēku pētnieciskās grupas, kurām 

tiek piesaistīti studējošie. Mācībspēki gan kopā ar studentiem, gan indivi duāli piedalās pētnieciskajos 

projektos, veic pētniecisko darbu, par tā rezultātiem ziņojot starptautiskās konferencēs un gatavojot 

publikācijas. 

Būtiska studiju virziena sastāvdaļa ir zinātniskā pētniecība. Katru gadu studējošiem ir iespēja 

piedalīties RISEBA organizētajā Studentu zinātnisko darbu un mākslinieciskās jaunrades konferencē.  

Studiju virziena ietvaros akadēmiskais personāls profesionālajās aktivitātēs darbojas trīs 

virzienos: zinātniski pētnieciskajā, pedagoģiskajā un organizatoriskajā. Akadēmiskā personāla 

pētnieciskā darbība nodrošina atgriezenisko saiti zināšanu pārnesei no zinātniskās pētniecības jomas 

uz pedagoģisko un organizatorisko jomu, tā paaugstinot studiju kvalitāti. Augstskolas zinātnes 

attīstības politika paredz, ka mācībspēku pētnieciskais darbs tiek ietverts ikgadējā augstskolas 

mācībspēku izvērtēšanā, kur katrs mācībspēks tiek izvērtēts, ņemot vērā visus trīs profesionālās 

aktivitātes virzienus. 

No izvērtēšanas rezultātiem ir atkarīgs mācībspēka atalgojums, t.i., mācībspēka pētnie- ciskā 

darba apmaksa ir ietverta likmē par vienu akadēmisko stundu. Papildus RISEBA zinātnes attīstības 

politika paredz zinātnisko publikāciju apmaksu prēmijas veidā, ja publikācija ir publicēta 

starptautiskajās datu bāzēs (piem., Web of Knowledge Clarivate Analytics, Scopus, Elsevjer, Erix, A 

un B klases zinātniskajos žurnālos, kā arī žurnālos, kas ir indeksēti Web of Science un/vai Scopus). 

Šāda sistēma veicina mācībspēku motivāciju rakstīt publikācijas un paaugstina viņu kvalifikācijas 

līmeni, paaugstinot arī nodarbību satura kvalitāti un akadēmisko dziļumu. RISEBA zinātnes attīstības 

politika paredz, ka augstskola apmaksā visus izdevumus, kas saistīti ar mācībspēku dalību 

zinātniskajās konferencēs un semināros gan Latvijā, gan ārzemēs, ar nosacījumu, ka mācībspēka 

dalība ārzemju konferencē nodrošinās zinātniskās publikācijas izdošanu kādā no starptautiskajām datu 

http://e.riseba.lv/mod/folder/view.php?id=26781
http://e.riseba.lv/mod/folder/view.php?id=50123
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bāzēm vai žurnāliem. 

Augstskolas RISEBA ilgtermiņa mērķis ir panākt, lai zinātniski-pētnieciska darbība kļūtu par 

studiju procesa un visu īstenoto studiju programmu neatņemamu sastāvdaļu. Studiju kvalitātes 

paaugstināšanai augstskola organizē zinātniski- pētnieciskos darbus un piesaista zinātniskos un cita 

rakstura projektus atbilstoši akreditētajiem studiju virzieniem.  

Studiju virziena zinātnisko pētījumu tēmu un to vadītāju saraksts apkopots zemāk, tas ir 

apstiprināts uz 2 studiju gadiem un tiks pārskatīs un aktualizēts 2017.//2018. studiju gada sākumā, 

RISEBA Zinātniskajā Padomes sēdē. 

Zinātniski pētnieciskie virzieni studiju virzienā “Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu 

pārvaldība”: 

Biznesa modelēšana, dinamiskas spējas, vērtības inovācijas un reālo opciju teorija 

Vadītājs Dalībnieki, partneri  

Prof.  

Andrejs Čirjevskis  

 

 

Reģina Ločmele - Luņeva, RISEBA doktorante 

Pierre Keller, PhD student in RISEBA Doctoral Programme 

“Business Management” 

Maģistru studenti 

International Institute of Industrial Engineering, India, Professor 

In charge International Relations, Assoc.prof. Som Sekhar 

Bhattacharyya 

 

Stratēģiska personāla vadība 

Vadītājs Dalībnieki, partneri 

Assoc. Prof.  

Iveta Ludviga   

 

Agita Kalviņa, LU doktorante 

Inese Slūka, RISEBA doktorante 

Maģistru studenti 

Irēna Ļeoņenko, Latvijas Personāla Vadīšanas Asociācija  

Daiga Ērgle, LU doktorante, AirBaltic 

Katri Vintiša, LU doktorante, SIA “Creative technologies” 

EHRM (European Human resource Management) projekts, Dr. 

Erik Poutsma; Associate Professor International Labour Studies; 
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Radboud University, Nijmegen 

  

 

Finanšu tirgu un institūciju vadība un darbība 

Vadītājs Dalībnieki, partneri 

Asoc.prof.,  

Ilmārs Kreituss 

 

Iveta Cīrule, RISEBA doktorante Ilona Beizītere, RISEBA 

doktorante 

Edgars Brēķis, RISEBA asoc.prof. 

Natālija Konovalova, RISEBA asoc.prof. 

Diāna Neimane, SEB banka 

Paulius Astromskis, PhD, Lithuania, V.Gediminas university 

Heidi Kakko, Estonian Business Angels Network 

Svetlana Saksonova, PhD, Profesore, Latvijas universitāte  

 

Informācijas tehnoloģijas un e-servisu pielietošana inovatīvā uzņēmējdarbībā privātā un 

publiskā sektorā 

Vadītājs Dalībnieki, partneri 

Prof. 

Tatjana Vasiļjeva  

 

Ina Gudele, LLU doktorante 

Marius Schonberger, PhD student RISEBA 

Julija Novinkina, PhD student  RISEBA  

Gibson Muruga, PhD student RISEBA   

Frederic Maffei, PhD student RISEBA 

Maģistra studenti  

Ville Saarikoski, PhD, Laurea University 

Andris Melnūdris, LIKTA  

Sigita Misiņa, Dr.sc.ing., SEB Apdrošināšana 

 

 Psiholoģija un supervīzija biznesā 

Vadītājs Dalībnieki, partneri 

Assoc. Prof.  

Maija Zakriževska 

Solveiga Blumberga, Dr. psych., Doc. RISEBA 

Raina Vīra, Dr.paed., assoc.prof. RISEBA 

Ieva Brence, Dr.sc.admin, assoc.prof. RISEBA 
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Jūlija Bulatova, Mg.MBA, RISEBA doktorante 

Lūcija Rutka, Profesore, Dr., RISEBA 

Maģistra un bakalaura studenti  

Kristīne Mārtinsone Dr.psych., profesore, RSU  

Kristaps Circenis Dr.med., docents, RSU  

Ilze Dreifelde, Latvijas supervizoru apvienība  

 

2017./2018. studiju gadā RISEBA atbalstīja mācībspēku dalību 45 starptautiskās konferencēs, 

simpozijos, konkursos, prezentējot un apspriežot zinātniski-pētnieciskā darba rezultātus. 

Akadēmiskā personāla un studējošo pētniecisko darbību veicina arī RISEBA un tās par- tneru 

organizētās starptautiskās zinātniskās konferences. 

Katru gadu (kopš 2007.g.)  augstskola RISEBA sadarbībā  ar Banku augstskolu un SSE Rīga 

organizē ikgadējo zinātnisko konferenci “Annual Scientific Baltic Business Management Conference”, 

kurā uzstājas ne tikai augstskolas RISEBA studenti, doktoranti un mācībspēki, bet arī zinātnieki no 

visas pasaules, tādejādi nodrošinot  konferences darbību vairākās zinātniskās sekcijās un zinātnieku 

pieredzi apmaiņu.  

Kopš 2014. g. RISEBA sāka izdot zinātnisko rakstu žurnālu „Journal of Business Manage- 

ment”, ISSN 1691-5348,divas reizes gadā. Pārskata periodā, saglabājot šo tendenci tika izdoti divi 

žurnāla numuri, (nr. 15. un nr. 16.). 

Augstskolas RISEBA mācībspēki veic zinātniski-pētnieciskus darbus visos augstskolas 

apstiprinātos zinātņu virzienos, piedalās starptautiskās konferencēs un publicē pētījumu rezultātus 

konferences rakstu krājumos, kas ir indeksēti zinātniskās datubāzēs Web of Science, SCOPUS; kā arī 

žurnālos ar augsto impact faktoru (journal “Sustainability”; “South Asian Journal of Business and 

Management”; Elsevier “Procedia Engineering”; journal “Problems and perspectives in management” 

u.c.). 

RISEBA Biznesa un ekonomikas fakultātes mācībspēkiem ir liela pieredze jauno zinātnieku 

(bakalaura, maģistra un doktora programmu studējošo) iesaistīšanā zinātniskajā darbā, veicot pētīju- 

mus projektu ietvaros, veicot individuālus pētījumus kursa darbu, bakalaura un maģistra darbu 

ietvaros, gatavojot zinātniskus rakstus, prezentējot pētījumu rezultātus zinātniskās konferencēs un 

biznesa forumos. Virziena ietvaros organizētais studiju process paredz visaptverošu pieeju, atbalstot 

studentu iniciētos pētījumus un veiksmīgākos studentus iesaistot arī zinātniskos projektos. Iesaistot 

studentus zinātniskajā pētniecībā, šajā studiju gadā tika organizēta arī Starptautiskā studentu zinātniskā 
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konfe- rence. Tā 2017.g. jūnijā notika augstskolas RISEBA ikgadējā Starptautiskā studentu zinātniski 

pētnie- cisko un mākslinieciskās jaunrades darbu konference “Mainīgā pasaule – jaunu risinājumu 

meklējumos - 2017”, kurā savus zinātniskus darbus iesniedza vairāk nekā 70 studenti. 

Labākie konferencē prezentētie raksti tika apbalvoti ar speciālām balvām un rekomendēti 

publicēšanai kopā ar studentu darbu zinātniskiem vadītājiem. 

Kopš 2013.gada RISEBA aktīvi darbojas Projektu daļa. Viens no tās uzdevumiem ir in- formēt 

RISEBA akadēmisko un administratīvo personālu, kā arī studentus par projektu iespējām, tai skaitā arī 

pētniecības projektiem. Projektu daļa darbojas šādās jomās: izglītība (mūž- izglītība, augstākā 

izglītība, profesionālā izglītība, tālmācība u.c.), zinātne un pētniecība, uz- ņēmējdarbības attīstība un 

uzsākšana, starpvalstu sadarbība, jaunatne (stipendijas, mobilitāte, apmācības), kultūra (māksla, 

mūzika, arhitektūra, filmu industrija u.c.), sociālā (nodarbinātī- ba, sociālā vide, vienlīdzība, 

līdztiesības, labdarība, pret diskrimināciju/pret vardarbību, sa- biedrības integrācija u.c.). 

RISEBA mācībspēku zinātniskā darbība tiek finansēta gan no augstskolas ieņēmumiem, gan 

piesaistot dažādu fondu līdzekļus projektu veidā. Kopumā augstskola zinātniskajai darbī- bai atvēl 

vidēji 4-6% no augstskolas budžeta, atkarībā no attiecīgajā gadā piesaistītā finansē- juma apjoma 

projektos. 

RISEBA akadēmiskais personāls aktīvi sadarbojas arī ar Latvijas Zinātņu akadēmiju, trīs 

mācībspēki (I. Senņikova, T. Vasiļjeva un I. Brence) ir Valsts Zinātniskās Kvalifikācijas komisijas 

eksperti. RISEBA akadēmiskais personāls, kam ir Latvijas Zinātnes padomes eksperta tiesības: 

 Profesore Irina Senņikova, Zinātnes nozare:vadībzinātne  

 Asoc.prof. Ilmārs Kreituss, Zinātnes nozare: vadībzinātne  

 Profesors Andrejs Čirjevskis, Zinātnes nozare: vadībzinātne  

 Profesore Lūcija Rutka, Zinātnes nozare: pedagoģija  

 Profesore Iveta Ludviga, Zinātnes nozare: vadībzinātne  

 Asoc.prof. Anatolijs Prohorovs, Zinātnes nozare: ekonomika  

 Docents Jurijs Spiridonovs, Zinātnes nozare: ekonomika  

 Profesore Tatjana Vasiljeva, Zinātnes nozare: vadībzinātne 

 Asoc.Prof. Sandra Veinberga, Zinātnes nozare: komunikācija  

 Asoc.Prof. Maija Zakriževska, Zinātnes nozare: psiholoģija 

Kopš 2008.g. augstskola RISEBA sadarbībā ar Banku augstskolu īsteno kopīgo doktorantūras 

studiju programmu “Biznesa vadībā”, latviešu valodā un angļu valodā pēc individuālā plāna. Kopš 

2016.g. doktorantūras studiju programma “Business Management” tiek īstenota arī angļu valodā, pēc 

moduļu principa.  
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Programmā studē doktoranti no Latvijas, Baltkrievijas, Gruzijas, Indi- jas, Īrijas, Kenijas, 

Francijas, Lietuvas, Pakistānas, Vanuatu. Arī 2018.gadā tika uzņemti dok- toranti studijām angļu 

valodā. Pašlaik kopā doktora studiju programmā angļu valodā studē 18 doktoranti. Studijas notiek 

moduļu veidā, katra akadēmiskā gada laikā realizējot 3 moduļus. Piešķiramais grāds ir Vadībzinātnes 

doktora zinātniskais grāds Uzņēmējdarbības vadībā (Dr. sc. administr.), angļu valodā - the degree of 

Doctor of Business Administration (Dr.sc.administr. jeb PhD degree). 

Augstskolas RISEBA Promocijas Padomē 2017./2018. st. gadā tika aizstāvēti sekojoši 

promocijas darbi: 

Uzvārds Vārds Promocijas darba tēma Gads Promocijas darba 

vadītājs 

Arefjevs Iļja Aliansē ar bankām 

ietilpstošo pensiju lī- 

dzekļu pārvaldītāju 

darbības efektivitātes 

novērtējums 

2017 Dr.oec., prof. 

Biruta Sloka 

Barbars Artūrs Organizācijas kultūras 

ietekme uz darbinie- ku 

iesaistīšanos: 

Informācijas un 

komuni- kācijas 

tehnoloģiju nozares 

uzņēmumu 

piemērs 

2017 Dr.sc.administr., doc. 

Lotārs Dubkēvičs 

Bolēvics Valters Pārvaldības ietekme uz 

ostu sniegumu 

2018 Dr.oec., Prof. Tatjana 

Volkova 

Cīrule Iveta Augstskolu biznesa 

inkubatoru ietekme uz 

jauno komersantu 

sniegumu 

2018 Dr.chem., Asoc.prof. 

Ilmārs Kreituss 

Kleber Daniel 

Marco- 

Stefan 

Vērtības kopradīšana 

kā vadības līdzeklis 

vērtības piedāvājuma 

2018 Dr.oec., Prof. Tatjana 

Volkova 



28  

paaugstināšanai” 

Cudečka- 

Puriņa 

Natālija Sadzīves atkritumu 

apsaimniekošanas vadī- 

šana atkritumu poligonu 

ilgtspējas nodroši- 

nāšanai 

2018 Dr.oec., Prof. Dzintra 

Atstāja 

 

K6. Sadarbība un internacionalizācija 

RISEBA internacionalizācijas stratēģija 

Augstskola RISEBA, sekojot līdzi aktualitātēm Latvijas, Eiropas un pasaules augstākajā 

izglītībā, savā korporatīvajā stratēģijā ir iekļāvusi internacionalizācijas stratēģiju.  

Būdama privāta augstākās izglītības iestāde, augstskola RISEBA kopš dibināšanas ir vērsta uz 

starptautisku darbību, kas galvenokārt ir saistīta ar studentu un mācībspēku internacionalizāciju, 

tādejādi veidojot studiju vidi un nodrošinot pieredzi, kas sagatavo studentus dažāda līmeņa un veida 

karjerai globālā darba tirgū. Augstskola RISEBA, attīstot starptautisko sadarbību un paplašinot 

partnerorganizāciju loku, stiprinās savu veiktspēju un kapacitāti, kas, savukārt, nodrošinās 

organizācijas spēju stāties pretī sarežģītiem nacionāliem un starptautiskiem izaicinājumiem nākotnē. 

Misija - Stiprināt augstskolas RISEBA starptautisku reputāciju visos darbības virzienos. 

Vīzija - Nodrošināt Augstskolas RISEBA atpazīstamību un atzinību starptautiskajā vidē kā 

augsta līmeņa izglītības iestādi un starptautisku studiju, pētniecības un korporatīvo sakaru centru. 

Galvenie internacionalizācijas virzieni 

Augstskolas RISEBA internacionalizācijas stratēģijai ir divi galvenie virzieni: 

1. Iekšējā internacionalizācija (visas starptautiskās aktivitātes, kas nav saistītas ar mobilitāti), t.i. 

augstskolas turpmāka internacionalizācija, lai nodrošinātu studentu izpausmes starptautiskā 

perspektīvā un attīstītu studentu starptautiskās kompetences. 

2. Ārējā internacionalizācija (visas ar mobilitāti saistītas starptautiskās aktivitātes), t.i. in- 

ternacionalizācijas attīstība, veidojot sadarbību ar dažādām valstīm un reģioniem un piedāvājot 

starptautiskas iespējas studentiem un mācībspēkiem. 

2018.g. augstskola pievienojās starptautiskam pētnieku tīklam EURAXESS, kļūstot par tā 

locekli un kontakta punktu. Ilgtermiņa mērķis ir paplašināt darbību EURAXESS tīklā, nodrošinot 

zinātniekiem un pētniekiem kvalitatīvu mācību un dalību vairākos EURAXESS pasākumos atbilstoši 

tās plāniem.   
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2018.g. augstskola RISEBA iesniedza Eiropas doktorantūras programmu asociācijā EDAMBA 

doktorantūras programmu “Business Management” un pēc programmas izvērtēšanas iestājās 

asociācijas biedros. Ilgtermiņa mērķis ir padziļināt sadarbību ar EDAMBA, akadēmiskam personālam 

un doktorantūras studentiem piedaloties EDAMBA vasaras un ziemas pētnieku skolās (Winter school 

un Summer school); iesniedzot jaunu RISEBA zinātniskā grāda ieguvēju Promocijas darbus 

EDAMBA ikgadējā konkursā uz labāko Promocijas darbu (Promotion Thesis Competition); kā arī 

uzņemot EDAMBA pasākumus augstskolā RISEBA.  

K7. Studējošo pašpārvaldes darbība 

Studējošiem studiju laikā ir iespēja iesaistīties pašpārvaldes darbībā. Par šādu iespēju viņi tiek 

informēti gan ievadnedēļas laikā, gan studiju procesa gaitā. Studējošo pašpārvalde RISEBA nodrošina 

demokrātijas principu īstenošanu augstskolas pārvaldē. Studējošo pašpārvalde darbojas kā tilts starp 

studentiem un augstskolas administrāciju. RISEBA studējošo pašpārvaldi veido augstskolas studenti, 

kas organizē skolas aktivitātes un studentu dzīvi, pārstāv studējošo intereses Programmu padomēs. 

RISEBA Studējošo pašpārvalde (RISEBA SP) ir brīvprātīga organizācija, kuru veido 

augstskolas studenti, kas atbalsta un aizstāv studējošo intereses un piedalās  studiju procesa 

pilnveidošanā. Pašpārvaldes iekšējā struktūra nodrošina RISEBA SP darbību un informācijas apriti 

starp studējošajiem, mācībspēkiem, programmu direktoriem  un augstskolas RISEBA vadību.  

RISEBA SP ikvienam studentam paver iespēju  padarīt savus studiju gadus neaizmirstamus un 

piedzīvojumiem pilnus,  organizējot un piedaloties dažādos pasākumos: Ziemassvētku balle, RISEBA 

Gada balva, Pirmkursnieku iesvētības, Hokeja čempionāts “Arhikauss” un citus.Viens no RISEBA SP 

spēcīgākajiem apakšvirzieniem ir International Club, kas dod iespēju sadarboties ar ārzemju 

studējošajiem, tostarp ERASMUS, un piedalīties, kā arī organizēt pasākumus, kas paredzēti tieši 

ārzemju studējošo integrācijai. 
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PIELIKUMI 

1.pielikums. Galvenās lēmumu pieņemšanā iesaistītās institūcijas (procentuāli pēc piederības, 

piemēram, akadēmiskais personāls, administratīvais personāls, studējošie) un šo institūciju pilnvaras 

2.pielikums. Statistikas dati par studējošajiem bakalaura studiju programmā “Eiropas biznesa studijas” 

3.pielikums. Bakalaura studiju programmas “Eiropas biznesa studijas” studiju plāns 

4.pielikums. Statistikas dati par studējošajiem bakalaura studiju programmā “Uzņēmējdarbības 

vadība” 

5.pielikums. Bakalaura studiju programmas „Uzņēmējdarbības vadība” studiju plāns 

6.pielikums. Statistikas dati par studējošajiem bakalaura studiju programmā “Biznesa psiholoģija” 

7.pielikums. Bakalaura studiju programmas “Biznesa psiholoģija” studiju plāns 

8.pielikums. Statistikas dati par studējošajiem bakalaura studiju programmā “Biznesa vadība digitālā 

vidē” 

9.pielikums. Bakalaura studiju programmas „Biznesa vadība digitālā vidē” studiju plāns 

10.pielikums. Statistikas dati par studējošajiem maģistra studiju programmā “Personāla vadība” 

11.pielikums. Maģistra studiju programmas „Personāla vadība” studiju plāns 

12.pielikums. Statistikas dati par studējošajiem maģistra studiju programmā „Vadības psiholoģija un 

supervīzija” 

13.pielikums. Maģistra studiju programmas "Vadības psiholoģija un supervīzija" studiju plāns 

14.pielikums. Statistikas dati par studējošajiem maģistra studiju programmā “Projekta vadība” 

15.pielikums. Maģistra studiju programmas “Projekta vadība” studiju plāns 

16.pielikums. Statistikas dati par studējošajiem maģistra studiju programmā “Starptautiskais bizness” 

(MIB) 

17.pielikums. Maģistra studiju programmas „Starptautiskais bizness” (MIB) studiju plāns 

18.pielikums. Statistikas dati par studējošajiem maģistra studiju programmā “Veselības vadība” 

19.pielikums. Maģistra studiju programmas „Veselības vadība” studiju plāns 

20.pielikums. Statistikas dati par studējošajiem maģistra studiju programmā “Uzņēmējdarbības 

vadība” 

21.pielikums. Maģistra studiju programmas "Uzņēmējdarbības vadība" studiju plāns 

22.pielikums. Statistikas dati par studējošajiem maģistra studiju programmā “Biznesa stratēģiskā 

vadība” 

23.pielikums. Maģistra studiju programmas "Biznesa stratēģiskā vadība" studiju plāns 

24.pielikums. Statistikas dati par studējošajiem doktora studiju programmā “Uzņēmējdarbības vadība” 

25.pielikums. Doktora studiju programmas “Uzņēmējdarbības vadība” studiju plāns 
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1.pielikums  

Galvenās lēmumu pieņemšanā iesaistītās institūcijas (procentuāli pēc piederības, 

piemēram, akadēmiskais personāls, administratīvais personāls, studējošie) un šo 

institūciju pilnvaras 

 

Satversmes sapulce 

Starptautiskais 
padomnieku 

konvents
Senāts

Rektors Dibinātājs

Vadības grupa

Metodiskā padome

Katedru sēdes

Programmas Padome

Pretendenta atbilstības 
akadēmiskajiem amatiem 

izvērtēšanas komisija

Ārpus formālās izglītības apgūto vai 
profesionālajā pieredzē iegūto 

kompetenču un iepriekšējā izglītībā 
sasniegtu studiju rezultātu atzīšanas 

komisija

Apelācijas komisija

Uzņemšanas komisija

Zinātniskā padome

Profesoru padome

Promocijas padome

Studējošo 
pašpārvalde

Akadēmiskā 
šķīrējtiesa

 
RISEBA 

lēmējinstitūcija 
Pilnvaras 

Akadēmiskais 

personāls (%) 

Administratīvais 

personāls (%) 

Studējošie 

(%) 

Augstākā vadības institūcija un lēmējinstitūcija 

Dibinātājs  

Augstskolā augstākā vadības 

institūcija un lēmējinstitūcija 

stratēģiskajos, finanšu un 

saimnieciskajos jautājumos 

Juridiska persona 
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Galvenās lēmējinstitūcijas 

RISEBA 

Satversmes 

sapulce 

Satversmes sapulce ir augstākā 

koleģiālā pārstāvības un vadības 

institūcija un lēmējinstitūcija 

akadēmiskajos un zinātniskajos 

jautājumos. Satversmes sapulce: 

pieņem un groza Augstskolas 

Satversmi, ievēl un atceļ 

Rektoru, noklausās Rektora 

gada pārskatu, ievēl Senātu, 

ievēl Akadēmisko šķīrējtiesu, 

apstiprina Satversmes sapulces, 

Senāta un Akadēmiskās 

šķīrējtiesas nolikumus. 

60% 20% 20% 

RISEBA Senāts 

Senāts ir Augstskolas personāla 

koleģiāla vadības institūcija un 

lēmējinstitūcija, kas apstiprina 

kārtību un noteikumus, kuri 

regulē visas Augstskolas 

darbības sfēras. Senāts 

apstiprina: Studiju programmas, 

Augstskolas struktūrvienību, 

padomju un domju statūtus vai 

nolikumus, nolikumu par 

akadēmiskajiem amatiem, 

studējošo pašpārvaldes 

nolikumu, studējošo uzņemšanas 

noteikumus, kā arī var pieņemt 

citus Augstskolas darbības 

jautājumus.  

80% 0% 20% 

RISEBA 

Rektors 

Rektors ir augstskolas augstākā 

amatpersona, kas īsteno 

augstskolas vispārējo 

administratīvo vadību un bez 

īpaša pilnvarojuma pārstāv 

augstskolu. 

-  100% -  

Akadēmiskā 

šķīrējtiesa 

Akadēmiskā šķīrējtiesa izskata 

studējošo un akadēmiskā 

personāla iesniegumus par 

Augstskolas Satversmē noteikto 

akadēmisko brīvību un tiesību 

ierobežojumiem vai 

pārkāpumiem, strīdus starp 

Augstskolas amatpersonām, kā 

arī struktūrvienību pārvaldes 

institūcijām, kas atrodas 

pakļautības attiecībās 

67% 0% 33% 

Augstskolas koleģiālās lēmējinstitūcijas 

Studējošo Studējošo pašpārvalde 0% 0% 100% 
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pašpārvalde reprezentē studējošos Latvijā un 

ārvalstīs, aizstāv un pārstāv viņu 

intereses akadēmiskās, 

materiālās un kultūras dzīves 

jautājumos Augstskolā un citās 

valsts institūcijās, nosaka 

kārtību kādā studējošie tiek 

ievēlēti Augstskolas koleģiālajās 

institūcijās. 

Programmu 

Padomes 

Studiju programmas stratēģiskās 

plānošanas un realizācijas 

pārraudzības veikšana 

(lēmumiem ir rekomendējošs 

raksturs)  

18% (+18% 

darba devēju 

pārstāvji) 

36% 18%  

(+10% 

absolventu) 

Ētikas komisija 

Ētikas komisija uzskaita, fiksē 

saņemtos ziņojumus par ētikas 

normu pārkāpumiem, piemēro 

sankcijas ētikas normu 

pārkāpumu gadījumā 

20% 60% 20% 

Metodiskā 

padome 

Metodiskā padome izskata un 

pieņem lūmumus studiju 

jautājumos ar mērķi uzlabot 

studiju procesus. Metodiskā 

padome izskata vispārējos 

augstskolas nozīmes studiju 

jautājumus un apstiprina 

atbilstošus normatīvos 

dokumentus. 

0% 100% 0% 

Ārpus formālās 

izglītības 

apgūto vai 

profesionālajā 

pieredzē iegūto 

kompetenču un 

iepriekšējā 

izglītībā 

sasniegtu 

studiju rezultātu 

atzīšanas 

komisija 

Izskata iesniegumus un pieņem 

līmumu par ārpus formālā 

izglītībā apgūto, iepriekšējā 

izglītībā sasniegto studiju 

rezultātu vai profesionālajā 

pieredzē iegūto kompetenču 

atzīšanu  

0% 100% 0% 

Uzņemšanas 

komisija 

Uzņemšanas komisijas 

kompetencē ir nodrošināt 

uzņemšanas procesu 

pamatstudijās un augstākā 

līmeņa studijās, pieņem lēmumu 

par reflektantu reģistrēšanu un 

imatrikulāciju, izskata 

reflektantu apelācijas un 

priekšlikumus 

0% 100% 0% 
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Katedras:  

Biznesa katedra, 

Ekonomikas un 

finanšu katedra, 

Informācijas un 

tehnoloģiju 

katedra, Valodu 

katedra, 

Audiovizuālās 

mediju mākslas 

katedra, 

Reklāmas un 

sabiedrisko 

attiecību 

katedra, 

Arhitektūras un 

dizaina katedra 

Katedra pārstāv apstiprināta 

studiju virziena noteiktu 

specialitāti un apvieno 

specialitātes studiju kursu 

īstenošanā iesaistīto akadēmisko 

personālu, kas izstrādā un īsteno 

studiju virziena programmas, 

veic zinātnisko pētniecību. 

 

 

100% 0% 0% 

Apelācijas 

komisija  

Izskata studējošā iesniegto 

apelāciju par ētikas vai Valsts 

pārbaudījuma komisijas 

procedūras pārkāpumiem 

noslēguma darba aizstāvēšanas 

laikā 

0% 100% 0% 

Pretendenta 

atbilstības 

akadēmiskajiem 

amatiem 

izvērtēšanas 

komisija  

Izskata un vērtē pretendentu 

iesnieguma un pierādījumu 

atbilstību akadēmiskajiem 

amatiem. Sniedz rekomendācijas 

Senātam. 

0% 100% 0% 

RISEBA 

Starptautiskais 

padomnieku 

konvents  

Padomnieku konvents konsultē 

senātu un rektoru augstskolas 

attīstības stratēģijas jautājumos. 

Padomnieku konventam ir 

tiesības ierosināt jautājumu 

izskatīšanu senātā un satversmes 

sapulcē. 

RISEBA Starptautiskais padomnieku konvents 

sastāv no 100% ievērojamiem valsts un biznesa 

sabiedrības pārstāvjiem un vadošiem 

speciālistiem finanšu, uzņēmējdarbības,zinātnes 

un kultūras jomās. 

Zinātniskā 

padome  

Zinātniskā padome vada un 

koordinē zinātnisko augstskolas  

darbību – nosaka zinātniskās 

darbības galvenos virzienus 

RISEBA izraudzītajā zinātnisko 

pētījumu nozarē, atbild par 

zinātnieku ievēlēšanu 

akadēmiskajos amatos, ierosina 

jautājumu par pētnieka atcelšanu 

no amata pirms pilnvaru beigām. 

100% 0% 0% 
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Promocijas 

padome 

Promocijas padome lemj par 

zinātniskā doktora grāda 

piešķiršanu, nosaka kritērijus 

pēc kuriem personas akadēmiskā 

darbība tiek pielīdzināta 

akreditētas doktora studiju 

programmas prasībām, ja uz 

zinātnisko doktora grādu 

pretendē personas, kuras nav 

studējušas attiecīgā studiju 

programmā 

100% 0% 0% 

Kopīgās 

doktora studiju 

programmas 

„Biznesa 

vadība” padome  

Kopīgās doktora studiju 

programmas padome nodrošina 

doktorantūras studiju procesa 

operatīvo un stratēģisko vadību. 

Padome risina operatīvos un 

stratēģiskos jautājumos, pieņem 

lēmumus. Padome izskata un 

apstiprina doktorantu 

promocijas darbu tēmu 

pieteikumus. Padome izskata 

gatavos promocijas darbus un 

lemj par to virzīšanu 

pieņemšanai aizstāvēšanai 

Promocijas padomē. 

0% 67% 33% 

Profesoru 

padome  

 100% 0% 0% 
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2.pielikums 

Statistikas dati par studējošajiem bakalaura studiju programmā “Eiropas biznesa 

studijas” 

Uzņemto studentu skaits un grādu un kvalifikāciju ieguvušo studentu skaits 

 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 

Uzņemti 1.kursā 

(1.oktobrī) 

35 30 21 30 

Ieguvuši grādu 

un kvalifikāciju  

28 26 22  

 

Kopumā programmā studē 116 studenti, tajā skaitā 57 sievietes. Programma Eiropas biznesa 

studijas tiek īstenota tikai pilna laika klātienes formā. Mācību valoda ir angļu, ar padziļinātu franču 

valodas apmācību.  

Studējošie pārskata periodā (uz 2018.gada 1.oktobri) 

Studējo

šie 

pavisam  

tajā 

skaitā  

sieviete

s 

Studiju gadi Mobilie 

studenti 

tai 

skaitā 

sieviete

s 

Iepriekš 

izglītību 

ieguvuši ES 

valstīs 

Atskaitīti 

(01.10.1

7.-

30.09.18.

) 

I II III IV 

116 57 30 23 31 32 39 15 13 28 

   

Ņemot vērā demogrāfiski nelabvēlīgo situāciju valstī, ar katru gadu samazinoties vidusskolu 

absolventu skaitam, RISEBA ir radusi risinājumu, piesaistot ārvalstu studējošos. 2018.gada 1.oktobrī 

programmā pilnā laikā studēja 33 ārvalstnieki. Vairāk detalizēta informācija atspoguļota 1.3.tabulā.  
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3.pielikums 

Bakalaura studiju programmas “Eiropas biznesa studijas” studiju plāns 

 

Kursa/ moduļa nosaukums 

Atbildīgā 

mācībspēka vārds, 

uzvārds 

KP 

Plānojums 

1.kurss 
2. 

kurss 
3.kurss 

4.kurss 

Semestris 

1 2 3 4 5 6 7 8 

A daļa  82         

Prezentācijas prasmes 
Irina Sidorčuka, 

Polina Naidenko 

1 1        

Personības attīstība un 

studiju iemaņas 
Irina Sidorčuka  

1 1        

Mikroekonomika Jurijs Spiridonovs 3 3        

Tirgzinību pamati Poļina Naidenko 3 3        

Kvantitatīvās metodes: 

praktiskā matemātika I 
Edgars Brēķis 

3 3        

Kvantitatīvās metodes: 

praktiskā matemātika II 
Edgars Brēķis 

2  2       

Informācijas tehnoloģijas I Olga Tjurdju 1 1        

Informācijas tehnoloģijas II Olga Tjurdju 2  2       

Kvantitatīvās metodes: 

statistika I 

Olga Tjurdju 1  1       

Civilā aizsardzība Inguna Romanova 1  1       

Vadībzinību pamati Anatolijs Petrovs 3  3       

Makroekonomika 
Aleksandrs 

Fedotovs 

2  2       

Kursa darbs ekonomikā 

Jurijs 

Spiridonovs, Ieva 

Brence 

1  1       

Ievads tiesību zinātnē  
Armen 

Gabrielyan 

2   2      

Kvantitatīvās metodes: 

Statistika II 

Olga Tjurdju 2   2      

Finanšu grāmatvedīb Ļubova 

Borisenko 

2   2      

Personības attīstība 

(nodarbinātības prasmes) 

Olga Dzene 1   1      

Eiropas Savienība Eiropas Savienība 2   2      

Uzņēmumu un 

starptautiskās 

komerctiesības 

Andrew Gareleck, 

Ivars Godmanis 

2    2     

Kursa darbs tirgzinību 

pētījumos 

Poļina Naidenko, 

Ieva Brence 

1    1     

Lingvistiskā prakse 

(Francija) 

Jeļena Lozbiņeva 4    4     
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Uzņēmuma finanses Aleksandrs 

Suhobokovs 

2     2    

Uzņēmējdarbība Sean Patrick 

Sassmanshausen 

2     2    

Personības attīstība - 

cilvēku vadība 

Olga Dzene  1     1    

Stratēģiskās vadībzinības 
Andrejs 

Čirjevskis 

2     2    

Vadības ekonomika 
Jacek 

Tomkiewicz 

2     2    

Vadības grāmatvedība 
Ļubova 

Borisenko 

1      1   

Starptautiskā prakse  Ieva Brence 4       4  

Ētika un sociālā atbildība Jūlija Žakemo 1       1  

Līderība un organizācijas 

uzvedība 

Irina Senņikova 2       2  

Biznesa simulācija: 

INTOPIA 

Ieva Brence, 

Ērika Pančenko 

5       5  

Pētniecības prakse Ieva Brence 8        8 

Bakalaura darbs Ieva Brence 12        12 

B daļa  72         

Biznesa angļu valoda - 

Kembridža I 
Irina Sidorčuka 

1 1        

Biznesa angļu valoda - 

Kembridža II 
Jeļena Malesko 

1  1       

Franču valoda Jeļena Lozbiņeva, 

Jekaterina  

6 3 3       

LCCI - Biznesa angļu 

valoda 

Jelena Maleško, 

Ingūna 

Romanova, 

Narine Bžiškjane 

4 2 2       

LCCI - Biznesa angļu 

valoda - angļu sarunvaloda 

industrijai un komercijai 

Irina Sidorčuka 4 2 2       

Biznesa psiholoģija Jūlija Žakemo 2   2      

Inovācijas un radošums 

biznesā 

Iveta Cīrule 1   1      

Starpkultūru mijiedarbības 

vadība 

Irina Sidorčuka 2   2      

Biznesa franču valoda Jeļena Lozbiņeva 6   3 3     

LCCI biznesa komunikācija 

(angļu valoda biznesam + 

angļu sarunvaloda 

industrijai un komercijai) 

Jeļena Malesko 6   3 3     

Tirgzinību pētījumi Poļina Naidenko, 

Olga Tjurdju 

3    3     

Biznesa administrācija 

angļu valodā, 3.līmenis 

Irina Sidorčuka 3     3    
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Lingvistiskā prakse 

(Francijā) 

Jeļena Lozbiņeva 4    4     

ES valoda: lietišķā franču 

valoda 

Jeļena Lozbiņeva 6     3 3   

Investīcijas un finanšu tirgi Jurijs Spiridonovs 2      2   

Operāciju pārvaldība  Anatolijs Petrovs 2      2   

Loģistika 
Georgijs 

Burakovs 

2      2   

Eiropas politiskā un 

ekonomiskā attīstība 

Ivars Godmanis 2      2   

Integrētā mārketinga 

komunikācija 

Almir Pestek 2      2   

Starptautiskā tirdzniecība Jurijs Spiridonovs 1     1    

Starptautiskā ekonomika Jurijs Spiridonovs 2      2   

Finanšu vadība un riski 

Andrejs 

Čirjevskis 

4      4   

Projektu vadīšana 

Georgijs 

Burakovs 

2       2  

Banku starptautiskā darbība 

un finanšu tirgus 

Jurijs Spiridonovs 1       1  

Pētījumu metodoloģija un 

struktūra 

Olga Tjurdju 1       1  

Kvantitatīvās metodes: 

SPSS 

Ali Ait Si 

Mhamed 

1       1  

Personības attīstība 

(profesionālā izaugsme) 

Olga Dzene 1       1  

C daļa  6         

  2    2     

  2    2     

  2     2    

Kopā: 160 20 20 20 20 20 20 20 20 
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4.pielikums 

Statistikas dati par studējošajiem bakalaura studiju programmā 

“Uzņēmējdarbības vadība” 

 
 

Bakalaura studiju programma „Uzņēmējdarbības vadība” 2016./2017.studiju gadā tika īstenota 

gan latviešu, gan krievu valodā pilna laika klātienes (dienas), nepilna laika klātienes (vakara) un 

nepilna laika neklātienes (tālmācības) formā. Studijas notiek par privāto finansējumu, ir pieejamas 

divas bezmaksas studiju vietas pilna laika dienas studiju nodaļā (viena vieta ir latviešu valodas grupā 

un viena ir krievu valodas grupā), ir pieejamas arī sadarbības partneru, sasniegumu un radinieku 

atlaižu iespējas studiju maksai. 

2017./2018.studiju gadā kopējais studējošo skaits programmā „Uzņēmējdarbības vadība” bija 

526 studenti, kas ir par 9% vairāk nekā 2016./2017.studiju gadā, kad kopējais studējošo skaits 

programmā bija 481 studenti. 187 studējošie (jeb 36%) ir pilna laika studenti, bet 339 (jeb 64%) ir 

nepilna laika studenti. 

Ņemot vērā pēdējo gadu statistiku par uzņemto studentu skaitu var apgalvot, ka pilna laika 

studijās dominē krievu valodā studējošo skaits (146 studenti), savukārt nepilna laika studijās – latviešu 

valodā studējošo skaits (52 studenti). 

Nepilna laika studijās dominē latviešu valodas grupas – 77 studenti no 139. Tālmācības 

studentu sadalījums grupās ir šāds: latviešu valodā studē – 78, krievu valodā – 84. 

Ņemot vērā Latvijas demogrāfisko situāciju un lielu konkurenci, kopējais vietējo studentu 

skaits turpinās mazināties, tāpēc nepieciešams meklēt iespējas piesaistīt programmai vairāk ārvalstu 

studentus. Iepriekšējā studiju gadā RISEBA aktīvi turpinājusi darbību vairākās NVS valstīs, 

piemēram, Kazahstānā, Uzbekistānā, Armēnijā u.c., kā arī Indijā un Ķīnā, dibinot sadarbību ar 

aģentiem. Tas nozīmē, ka studiju programma jāizvērtē un jāattīsta, lai kļūtu vēl pievilcīgāka un 

saistošāka ārvalstu studentiem. 
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Imatrtikulēto studējošo skaits  
2017./2018.studiju gadā tika uzņemti 153 studenti, kas ir par 23 studentiem (jeb 18%) vairāk nekā 

iepriekšējā studiju gadā. No tiem 71 students (46%) tika imatrikulēti pilna laika studijās un 82 

(54%) nepilna laika studijās (sk.3.1.attēlu). 
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3.1.attēls. Imatrikulēto studentu skaita dinamika studiju programmā 

„Uzņēmējdarbības vadība” pa gadiem 
 

 

Absolventu skaits  
2017./2018.studiju gadā 78 absolventiem tika piešķirts profesionālais bakalaura grāds 

uzņēmējdarbības vadībā un profesionālā kvalifikācija uzņēmējdarbības vadītājs (skat.3.2.att.). 

Salīdzinājumā ar iepriekšējo studiju gadu, absolventu skaits ir samazinājies. 
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3.2.attēls. Bakalaura studiju programmas „Uzņēmējdarbības vadība” 

absolventu skaits pa studiju gadiem 
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Studiju programmā pilna laika klātienē (dienas) studējošajiem ir nodrošināta iespēja piedalīties 

starptautiskās apmaiņas projektos Erasmus+ programmas ietvaros. Ir noslēgti sadarbības līgumi ar 

vairāk kā 110 augstākās izglītības iestādēm 35 valstīs. 
 
Studējošiem ir iespēja apgūt atsevišķus studiju kursus citās Latvijas un citu valstu augstskolās. 

Attiecīgie studiju kursi tiek pārskaitīti uz RISEBA programmu tikai tad, ja to saturs un apjoms ir 

līdzvērtīgs attiecīgiem RISEBA studiju kursiem. Turklāt, ja kursi apgūti kādā ārvalstu izglītības 

iestādē, tad nepieciešams arī izvērtēt minētas iestādes atzīšanu Latvijā, ko veic Akadēmiskās 

informācijas centrs. 
 
Jebkuram interesentam, t.sk. citu izglītības iestāžu studējošiem, ir iespēja apgūt jebkuru 

programmas studiju kursu klausītāja statusā un saņemt par to attiecīgu augstskolas apliecinājumu. 
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3.3.attēls. Kopējais studējošo skaits programmā "Uzņēmējdarbības vadība" pa gadiem 
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3.4.attēls. Studējošo atbirums programmā “Uzņēmējdarbības vadība” par 2017.-
2018.studiju gadu (kopā 113) 
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5.pielikums 

Bakalaura studiju programmas „Uzņēmējdarbības vadība” studiju plāns 

 

                       

        1. studiju gads           

 
1. 

semestris           2. semestris       

Studiju kursa 

nosaukums 

 

Daļa 

  Kredīt-  Studiju kursa 

nosaukums 

 

Daļa 

 Kredīt-  

   

punkti 

   

punkti 

 

                  

Mikroekonomika 

 

2 

   

3 

Biznesa komunikācijas 

angļu   

1 

  

3 

 

    

valodā 2 

       

                    

                    

Vadībzinības  1    3 

Biroja lietišķā 

programmatūra   2   3  

                       

Personības izaugsme un  

3 

   

2 Makroekonomika 

   

2 

  

2 

 

komandas veidošana 

          

                     

                    

Studiju iemaņu attīstīšana  3    2 

Finanšu un nodokļu 

sistēma   3   3  

                     

Augstākā matemātika  1    4 Grāmatvedība    3   2  

                       

Biznesa komunikācijas 

angļu  

1 

   

3 Uzņēmējdarbība 

   

2 

  

2 

 

valodā 1 

          

                     

                     

Civilā aizsardzība  1    1 

Prakse 

uzņēmējdarbībā 1    5   4  

                   

Komunikācija biznesa vidē 

 

3 

   

2 

Kursa darbs uzņēmējdarbībā 

1  2   1  

                 

          

Sociālā un lietišķā 

ekoloģija   1   1  

                   

 Kredītpunkti kopā:    20    

Kredītpunkti 

kopā:   20                         

                       

         2. studiju gads           
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 3. semestris         4. semestris     

 Studiju kursa 

nosaukums 

 

Daļa 

  Kredīt-  Studiju kursa 

nosaukums 

 

Daļa 
Kredīt- 

    

punkti 

  

punkti                    

 

Matemātiskā statistika 

  

2 

   

3 

  Biznesa komunikācijas angļu   

1 2 

 

        valodā 

4 

       

                      

                     

 

Mārketings 

  

2 

   

3 

  Biznesa datu apstrādes   

2 2 

 

        

tehnoloģija 

      

                     

 

Sociālā psiholoģija 

  

2 

   

2 

  Kvantitatīvās metodes   

2 2 

 

        

uzņēmējdarbībā 

      

                     

 Biznesa modelēšana   3    2   

Uzņēmuma 

finanses      2 2  

                    

 Finanšu grāmatvedība   3    3   Ievads loģistikā      2 2  

                    

 Personālvadība   3    2   

Mārketinga 

pētījumi      3 2  

                    

 Biznesa  komunikācijas  angļu  

1 

   

3 

  Radošā ekonomika  un   

3 2 

 

 

valodā 3 

       

uzņēmējdarbība 

      

                   

 Prakse biznesa inkubatorā   5    1   

Prakse 

uzņēmējdarbībā 2     5 4  

                  

            

Kursa darbs 

uzņēmējdarbībā 2   3 1  

            

 Kredītpunkti kopā:  19    
Kredītpunkti 

kopā: 21                          
 

      3. studiju gads       

 5. semestris      6. semestris    

                 

 

Studiju kursa nosaukums 

  Daļa  Kredīt-   Studiju kursa 

nosaukums 

 Daļa  Kredīt- 
     

punkti 

      

punkti               

 

Vadības grāmatvedība 

  

3 4 

  Informācijas sistēmas  

3 

  

2 

 

     

uzņēmējdarbībā 

    

               

 Banku loma   

3 3 

  

Apdrošināšana 

 

3 

  

2 

 

 

uzņēmējdarbībā 

        

                

 Investīcijas   2 2   
Ražošanas un 
pakalpojumu  3   2  
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sniegšanas procesu vadība 

    

               

 Bizness internetā   3 2   Projektu vadīšanas pamati  3   2  

                 

 Stratēģiskā vadībzinībā   3 3   Sociālā uzņēmējdarbība  3   1  

                 

 Brīvās izvēles kurss   4 2   Prakse uzņēmējdarbībā 3  5   4  

                 

 Intelektuālā īpašuma   

3 2 

  Kursa darbs 

uzņēmējdarbībā 3 

 

3 

  

1 

 

 

aizsardzība 

        

                

 Finanšu pārvaldība   3 2   Pasaules ekonomika  2   2  

                 

         Lietvedība un lietišķā  

3 

  

2 

 

         

korespondence 

    

               

         Brīvās izvēles kurss  4   2  

                 

 Kredītpunkti kopā:  20   
Kredītpunkti 
kopā:     20  

                                  
      4. studiju gads       

              

 7. semestris      8. semestris    

             

Studiju kursa nosaukums  Daļa  Kredīt-   
Studiju kursa 
nosaukums  Daļa  Kredīt-  

      punkti         punkti  

Darba tiesības un darba  

2 

 

2 

  Lietišķā spēle  

5 

 

5 

 

aizsardzība 

    

"INTOPIA™" 

   

             

             

Inovāciju menedžments  2  2   Pētniecības prakse  5  3  

Loģistika 

 

3 

 

4 

  
Kvalifikācijas   
(bakalaura)  

6 

    

    

darbs 

  

12 

 

              

Starptautiskais bizness  3  2           

               

Pētījumu metodoloģija  3  2           

               

Starptautiskais mārketings  3  2           

               

Brīvās izvēles kurss  4  2           

Līderība un organizāciju  

3 

 

2 

          

uzvedība 

            

              

Ētika un sociālā atbildība  2  2           
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 Kredītpunkti kopā:  20   
Kredītpunkti 

kopā:  20                    
 

Vispārizglītojošie studiju kursi 
 

  
Studiju kursa nosaukums 

Apjoms,  
  

kredītpunktos 
 

    

      

  Vadībzinības 3  

  Augstākā matemātika 4  

  Biznesa komunikācijas angļu valodā 1 3  

  Biznesa komunikācijas angļu valodā 2 3  

  Biznesa komunikācijas angļu valodā 3 3  

  Biznesa komunikācijas angļu valodā 4 2  

  Civilā aizsardzība 1  

  Sociālā un lietišķā ekoloģija 1  

  Kopā 20  

Nozares teorētiskie pamatkursi    

  
Studiju kursa nosaukums 

Apjoms,  
  

kredītpunktos 
 

    

      

  Mikroekonomika 3  

  Makroekonomika 2  

  Biroja lietišķā programmatūra 2  

  Uzņēmējdarbība 2  

  Kursa darbs uzņēmējdarbībā 1 (ekonomikā) 1  

  Matemātiskā statistika 3  

  Kvantitatīvās metodes uzņēmējdarbībā 2  

  Mārketings 3  

  Sociālā psiholoģija 2  

  Uzņēmējdarbības tiesiskais regulējums 4  

  Ievads loģistikā 2  

  Biznesa datu apstrādes tehnoloģija 2  

  Uzņēmuma finanses 2  

  Investīcijas 2  

  Ētika un sociālā atbildība 2  

  Pasaules ekonomika 2  

  Inovāciju menedžments 2  

  Kopā 38  

 
Nozares profesionālās specializācijas kursi    
     

  
Studiju kursa nosaukums 

 Apjoms, 
   

kredītpunktos     

     

 Personības izaugsme un komandas veidošana  2  
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 Studiju iemaņu attīstīšana   2 

 Grāmatvedība   2 

 Komunikācijas biznesa vidē   2 

 Finanšu un nodokļu sistēma   3 

 Mārketinga pētījumi   2 

 Biznesa modelēšana   2 

 Finanšu grāmatvedība   3 

 Personālvadība   2 

 Kursa darbs uzņēmējdarbībā 2 (mārketingā)   1 

 Vadības grāmatvedība   4 

 Banku loma uzņēmējdarbībā   3 

 Bizness internetā   2 

 Lietvedība un lietišķā korespondence   2 

 Intelektuālā īpašuma aizsardzība   2 

 Starptautiskais mārketings   2 

 Projektu vadīšanas pamati   2 

 Finanšu pārvaldība   2 

 Informācijas sistēmas uzņēmējdarbībā   2 

 Ražošanas un pakalpojumu sniegšanas procesu vadība  2 

 Stratēģiskā vadībzinība   3 

 Kursa darbs uzņēmējdarbībā 3 (strat.vad. vai personāls)  1 

 Līderība un organizāciju uzvedība   2 

 Radošā ekonomika un uzņēmējdarbība   2 

 Loģistika   4 

 Starptautiskais bizness   2 

 Pētījumu metodoloģija   2 

 Sociālā uzņēmējdarbība   1 

 Apdrošināšana   2 

  Kopā   63 

 

Izvēles kursi    
     

  
Studiju kursa nosaukums 

Apjoms,  
  

kredītpunktos 
 

    

      

  Brīvās izvēles kurss 1 2   

  Brīvās izvēles kurss 2 2   

  Brīvās izvēles kurss 3 2   

 

Studentiem tiek piedāvāti sekojošie izvēles kursi: Franču valoda (3 KP), Vadītāja pašpilnveides 

vadība (2 KP), Ievads starptautiskajā politikā (2 KP), Biznesa simulācijas spēles (2 KP), Nodokļu 

plānošana uzņēmējdarbībā (2 KP), Konfliktu vadība uzņēmējdarbībā (2 KP), Jaunrade un radošums 

biznesā (2 KP), Dažādību menedžments (2 KP), Koučings biznesā (2 KP) un citi. 
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Prakse 
 

Studiju kursa nosaukums 
Apjoms, 

kredītpunktos   

   

Prakse uzņēmējdarbībā 1 (ekonomikā) 4 

Prakse biznesa inkubatorā 1 

Prakse uzņēmējdarbībā 2 (mārketingā) 4 

Prakse uzņēmējdarbībā 3 (strat.vad. vai personāls) 4 

Lietišķā spēle "INTOPIA™" 5 

Pētniecības prakse  3 

Kopā 21 
 

 

Kvalifikācijas (bakalaura) darbs 
 

 
Studiju kursa nosaukums 

 Apjoms,  
  

kredītpunktos 
 

    

     

 Kvalifikācijas (bakalaura) darbs  12  

Programmas specializācijas    

2017.-2018. studiju  gadā  atbilstoši  studentu  izvēlei programmā  tika  realizētās  šādas 
 

specializācijas – “Biznesa vadība”, “Loģistika”, “Finanšu vadība”. 
 

Specializācijas “Biznesa vadība” studiju kursi 
 

Studiju kursa nosaukums KP skaits 

Biznesa simulācijas spēles 2 

Bizness internetā 2 

Vadītāja pašpilnveides uzdevumi 2 

Projektu vadīšanas pamati 2 

Specializācijas “Loģistika” studiju kursi 
 

  Studiju kursa nosaukums  KP skaits  

  Loģistikas sistēmu un procesu vadība 4  

  Pārvadājumu organizācija 2  

  Krājumu pārvalde 2  

  Muitas procedūras 2  

Specializācijas “Finanšu vadība” studiju kursi    
      

  Studiju kursa nosaukums  KP skaits  

  Finanšu kontrolings  2  
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 Audits 2 

 Nodokļu plānošana uzņēmējdarbībā 2 

 Starptautiskās finanses un finanšu tirgi 2 

Specializācijas “Mārketinga vadība” kursi  
   

 Studiju kursa nosaukums KP skaits 

 Starptautiskais mārketings 2 

 Brenda vadība 2 

 Tiešā pārdošana 2 

 Mārketinga stratēģiskā vadīšana 2 
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6.pielikums 

Statistikas dati par studējošajiem bakalaura studiju programmā “Biznesa 

psiholoģija” 

 

2. Statistikas dati par studējošajiem studiju programmā un to analīze 

Bakalaura studiju programma „Biznesa psiholoģija” 2017./2018.studiju gadā tika īstenota gan 

latviešu, gan krievu valodā pilna laika klātienes (dienas), nepilna laika klātienes (vakara) un nepilna 

laika neklātienes (tālmācības) formā. 

Studējošo skaita dinamika 

2017./2018. studiju gadā kopējais studējošo skaits programmā „Biznesa psiholoģija” bija 625 

studenti, kas ir par 7% vairāk nekā 2016./2017. st.gadā, kad kopējais studējošo skaits programmā bija 

585 (Pielikums Nr.2, 1. attēls). Kopējo studējošo skaitu 2017./2018.studiju gadā veidoja 512 (jeb 

82%) nepilna laika un 113 (jeb 18%) pilna laika studenti. Pilna laika klātienes studējošo skaits ir 

palicis nemainīgs, taču ir palielinājies neklātienē studējoši skaits, kas, atbilst mūsdienu tendnencēm 

studēt attālināti un iespēju apvienot darbu un studijas vakara nodaļā. 

Uzņemto studējošo skaita dinamika (pa kursiem un studiju gadiem) 

2017./2018. studiju gadā tika imatrikulēti 206 studējošie, no tiem 43 (21%) tika imatrikulēti 

pilna laika studijās un 163 (79%) - nepilna laika studijās (Pielikums Nr.2, 2. attēls.). 2017./2018. 

studiju gadā tika uzņemti par 12 studējošajiem mazāk nekā iepriekšējā studiju gadā un kopumā 

imatrikulēto studējošo skaits samazinās tieši neklātienē. Pasaulē arvien straujāk attīstās iespēja studēt 

attālināti, kā arī pašiem kombinēt studiju kursus tādēļ, iespējams, potenciālie studējošie izvēlas citas 

studiju programmas, vai studiju kursus, lai veicinātu savu attīstību. Tādēļ ir jāpilnveido studiju kursu 

kvalitāte tālmācībā un vakara studiju nodaļā, lietojot mūsdienīgas studiju metodes un iesaistot 

digitālās tehnoloģijas. 

Absolventu skaita dinamika 

2017./2018. studiju gadā sociālo zinātņu bakalaura grāds uzņēmējdarbības vadībā tika 

piešķirts 90 absolventiem, no tiem 24 pilna laika un 66 nepilna laika studējošiem (Pielikums Nr.2, 3. 

attēls). 

Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, absolventu skaits ir par 1 studējošo mazāk, tādēļ ir 

nepieciešams vairāk iesaistīt darba vadītājus studējošo bakalaura darba izstrādē, lai viņi vairāk 

veicina studējošos izstrādāt savus pētījumus savlaicīgi. Kopumā ir vērojams absolventu skaita 

pieaugums ar katru gadu, tas saistīts ar pieaugošo imatrikulēto studējošo skaitu. 

Studējošo atbirums 

2017./2018.studiju gadā tika atskaitīti 123 studējošie, kas veido 19,68% pret studējošo skaitu 
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akadēmiskā gada ietvaros (625 studējošie) sakarā ar CSP datiem un 18,25% pret uz pašnovērtējuma 

iesniegšanas brīža, studējošo skaitu (674 studējošie), kas atspoguļoti Pielikuma Nr. 2, 4.attēlā. 

No iegūtajiem datiem 15 eksmatrikulēto bija pilna laika klātienes studējošie, 37 ir vakara 

nodaļā studējošie un 71 bija tālmācībā studējošais, no kā var secināt, ka vislielākais atbirums ir 

neklātienes studijās un par to galvenie iemesli ir neatgriešanās pēc 
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3.attēls. Absolventu skaita dinamika studiju programmā „Biznesa psiholoģija” (CSP dati)  
 
 

Eksmatrikulācijas iemesli 
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4.attēls. Studējošo atbiruma iemesli studiju programmā „Biznesa psiholoģija” 
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7.pielikums 

 

Bakalaura studiju programmas “Biznesa psiholoģija” studiju plāns 

    

Atbildīgā 

           Plānojums       

 

Kursa/moduļa 

        

1.kurss 

  

2.kurss 

    

3.kurss 

 

   

mācībspēka 

  

KP 

          

 

nosaukums 

            

Semestris 

      

   

vārds, uzvārds 

                 

         

1 

  

2 

  

3 

  

4 

  

5 

  

6 

 

                     

 Obligātā daļa (A)      79                    

Vadībzinības 

 Doc., Dr.paed. 3  3                 

 

Raina Vīra 

                     

                         

Informācijpratība 

 Doc., Mg.phys 2  2                 

 Egmonts 

Treiguts 

                     

                         

Mārketings 

 Doc., Dr.oec. 3  3                 

 

Iluta Skrūzkalne 

                     

                         

Vispārīgā 

 Prof. Dr.psych. 4  4                 

 

Mg.hrm Lūcija 

                     

psiholoģija 

                      

 

Rutka 

                     

                         

Sociālā un lietišķā  Doc., Dr.phil. 1  1                 

ekoloģija  Igors Graurs                      

Biznesa  Lekt. Mg.paed. 11  3  3  3   2        

komunikācija angļu  

Ingūna 

Romanova                      

valodā (I-IV)                         

Biznesa ētika 

 Doc., Dr.paed. 1     1              

 

Raina Vīra 

                     

                         

    Asoc.prof. 2     2              

    Dr.psych.                      

    Mg.sc.sal.,                      

Sociālā psiholoģija  Mg.sc.administr.                      

    Maija                      

    Zakriževska-                      

    Belogrudova                      

Ievads biznesa  Mg.psych. Anete 2     2              

psiholoģijas  Hofmane                      

pētniecībā                         

    Mg.psych. 1     1              

Civilā aizsardzība  Valērijs                      

    Dombrovskis                      
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Personālvadība 

 Mg.hrm 2     2              

 Margarita 

Ževaka 

                     

                         

Kursa darbs biznesa 

 Visi programmā 4     2      2        

 

iesaistītie 

                     

psiholoģijā (I,II) 

                      

 

profesionāļi 

                     

                         

    Prof. Dr.oec. 3        3           

Mikroekonomika  Aleksandrs                      

    Fedotovs                      

Uzņēmējdarbības  Doc., Dr.iur. 4        4           

tiesiskais  Jurijs Mašošins                      

regulējums                         

Uzņēmējdarbība 

 Dr.sc.administr. 2    2    

 

Iveta Cīrule 

        

          

  Asoc.prof. 2    2    

  Dr.psych.         

  Mg.sc.sal.,         

Vadības psiholoģija  Mg.sc.administr.         

  Maija         

  Zakriževska-         

  Belogrudova         

Karjeras attīstības  Mg.psych. 2     2   

teorijas  Kristiāna Lapiņa         

  Prof. Dr.oec. 2     2   

Makroekonomika  Aleksandrs         

  Fedotovs         

Grāmatvedība 

 Lekt. Mg.oec. 2     2   

 

Rasa Pēce 

        

          

Zinātniski  
Mg.psych. 

Marija 2     2  2 
pētnieciskās  Vāciete         

metodes (I,II)           

Finanšu vadīšana 

 Lekt. Mg.oec. 3      3  

 

Rasa Pēce 

        

          

Vadības  Lekt. Mg.oec. 4      4  

grāmatvedība  Rasa Pēce         

Stratēģiskā  Lekt. Mg.oec. 3      3  

vadībzinība  Nadežda Rika         

Starptautiskais  Doc. Dr.oec. 2       2 
mārketings  Valters Kaže         

  Asoc.prof. 2       2 
  Dr.psych.         

  Mg.sc.sal.,         

Biznesa psiholoģija  Mg.sc.administr.         
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  Maija         

  Zakriževska-         

  Belogrudova         

Bakalaura darba  Visi programmā 10       10 
izstrāde,  iesaistītie         

aizstāvēšana  profesionāļi         

Ierobežotās izvēles   33        

daļa (B)           

  Asoc.prof. 2  2      

Personības 

 Dr.psych.         

 

Mg.sc.sal., 

        

izaugsme un 

         

 

Mg.sc.administr. 

        

komandas 

         

 

Maija 

        

veidošana 

         

 

Zakriževska- 

        

          

  Belogrudova         

Prezentācijas  Lekt. Mg.oec. 1  1      

prasmes  Nadežda Rika         

Starpkultūru  Lekt. Mg.psych, 2  2      

komunikācija un  MBA. Jūlija         

psiholoģija Žakemo        

 Asoc.prof., 2  2     
Organizāciju Dr.psych.        

psiholoģija Solveiga        

 Blumberga        

 Bc.oec., koučš 2  2     

Koučings biznesā Edmunds        

 Imbovics        

 Mg.psych. 4   2 2   

Patopsiholoģija 
Tamāra        

Čaikovska 
       

organizācijā (I-II) 
       

Dr.psych. Alla 
       

        

 Plaude        

 Asoc.prof. 2   2    

 Dr.psych.        

Konfliktu vadīšana Mg.sc.sal.,        

un mediācija Mg.sc.administr.        

organizācijā Maija        
 Zakriževska-        

 Belogrudova        

 Asoc.prof., 2   2    

Patērētāju uzvedība 
Dr.psych.        

Solveiga 
       

        

 Blumberga        

Kreativitāte Ieva Lejiņa 2       

uzņēmējdarbībā         

Personības izpētes Daina 2    2   

metodes Romanovska        
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organizācijā         

Politiskā Mg.psych. 2     2  

psiholoģija Kristiāna Lapiņa        

Inovāciju Dr.sc.administr. 2     2  

menedžments Iveta Cīrule        

Starptautiskais Mg.sc.soc. Edgars 2     2  

bizness Čerkovskis        

Ekonomikas 
Doc., Dr.psych., 2     2  

Dr.paed. Mārtiņš 
       

psiholoģija 
       

Veide 
       

        

Grupas vadīšanas Mg.psych. 2     2  

psiholoģiskie Valērijs        

aspekti Dombrovskis        

Projektu vadīšanas Mg.sc.soc. Inese 2      2 

pamati Slūka        
 
 

Bakalaura studiju programmas “Biznesa psiholoģija” kursu plānojums 2017./2018. 

studiju gadā  
 

1. studiju gads 

 1. semestris     2. semestris    

 

Studiju kursa 

nosaukums Daļa Kredītpunkti    

Studiju kursa 

nosaukums Daļa Kredītpunkti  

            

 

Informācijpratība A 2 

   Biznesa komunikācija 

A 3 

  

    

angļu valodā 2 

  

           

            

 Mikroekonomika A 3    Biznesa ētika A 1   

            

 Vadībzinības A 3    Grāmatvedība A 2   

            

 Personības izaugsme un 
B 2 

   

Sociālā psiholoģija A 2 

  

 

komandas veidošana 

     

           

 Starpkultūru           

 komunikācija un B 2    Makroekonomika A 2   

 psiholoģija           

 Vispārīgā psiholoģija B 4    Prezentācijas prasme B 2   

            

 Ievads biznesa 

A 2 

   

Organizāciju psiholoģija A 2 

  

 

psiholoģijas pētniecībā 

     

           

            

 Biznesa komunikācija 
A 2 

   

Uzņēmējdarbība B 2 

  

 

angļu valodā 1 

     

           

       Ekonomikas psiholoģija B 2   
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Karjeras attīstības 

teorijas A 2   

            

       Kursa darbs biznesa 

B 2 

  

       

psiholoģijā 1 

  

           

            

 

Kredītpunkti 

kopā: 20    Kredītpunkti kopā: 22            
   2. studiju gads     

 3. semestris     4. semestris    

 

Mārketings A 3 

   Biznesa komunikācijas 
A 2 

  

    

angļu valodā 4 

  

           

 Personālvadība A 2    Brīvās izvēles kurss C 2   

            

 Patopsiholoģija 
B 2 

   

Vadības grāmatvedība A 4 

  

 

organizācijā 1 

     

           

 Konfliktu vadīšana un 
B 2 

   

Vadības psiholoģija B 2 

  

 

mediācija organizācijā 

     

           

 

Komerctiesības A 2 

   Patopsiholoģija 
B 2 

  

    

organizācijā 2 

  

           

 Kreativitāte 

B 2 

   Pārdošana un klientu 

B 2 

  

 

uzņēmējdarbībā 

   

apkalpošana 
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Koučings biznesā 

 

B 2 

  Personības izpētes  

B 2 

 

   

metodes organizācijā 

  

            

             

Patērētāju uzvedība 

 

B 2 

  
Zinātniski 
pētnieciskās  

A 2 

 

   

metodes 1 

  

            

Biznesa 
komunikācija  

A 2 

  Kursa darbs biznesa  

A 2 

 

angļu valodā 3 

   

psiholoģijā 2 

  

           

Kredītpunkti 

kopā: 19   

Kredītpunkti 

kopā: 20  

    3.studiju gads      

5.semestris     6.semestris    

Finanšu vadīšana  A  3   

Projektu vadīšanas 

pamati  B  2  

             

C daļas kurss 

 

C 

 

2 

  Pieaugušo mācību  

B 

 

2 

 

    

metodes 

   

            

Politiskā psiholoģija  B  2   Biznesa psiholoģija  A  3  

             

Stratēģiskā 

vadībzinība 

 

A 

 

3 

  
Zinātniski 
pētnieciskās  

A 

 

2 

 

    

metodes II 

   

            

Grupas vadīšanas  

B 

 

2 

  

Bakalaura darbs 

 

A 

 

10 

 

psiholoģiskie aspekti 

       

            

Inovāciju 

menedžments  B  2         

             
Darba tiesības un 
darba  

A 

 

2 

        

aizsardzība 

          

            

Starptautiskais  

A 

 

2 

        

mārketings 

          

            

Starptautiskais 

bizness  A  2         

           

Kredītpunkti 

kopā:  20   

Kredītpunkti 

kopā:  19               
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8.pielikums 

Statistikas dati par studējošajiem bakalaura studiju programmā “Biznesa 

vadība digitālā vidē” 

2017./2018.studiju gadā kopējais studējošo skaits profesionālā bakalaura studiju 

programmā „Biznesa vadība digitālā vidē” bija  115 studenti, no kuriem pilna laika studijās 

bija 26 studenti, un nepilnā – 89 studenti. Gadu iepriekš (2016./2017.studiju gadā) kopējais 

studējošo skaits programmā bija 87 studenti, no kuriem pilna laika studijās bija 22 studenti, 

un nepilna – 65 studenti. Kopējais studentu pieaugums bija no 87 studentiem 

2016/2017.studiju gadā uz 115 studentiem 2017./2018.studiju gadā, kas sastāda pieaugumu 

par 75,65%.  

2017./2018. studiju gadā latviešu valodā programmā studēja 75% studentu, krievu 

valodā - 25%. Šajā gadā studijas angļu valodā netika piedāvātas bet plāni ieviest šo 

programmu angļu valodā ir nākamajos divos gados.  

100% pilna un nepilna laika studentu finansēja studijas šajā programmā no saviem 

līdzekļiem vai bankas kredītiem. 

No kopējā studējošo skaita mobilie bija 5 studenti, no tiem 2 - pilna laika studijās, un 

3 – nepilna laika studijās (tālmācībā). 

 

 
5.1.attēls. Studējošo skaita dinamika studiju programmā „Biznesa vadība digitālā vidē”  

 

Imatrikulēto studējošo skaits 

Studentu uzņemšana 2017/2018. studiju gadā profesionālā bakalaura studiju 

programmā „Biznesa vadība digitālā vidē” bija 47 studenti, no kuriem 6 studenti – pilna laika 
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studijās, un 41 - nepilna laika studijās. Savukārt, gadu iepriekš uzņemšanas laikā 2016/2017. 

studiju gadā  bija 58 studenti, no kuriem 12 studenti – pilna laika studijās un 46 – nepilna 

laika studijās.  Imatrikulēto studentu skaits samazinājās par 19%.   

 

 
5.2.attēls. Imatrikulēto studentu skaits studiju programmā „Biznesa vadība digitālā vidē”  

 

Absolventu skaits 

2016./2017. studiju gadā profesionālo bakalaura studiju programmu „Biznesa vadība 

digitālā vidē” absolvēja 14 studenti, no kuriem 6 – pilna laika studijās, un 8 – nepilna laika 

studijās. Savukārt, 2017/.2018.studiju gadā, absolventu skaits bija 1 cilvēks nepilna laika 

studijās. Tas notika saistībā ar to, ka šajā gadā nebija 4.-5.kursa studentu grupu.  
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5.3.attēls. Absolventu skaits studiju programmā „Biznesa vadība digitālā vidē”  

 

2017./2018. studiju gadā eksmatrikulēto studentu skaits sastādīja 29,23% no kopējā 

studējošo skaita. Galvenie eksmatrikulācijas iemesli bija: finanšu un studiju plānu 

neizpildīšana (26,32%), finansiālo saistību nepildīšana (15,79%), studējošā iesniegums 

(21,05%), studiju neuzsākšana pēc studiju pārtraukuma (36,84%).  
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9.pielikums 

Bakalaura studiju programmas „Biznesa vadība digitālā vidē” 

studiju plāns 

 

Profesionālās bakalaura līmeņa programmas „Biznesa vadība digitālā vidē” 

 studiju kursi 

 

1 - Vispārizglītojošie studiju kursi (min 20 KP) 

1 Vadībzinības 3 

2 Augstākā matemātika 4 

3 Biznesa komunikācijas angļu valodā 1 3 

4 Biznesa komunikācijas angļu valodā 2 3 

5 Biznesa komunikācijas angļu valodā 3 3 

6 Biznesa komunikācijas angļu valodā 4 2 

7 Civilā aizsardzība 1 

8 Sociālā un lietišķā ekoloģija 1 

 Kopā KP 20  

   

2 - Nozares teorētiskie pamatkursi (min 36 KP) 

9 Mikroekonomika 3 

1

0 Makroekonomika 2 

1

1 Biroja lietišķā programmatūra 2 

1

2 Uzņēmējdarbība 2 

1

3 Matemātiskā statistika 3 

1

4 Kvantitatīvās metodes uzņēmējdarbībā 2 

1

5 Sociālā psiholoģija 2 

1

6 Personālvadība 2 

1

7 

Uzņēmējdarbības tiesiskais regulējums (komercdarbība un darba tiesības un 

aizsardzība) 4 

1

8 Ētika un sociālā atbildība 2 

1

9 Inovāciju menedžments 2 

2

0 Grāmatvedība 2 

2

1 Banku loma uzņēmējdarbībā 3 

2

2 Intelektuālā īpašuma aizsardzība 2 

2

3 Ražošanas un pakalpojumu sniegšanas procesu vadība 2 

2

4 Loģistika 4 

2 Pētījumu metodoloģija 2 
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5 

 

Kopā KP 

4

1 

 

3 - Nozares profesionālās specializācijas kursi (min 60 KP) 

26 Ievads e-biznesā 1 

27 Web programēšanas pamati  5 

28 Tīmekļa vietnes projektēšana 2 

29 Datu struktūra un algoritmi 2 

30 Web satura vadības sistēmas 2 

31 Kursa darbs Web programmēšanā 1 

32 Mārketings 3 

33 Mārketinga pētījumi 2 

34 Interneta mārketinga metodes 2 

35 Kursa darbs Interneta mārketingā 1 

36 Interneta tehnoloģijas 2 

 

   

37 Datoru operētājsistēmas & datu drošības risinājumi 2 

38 Projektu vadīšanas pamati 2 

39 Informācijas sistēmas uzņēmējdarbībā 2 

40 Stratēģiskā vadībzinība 3 

41 Kursa darbs Tīklu datu bāzēs / mobilo aplikāciju izstrādē 1 

42 Starptautiskais bizness 2 

43 Multimediju tehnoloģijas 2 

44 Biznesa procesu modelēšana 2 

45 Tīklu datu bāzes 4 

46 Datorgrafika 2 

47 Mobilās aplikācijas 2 

48 Elektronisko dokumentu pārvaldības sistēmas 2 

49 Dizaina pamati 2 

50 Datorspēļu izstrāde 4 

51 Elektroniskā tirdzniecība un maksājumu sistēmas 4 

52 Sociālo tīklu mārketings  2 

 Kopā KP 61 

   

 

4 - Izvēles kursi (min 6 KP) 

53 Brīvās izvēles kurss 1 (franču, krievu, spāņu val.) 3 

54 Prezentācijas prasmes 1 

55 Brīvas izvēles priekšmets (laika vadība, līderība)  1 

56 "Darbs ar uzņēmuma resursu vadības sistēmām (ERP)" 1 

 Kopā KP 6  

 

5 - Prakse (min 20 KP) 

Prakse Web programēšanā 4 

Prakse Interneta mārketingā 4 

Prakse tīklu datu bāzēs / mobilo aplikāciju izstrādē 4 

Lietišķā spēle "INTOPIA™" 5 

Pirmsdiplomdarba prakse 3 

Kopā KP 20  
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6 – Valsts pārbaudījums (min 12 KP) 

Bakalaura darbs 12 

Kopā KP  12 

 

Kopā programmā – 160 KP 

 

Kopā studiju programmā ir 56 studiju kursi.  

Papildus programmā ir trīs kursu darbi: Web programēšanā (1.kurss), Interneta 

mārketingā (2.kurss) un Tīkla datu bāzēs vai mobilo aplikāciju izstrādē (3.kurss). Kursa darbu 

izstrādāšanu un noformēšanu reglamentē biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskolas 

RISEBA „Studiju darbu izstrādāšanas nolikums”  un „Kursa darbu izstrādāšanas nolikums 

„Biznesa vadība digitālā vidē” programmas studējošajiem”. Darbu saturu un kvalitāti, kā arī 

studējošo prezentācijas prasmi vērtē ar RISEBA rīkojumu nozīmēta komisija 10 baļļu 

sistēmā.  

Programmā ir paredzētas piecas prakses: Web programēšanā 1 (1.kurss), Interneta 

mārketingā  (2.kurss), Tīkla datu bāzēs vai mobilo aplikāciju izstrādē (3.kurss), lietišķā spēle 

„INTOPIA” (4.kurss) un pētniecības  pirmsdiploma prakse (4.kurss pilna laika dienas nodaļas 

studējošajiem, 5.kurss – nepilna laika vakara un tālmācības nodaļas studējošajiem). Prakšu 

uzdevumus un prasības reglamentē Prakses nolikums profesionālā bakalaura studiju 

programmas „Biznesa vadība digitālā vidē” studējošiem  un katras prakses speciālas prasības. 

Prakses vada un koordinē prakses vadītājs. Tās tiek novērtētas ar atzīmi noteiktajā termiņā, 

saskaņā ar studiju grafiku.  

Studiju beigās ir jāizstrādā un jāaizstāv bakalaura darbs. Lai sekmīgi izpildītu visu 

kursu apjomu un iegūtu profesionālo grādu un kvalifikāciju, studentiem bakalaura darbā ir 

jādemonstrē gan studiju procesā iegūtās akadēmiskās zināšanas, gan, atbilstoši savai 

kvalifikācijai, iegūtās praktiskā darba iemaņas. 

Ceturtajā studiju gada studentiem ir jāizvēlas sava bakalaura darba tēma. Bakalaura 

darba izstrādāšanu un noformēšanu reglamentē biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskolas 

RISEBA „Studiju darbu izstrādāšanas nolikums”.  

Studenti gala pārbaudījumus drīkst kārtot, ja ir: 

- nokārtoti un pozitīvi novērtēti programmā paredzēti studiju kursi; 

- pozitīvi novērtētas prakšu atskaites; 

- pozitīvi novērtēti kursa darbi;  

- izpildītas visas studiju līgumā noteiktās finansiālās saistības. 

Ja studiju programma ir sekmīgi apgūta un gala pārbaudījumos saņemts pozitīvs 

vērtējums (zemākais sekmīgais vērtējums - 4 balles), studentiem tiek piešķirts profesionāla 

bakalaura grāds uzņēmējdarbībā un piektā līmeņa (LKI 6.-7.līmenis) profesionālā 

kvalifikācija – elektroniskās komercijas speciālists. 
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10.pielikums 

Statistikas dati par studējošajiem maģistra studiju programmā “Personāla 

vadība” 

Maģistra studiju programma „Personāla vadība” 2017./2018.studiju gadā ir tikusi 

īstenota tikai latviešu valodā, programmā nav  studējošo no ārvalstīm. Studiju finansējuma 

avoti ir 100% privāts finansējums 

2017./ 2018. studiju gadā kopējais studējošo skaits programmā “Personāla vadība” 

bija 72.  No tiem pirmajā kursā studē15 studējoši 60KP programmā un 5 – 80 KP programmā. 

Savukārt otrajā kursā studē18 studējošie  60 KP  programmā un 7 – 80  KP grupā. 17 studenti 

atrodas akadēmiskajā pārtraukumā. Salīdzinot ar 2016./2017. studiju gadu, kopējais studējošo 

skaits programma ir samazinājies par 32% pamatā tāpēc, ka netika nepilna laika studenti.  

Ņemot vērā Latvijas demogrāfisko situāciju un konkurenci, kopējais vietējo studentu 

skaits turpinās mazināties, tāpēc nepieciešams meklēt iespējas piesaistīt programmai vairāk 

ārvalstu studentus. To iespējams veikt, jo programma no 2012. gada septembra tiek realizēta 

arī angļu valodā kā maģistra programmas “Starptautiskais bizness” specializācija.  

 2017./ 2018. studiju gadā uzņemto studējošo skaits programmā “Personāla vadība” 

bija 20, kas ir par 3 studentiem mazāk nekā 2016./2017. gadā. Kopš 2014. gada nepilna laika 

studenti netiek uzņemti. Studentu skaita samazinājums attiecināms uz Programmu «Biznesa 

psiholoģija un supervīzija»; IDS formas neesamību; tirgus piesātinātību. 

2017.\2018. gadā programmu absolvēja 37 pilna laika  studenti: 19 -  60  KP 

programmu; 18 -  80 KP programme un 1 – 90 KP nepilna laika programmu. Absolventu 

skaita palielinājums salīdzinot ar 2016./2017. studiju gadu ir 46%.  

Studējošo atbirums: 2017./2018. studiju gadā no programmas “Personāla vadība” tika 

eksmatrikulēts 21 students. Galvenie atbiruma iemesli ir:   

 14% (3 studējošie) par studiju plāna nepildīšanu; 

 10% (2 studējošie) iemesls studējoša iesniegums (neuzsāka studijas); 

 76% gadījumu par studiju neuzsākšanu pēc studiju pārtraukuma: 

o 8 studenti – 2017./2018. gadā izbeidzās maksimālai studiju pārtraukuma laiks IDS 

programmas studentiem 

o 8 studenti  -  nebija gatavi turpināt, jo ir studiju programmas izmaiņas (Personāla 

analītika; maģistra darba prasības) 
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1.1. attēls. Kopējais studējošo skaits programmā "Personāla vadība" pa gadiem 
 

 

 
1.2. attēls. Uzņemto studentu skaita dinamika programmā "Personāla vadība" pa gadiem 
 

 

 
1.3. attēls. Absolventu skaita dinamika programmā "Personāla vadība" pa gadiem 
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1.4. attēls. Studējošo atbiruma iemesli programmā "Personāla vadība"  
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11.pielikums 

Maģistra studiju programmas „Personāla vadība” studiju plāns 

 

Maģistra studiju programma „Personāla vadība” tiek īstenota 60KP un 80KP apjomā. 

Studiju programmas plāni norādīti tabulās 2.1. un 2.2. 

Studiju programmas plāns 60KP grupā 2017./2018. studiju gadā 

Kursa/ moduļa nosaukums 

Atbildīgā 

mācībspēka vārds, 

uzvārds 

KP 

Plānojums 

1.kurss 
2. 

kurss 

Semestris 

1 2 3 

A daļa   48,5       

Personāla vadības funkcijas I Agita Kalviņa 1,5 1,5     

Personāla vadības funkcijas II 

Sandra Pallo, 

Daina 

Romanovska  

3,5 3,5     

Sociālā un saskarsmes psiholoģija Maija Zakriževska 2,0 2,0     

Personāla lietvedība Gundega Dambe 2,0 2,0     

Aroda veselība un drošība Henrijs Kaļķis 2,0 2,0     

Atvērtā inovācija un kreativitāte 

profesionālajā darbībā 

Lūcija Rutka; 

Iveta Ludviga; 

Iveta Cīrule 

2,0 2,0     

Darba tiesības Liene Vancāne 2,0 2,0     

Organizāciju psiholoģija 
Solveiga 

Blumberga 
2,0   2,0   

Personāla stratēģiskā plānošana Aivars Kalniņš 3,0   3,0   

Personāla analītika un pētījumu metodoloģija Iveta Ludviga 2,5   2,5   

Profesionālā prakse Docētāju grupa 6,0   6,0   

Maģistra darbs Docētāju grupa 20,0     20,0 

B daļa   11,5       

Vadīšanas psiholoģija, ētika un sociālā 

atbildība 

Solveiga 

Blumberga 
2,0 2,0     

Pārmaiņu vadīšana un līderība Agita Kalviņa 2,0 2,0     

Kvalitātes vadīšana Raina Vīra 2,0   2,0   

Projektu vadīšana Agris Olmanis 2,0   2,0   

Koučings, mentorings un supervīzija Betija Putniņa 1,5   1,5   

Personāla informācijas sistēmas Agita Kalviņa 2,0   2,0   

C daļa   0       

Kopā: 60,0 19,0 21,0 20,0 

 

Studiju programmas plāns 80KP grupā 2017./2018. studiju gadā 

  

Kursa/ moduļa nosaukums 

Atbildīgā 

mācībspēka 

vārds, uzvārds 

KP 

Plānojums 

1.kurss 2. kurss 

Semestris 

1 2 3 4 

A daļa   
68,

5 
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Personāla vadības funkcijas I Agita Kalviņa 1,5 1,5       

Personāla vadības funkcijas II 

Sandra Pallo, 

Daina 

Romanovska  

3,5 3,5     

  

Sociālā un saskarsmes psiholoģija 

Maija 

Zakriževska 2,0 2,0 
    

  
Personāla lietvedība Gundega Dambe 2,0 2,0       
Aroda veselība un drošība Henrijs Kaļķis 2,0 2,0       

Atvērtā inovācija un kreativitāte 

profesionālajā darbībā 

Lūcija Rutka; 

Iveta Ludviga; 

Iveta Cīrule 

2,0 2,0     

  
Darba tiesības Liene Vancāne 2,0 2,0       

Organizāciju psiholoģija 
Solveiga 

Blumberga 
2,0   2,0   

  
Pesonāla stratēģiskā plānošana Aivars Kalniņš 3,0   3,0     
Personāla analītika un pētījumu 

metodoloģija Iveta Ludviga 2,5 
  

2,5 
  

  

Profesionālā prakse I Docētāju grupa 

10,

0 
  

6,0 
  

  

Profesionālā prakse II Docētāju grupa 

16,

0 
  

  

20,

0   

Maģistra darbs Docētāju grupa 

20,

0 
  

  
  

20,

0 

B daļa   
11,

5 
      

  

Vadīšanas psiholoģija, ētika un sociālā 

atbildība 

Solveiga 

Blumberga 
2,0 2,0     

  
Pārmaiņu vadīšana un līderība Agita Kalviņa 2,0 2,0       
Kvalitātes vadīšana Raina Vīra 2,0   2,0     
Projektu vadīšana Agris Olmanis 2,0   2,0     

Koučings, mentorings un supervīzija Betija Putniņa 1,5   1,5     

Personāla informācijas sistēmas Agita Kalviņa 2,0     2,0   

C daļa   0         

Kopā: 
80,

0 

19,

0 

19,

0 

22,

0 

20,

0 
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12.pielikums 

Statistikas dati par studējošajiem maģistra studiju programmā „Vadības 

psiholoģija un supervīzija” 

 

Studējošo skaits 
 

2017./2018. studiju gadā programma tika realizēta pirmo gadu un kopējais studējošo 

skaits programmā „Vadības psiholoģija un supervīzija” bija 45 studenti, no kuriem 12 bija 

studējošie krievu valodā. 
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1.attēls. Studentu skaita dinamika studiju programmā „Vadības psiholoģija un supervīzija” 
 

 

Imatrikulēto studentu skaits 
 

2017./2018.studiju gadā tika imatrikulēts 31 students un 12, kur no tiem ir krievu 

plūsmas studijās. Imatrikulēto studentu skaits ir palielinājies par 15 studentu salīdzinājumā ar 

iepriekšējo studiju gadu. 
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2.attēls. Imatrikulēto studentu skaita dinamika studiju programmā „Vadības psiholoģija un 

supervīzija” 

Absolventu skaits 

2016./2017.studiju gadā bija 11 absolventi. 2017./2018.studiju gadā 15 studējošiem tika 

piešķirts profesionālais maģistra grāds vadībzinībās un profesionālā kvalifikācija – 

supervizors/konsultants/pārraugs. 
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3.attēls. Absolventu skaita dinamika studiju programmā „Vadības psiholoģija un 

supervīzija” 
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13.pielikums 

Maģistra studiju programmas "Vadības psiholoģija un supervīzija" 

studiju plāns 
 
 

Profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programmas "Vadības psiholoģija un 

supervīzija " studiju kursu saraksts studiju gadu un semestru griezumā 

 

 

Atbildīgā 

 Plānojums   

       

Kursa nosaukums 
mācībspēk
a KP 

1.kur

ss  
2.kur

ss  

 vārds,       

 uzvārds       

   1  2 3 4 

Ievadnedēļa 
M.Zakriževska
- - 1     

 Belogrudova       

A daļa        

Konsultēšanas un supervīzijas teorijas I.Dreifelde; 2 2     

 S.Mihailova       

Supervizora profesionālā darbība un ētika L.Rutka 1 1     

Mūsdienu vadības psiholoģija S.Blumberga 2 2     

        
Supervīzijas metodes un tehnikas:  teorija 
un D.Vanaga 2   2   

prakse        

        

Personāla un pārmaiņu vadība O.Dzene 2 2     
Biznesa konkurētspēja un stratēģiskā 
vadīšana L.Pētersons 2 2     

starptautiskā vidē A.Čirijevskis       

Risku pārvaldība I.Godmanis 1 1     

Organizāciju uzvedība L.Novika 1 1     

Korporatīvā sociālā atbildība un vides 
ekoloģija S.Blumberga 1 1     

Individuālā supervīzija I.Dreifelde 2 2     

Supervīzija grupā un komandā K.Circenis 2   2   

Pētniecības loģika un metodoloģija I.Ludviga 2    2  

 M.Vāciete       

Kovīzija kā profesionālā izaugsme un 
M.Zakriževska
- 2    2  

kompetence Belogrudova       

        

Prakse I (individuālā supervīzija) I.Dreifelde 4   4   

 
M.Zakriževska
-       

 Belogrudova,       
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Prakse II (grupas un komandas supervīzija) K.Circenis 4   4   

 
M.Zakriževska
-       

 Belogrudova,       

Prakse projektu vadībā (projektu I.Cīrule, 6    6  

laboratorija/projektu vadība) 
M.Zakriževska
-       

 Belogrudova       

Prakse IV (Kvalifikācijas prakse) S.Hartmane 12    12  

Maģistra darbs - 20     20 

B daļa        

Inovācija un organizāciju attīstība I.Cīrule 2 2     

 I. Ludviga       

 T.Vasiljeva       

Mūsdienu pasaules attīstības tendences J.Mihailovs 1   1   

        

Pieaugušo mācīšanās mūsdienu metodes R.Vīra 2   2   

        

Koučings biznesā I.I.Matuze- 2  2   

 Karabeško      

       

C daļa       

Pārrunu vadība un konfliktu risināšana K.Lapiņa 1 1    

Personības teorijas V.Virbickis 2 2    

Mākslā pamatotas pieejas organizācijas I.Dreifelde 1  1   

vadīšanai       

Dažādības vadība A.Hofmane 1 1    
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14.pielikums 

Statistikas dati par studējošajiem maģistra studiju programmā “Projekta 

vadība” 

Maģistra studiju programma „Projekta vadība” 2017./2018.studiju gadā ir tikusi īstenota 

tikai latviešu valodā. Visi studē par privāto finansējumu. 

2017./2018.gadā studējošo skaits maģistra studiju programmā „Projekta vadība” bija 52 

studenti, kas ir par 7% mazāk nekā 2016./2017.studiju gadā (skat.1.att.). 

 
  

 

1.attēls. Studējošo skaits studiju programmā „Projekta vadība” (CSP dati) 

Ņemot vērā Latvijas demogrāfisko, ekonomisko situāciju un konkurenci augstākās 

izglītības iestāžu vidū, kopējais studējošo skaits programmā ir samazinājies par 4 studentiem. 

Studentu skaita saglabāšanai būtisks priekšnosacījums ir studiju programmas kvalitāte, tādēļ 

2017./2018.studiju gadā turpināta studiju programmas kursu satura pilnveide. Veicot studiju 

programmas kartēšanu veikti dažādi studiju kursa satura uzlabojumi. Studentu skaita 

samazināšanās sākot ar 2015./2016.studiju gadu ir saistāma arī maģistra programmas 

„Starptautiskais bizness” projekta vadītāja kvalifikācijas atvēršanu studijām angļu valodā.     

Imatrikulēto studentu skaits 

2017./2018.studiju gadā tika imatrikulēti 26 studenti pilna laika studijās (skat 2.att.). 

Imatrikulēto studentu skaits ir palielinājies par 6 studentiem salīdzinājumā ar iepriekšējo studiju 

gadu. 
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2.attēls. Imatrikulēto studentu skaits studiju programmā „Projekta vadība” (CSP dati) 

Imatrikulēto studentu skaita palielinājums ir saistāms ar programmas satura un kvalitātes 

uzlabošanu, kursu secības plāna izveidi un savstarpējo sasaisti, kā arī interaktīvu studiju metožu 

ieviešanu.   

Maģistra grādu ieguvušo studentu skaits 

2017./2018.studiju gadā 20 studējošiem tika piešķirts profesionālais maģistra grāds 

projekta vadībā un profesionālā kvalifikācija „Projekta vadītājs” (skat. 3.att.). 

 
3.attēls. Maģistra grādu ieguvušo studentu skaits programmā „Projekta vadība” (CSP dati) 

Lielākoties absolventu skaita dinamika pilna laika studijās bijusi gandrīz nemainīga, 

izņemot 2017./2018.studiju gadu, kad maģistra grādu ieguvušo skaits ir mazāks. Tas ir 

pamatojams ar to, ka pirms diviem gadiem imatrikulēto studentu skaits bija vismazākais 

programmā. Vislielākais absolventu skaits bijis 2014./2015.studiju gadā, kad maģistra grādu 
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projektu vadībā ieguva gan 24 pilna laika, gan 9 nepilna laika studenti, kas saistāms ar 

iepriekšējo programmas īstenošanu nepilna laika studijās. 

Studējošo atbirums 

Studējošo atbirums ir bijis līdzīgs gan 2016./2017.studiju gadā, gan 2017./2018.studiju 

gadā, t.i., atšķirība ir bijusi tikai par vienu studentu (skat. 4.att.). 

 

4.attēls. Studējošo atbirums programmā „Projekta vadība” (CSP dati) 

2016./2017.studiju gadā tika atskaitīti 9 studenti, no tiem 8 neatgriezās no studiju 

pārtraukuma, savukārt 1 students tika atskaitīts par studiju plāna nepildīšanu. Studenti, kuri 

neatgriezās no studiju pārtraukuma, bija 2013./2014.gadā imatrikulētie, kuri studiju programmu 

ir apguvuši, bet personīgu iemeslu dēļ nav uzrakstījuši maģistra darbu. Līdzīga situācija ir arī 

2017./2018.studiju gadā, kur tika atskaitīti 2014./2015.studiju gadā imatrikulētie studenti, kas 

bija viens no lielākajiem imatrikulēto studentu skaitiem. 2017./2018.studiju gadā 1 students 

atskaitīts par studiju plāna nepildīšanu, savukārt 9 studenti neatgriezās studijām pēc akadēmiskā 

atvaļinājuma, t.i. nav uzrakstījuši maģistra grādu.  

Lai samazinātu šo atbirumu, pēdējos divos studiju gados ir uzsāktas sarunas un 

konsultācijas ar studentiem par maģistra darba tēmas izvēli jau ievadlekcijā un maģistra darba 

izstrādes laikā tiek organizētas atbalsta nodarbības, tādējādi motivējot studentus maģistra darba 

rakstīšanai. Potenciāli tas varētu samazināt studentu skaitu, kuri neizstrādāta maģistra darba dēļ, 

izvēlas studiju pārtraukumu un pēc tā neatgriežas, taču pamatā tam ir studenta iekšējā motivācija.  
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15.pielikums 

Maģistra studiju programmas “Projekta vadība” studiju plāns 

Maģistra studiju programmas "Projekta vadība" studiju kursu saraksts studiju gadu un 

semestru griezumā (personām ar profesionālo pamatizglītību 60KP) 

 

Kursa nosaukums 

Atbildīgā 

mācībspēka 

vārds, uzvārds 

KP 

Plānojums 

1.kurss 2.kurss 

Semestris 

1 2 3 4 

Ievadlekcija Inese Slūka -     

A daļa       

Projekta pārvaldības procesi Agris Olmanis 4 4    

Projekta komandas vadība Aivars Kalniņš 2 2    

Finanšu menedžments un projektu 

izmaksu vadība 

Rasa Pēce 2 2    

Projekta risku vadība Pēteris Rimšs 2 2    

Projekta tiesiskais nodrošinājums 

un piegāžu vadība 

Līga Neilande 2 2    

Līgumu vadība Līga Neilande 1 1    

Projekta kvalitātes un izmaiņu 

vadība 

Raina Vīra 2  2   

Programmu un portfeļu vadība Ilvija Boreiko 2  2   

Prakse „Projektu laboratorija” Inese Slūka 2  6   

Pētījumu metodoloģija Iveta Ludviga 2  2   

Maģistra darbs -    20  

B daļa       

Projekta dokumentācija un 

informācijas vide 

Inga Kronberga 1 1    

Stratēģiskā vadīšana Viktors Turlais 2  2   

Vadības psiholoģija Solveiga 

Blumberga 

2 2    
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Inovācijas un radošums projektu 

vadībā 

Iveta Cīrule 2 2    

Projektu vadības rīki Vladimirs 

Ivanovs 

2 2    

Projekta komunikācijas vadība Astra Spalvēna 2  2   

Projektu vadība starptautiskā vidē Tatjana 

Titareva 

2  2   

C daļa       

Mūsdienu tendences projektu 

vadībā 

Inese Slūka 2  2   

 

Profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programmas "Projekta vadība" studiju 

kursu saraksts studiju gadu un semestru griezumā (personām ar profesionālo 

pamatizglītību 80KP) 

 

Kursa nosaukums 

Atbildīgā 

mācībspēka 

vārds, uzvārds 

KP 

Plānojums 

1.kurss 2.kurss 

Semestris 

1 2 3 4 

Ievadnedēļa Inese Slūka -     

A daļa       

Projekta pārvaldības procesi Agris Olmanis 4 4    

Projekta komandas vadība Aivars Kalniņš 2 2    

Finanšu menedžments un projektu 

izmaksu vadība 

Rasa Pēce 2 2    

Projekta risku vadība Pēteris Rimšs 2 2    

Projekta tiesiskais nodrošinājums 

un piegāžu vadība 

Līga Neilande 2 2    

Līgumu vadība Līga Neilande 1 1    

Projekta kvalitātes un izmaiņu 

vadība 

Raina Vīra 2  2   
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Programmu un portfeļu vadība Ilvija Boreiko 2  2   

Prakse „Projektu laboratorija” Inese Slūka 2  6   

Pētījumu metodoloģija Iveta Ludviga 2  2   

Prakse „Simulācija 1” Maija 

Zakriževska 

2   2  

Prakse „Simulācija 2” Mareks Zeltiņš 2   2  

Prakse „Projektu vadības vide” Inese Slūka 16   16  

Maģistra darbs - 20    20 

B daļa       

Projekta dokumentācija un 

informācijas vide 

Inga Kronberga 1 1    

Stratēģiskā vadīšana Viktors Turlais 2  2   

Vadības psiholoģija Solveiga 

Blumberga 

2 2    

Inovācijas un radošums projektu 

vadībā 

Iveta Cīrule 2 2    

Projektu vadības rīki Vladimirs 

Ivanovs 

2 2    

Projekta komunikācijas vadība Astra Spalvēna 2  2   

Projektu vadība starptautiskā vidē Tatjana 

Titareva 

2  2   

C daļa       

Mūsdienu tendences projektu 

vadībā 

Inese Slūka 2  2   
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16.pielikums 

Statistikas dati par studējošajiem maģistra studiju programmā 

“Starptautiskais bizness” (MIB) 

 

Maģistra studiju programma „Starptautiskais bizness” 2017./2018.studiju gadā ir tikusi 

īstenota tikai angļu valodā. Studiju finansējuma avoti ir 100% privāts finansējums. 

Kopējais studentu skaits programmā pa gadiem ir diezgan nemainīgs: 

 2015./2016.g.: 69 studējošie; 

 2016./2017.g.: 69 studējošie; 

 2017./2018.g.: 68 studējošie. 

2017./ 2018. studiju gadā kopējais studējošo skaits programmā „Starptautiskais bizness” 

bija 68.  No tiem 38 studējošie ir izvēlējušies profesionālo kvalifikāciju “Uzņēmumu un iestāžu 

vadītājs”, 18 – “Projektu vadītājs” un 12 “Personāla vadītājs”. Salīdzinot ar 2016./2017. studiju 

gadu, kopējais studējošo skaits programma ir samazinājies par 1 studentu.  

No kopējā studentu skaita vairums bija Latvijas pilsoņu, tomēr 31% bija ārvalstu pilsoņi. 

Programmā studējošie ārvalstnieki pārstāv sekojošas valstis: Azerbaidžāna, Šrilanka, Krievija, 

Indija, Kirgizstāna, Baltkrievija, Uzbekistāna, Grieķija, Lietuva, ASV, Izraēla.   

Programmā mācījās arī 6 studenti no Francijas pamatojoties uz Dubult-diploma līgumu ar 

KEDGE biznesa skolu.  

2017./ 2018. studiju gadā uzņemto studējošo skaits programmā „Starptautiskais bizness” 

bija 32, kas ir par 1 studentu vairāk nekā 2016./2017. gadā. Ņemot vērā Latvijas demogrāfisko 

situāciju un lielu konkurenci, kopējais vietējo studentu skaits turpinās samazināties, tāpēc 

nepieciešams meklēt iespējas piesaistīt programmai vairāk ārvalstu studentus. RISEBA ir 

uzsākusi aktīvu darbību vairākās NVS valstīs, piem. Kazahstāna, Uzbekistāna, Armēnija u.c., 

Indijā un Ķīnā, dibinot sadarbību ar vietējiem aģentiem. Bet tas nozīmē, ka nepieciešams 

izvērtēt, cik studiju programma ir pievilcīga potenciālajiem studentiem no minētajām valstīm pēc 

studiju valodas, studiju formas, studiju ilguma, struktūras un satura un tml. 

2017./2018. g. imatrikulēti studējošie  uz sekojošajām profesionālajām kvalifikācijām: 

• Uzņēmumu un iestāžu vadītājs – 15;  

• Personāla vadība – 5; 

• Projektu vadība – 12. 
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2017.\2018. gadā programmu absolvēja 23 pilna laika  studenti. No tiem 13 studējošie ir 

ieguvuši profesionālo kvalifikāciju “Uzņēmumu un iestāžu vadītājs”, 18 – “Projektu vadītājs” un 

12 - “Personāla vadītājs”. Salīdzinot ar 2016./2017. studiju gadu, kopējais absolventu skaits 

programma ir samazinājies par 9 studentiem ,vai 22%.. Absolventu skaita samazinājums ir 

pamatojas uz faktu, ka daudzi studējošie izvēlējas paņemt akadēmisko atvaļinājumu pirms 

maģistra darba iesniegšanas.  

Studējošo atbirums: 2017./2018. studiju gadā no programmas „Starptautiskais bizness” 

tika eksmatrikulēti 15 studenti, kas veido 25%.   

Galvenie atbiruma iemesli ir:   

• 3 studējošie par studiju plāna nepildīšanu; 

• 2 studējošie iemesls studējoša iesniegums (atteikta vīza); 

• 8 studējošie par studiju neuzsākšanu pēc studiju pārtraukuma: 

• 2 studējošie par finansiālo saistību nepildīšanu. 

 

 
1.1. attēls. Kopējais studējošo skaits programmā „Starptautiskais bizness” pa gadiem un 

profesionālajām kvalifikācijām 
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1.2. attēls. Uzņemto studentu skaita dinamika programmā „Starptautiskais bizness”  pa 

gadiem 
 

 
 

1.3.attēls. Absolventu skaita dinamika programmā „Starptautiskais bizness” pa gadiem 
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1.4.attēls. Ārvalstu studenti  programmā „Starptautiskais bizness” 2017./2018. Studiju gadā 
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17.pielikums 

Maģistra studiju programmas „Starptautiskais bizness” (MIB) studiju plāns 

 

Maģistra studiju programma „Starptautiskais bizness” tiek īstenota 60KP un 80KP 

apjomā.  

Studiju programmas plāns 60KP grupā 2017./2018. studiju gadā studējošajiem ar Uzņēmumu 

un iestāžu vadītāja kvalifikāciju 

Kursa/ moduļa nosaukums 

Atbildīgā 

mācībspēka 

vārds, uzvārds 

KP 

Plānojums 

1.kurss 
2. 

kurss 

Semestris 

1 2 3 

A daļa   22.0       

Ievads studijās: Personības attīstība un 

nākotnes līderu kompetences 

A.Kalvina; 

I.Ludviga 
1.0 1.0     

Starptautiskā biznesa vide un ilgtspēja 
Jurijs 

Spiridonovs 
1.0 1.0     

Starptautiskās komerctiesības A.Gareleck  2.0 2.0     

Kulturālā diplomātija un pārrunas 
Diana 

Santistevan  
2.0 2.0     

Starptautiskā stratēģiskā vadībzinība 
A.Cirjevskis; 

Bella Butler 
2.0 2.0     

Finanšu analīze lēmumu pieņemšanai T.Jakusina 3.0 3.0     

Projektu vadība Y.Polychronakis  2.0 2.0     

Līderība un pārmaiņu vadība I.Sennikova 2.0 2.0     

Pētniecības metodes biznesā un 

organizācijās 
P.Naidenko 1.0 1.0     

Profesionālā prakse /projekts   6.0   6.0   

Maģistra darbs   20.0     20.0 

B daļa   16.0       

Inovācija, zināšanu pārvaldība un Ivars Godmanis 2.0 2.0     
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biznesa modeļi 

Eksporta menedžments Valdis Avotiņš  2.0   2.0   

Starptautiskās finanses  A.Limanskis 2.0   2.0   

Starptautiskās biznesa operācijas  Y.Polychronakis 2.0   2.0   

Starptautiskā uzņēmējdarbība James Bowen   2.0   2.0   

E-bizness un jaunie mediji E.Boitmanis 2.0   2.0   

Starptautiskā tirgvedība un 

komunikācijas 
Valters Kaže 2.0   2.0   

Biznesa analītika I. Ludviga 2.0   2.0   

C daļa   4.0       

IT un biznesa stratēģiska sadarbība T.Vasiljeva 2.0 2.0     

Mākslā pamatotas metodes uzņēmumu 

vadībai un personības izaugsmei 

Atis Kampars; 

Charles 

Bourrier; Iveta 

Ludviga 

2.0 2.0     

Kopā: 38.0 20.0 20.0 20.0 

 

Studiju programmas plāns 60KP grupā 2017./2018. studiju gadā studējošajiem ar Personāla 

vadītāja kvalifikāciju 

Kursa/ moduļa nosaukums 

Atbildīgā 

mācībspēka 

vārds, uzvārds 

KP 

Plānojums 

1.kurss 
2. 

kurss 

Semestris 

1 2 3 

A daļa   22.0       

Ievads studijās: Personības attīstība un 

nākotnes līderu kompetences 

A.Kalvina; 

I.Ludviga 
1.0 1.0     

Starptautiskā biznesa vide un ilgtspēja 
Jurijs 

Spiridonovs 
1.0 1.0     

Starptautiskās komerctiesības A.Gareleck  2.0 2.0     

Kulturālā diplomātija un pārrunas Diana 2.0 2.0     
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Santistevan  

Starptautiskā stratēģiskā vadībzinība 
A.Cirjevskis; 

Bella Butler 
2.0 2.0     

Finanšu analīze lēmumu pieņemšanai T.Jakusina 3.0 3.0     

Projektu vadība 
Y.Polychronaki

s  
2.0 2.0     

Līderība un pārmaiņu vadība I.Sennikova 2.0 2.0     

Pētniecības metodes biznesā un 

organizācijās 
P.Naidenko 1.0 1.0     

Profesionālā prakse /projekts   6.0   6.0   

Maģistra darbs   20.0     20.0 

B daļa   16.0       

Inovācija, zināšanu pārvaldība un 

biznesa modeļi 
Ivars Godmanis 2.0 2.0     

Personāla vadības funkcijas  A. Kalviņa 3.0   3.0   

Personāla stratēģiskā plānošana B.Putnina   2.0   2.0   

Apmācība, mācīšanās un talantu 

vadība 
A.Gaile  2.0   2.0   

Darba tiesības  L.Vancāne 1.0   1.0   

Personāla informācijas sistēmas  Dana Behmane 1.0   1.0   

Organizāciju un vadīšanas psiholoģija J.Bulatova 2.0   2.0   

Koučings, mentorings un supervīzija B.Putniņa 1.0   1.0   

Biznesa analītika I. Ludviga 2.0   2.0   

C daļa   4.0       

IT un biznesa stratēģiska sadarbība T.Vasiljeva 2.0 2.0     

Mākslā pamatotas metodes uzņēmumu 

vadībai un personības izaugsmei 

Atis Kampars; 

Charles 

Bourrier; Iveta 

Ludviga 

2.0 2.0     

Kopā: 38.0 20.0 20.0 20.0 

 

Studiju programmas plāns 60KP grupā 2017./2018. studiju gadā studējošajiem ar Projektu 
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vadītāja kvalifikāciju 

Kursa/ moduļa nosaukums 

Atbildīgā 

mācībspēka 

vārds, uzvārds 

KP 

Plānojums 

1.kurss 
2. 

kurss 

Semestris 

1 2 3 

A daļa   22.0       

Ievads studijās: Personības attīstība un 

nākotnes līderu kompetences 

A.Kalvina; 

I.Ludviga 
1.0 1.0     

Starptautiskā biznesa vide un ilgtspēja 
Jurijs 

Spiridonovs 
1.0 1.0     

Starptautiskās komerctiesības A.Gareleck  2.0 2.0     

Kulturālā diplomātija un pārrunas 
Diana 

Santistevan  
2.0 2.0     

Starptautiskā stratēģiskā vadībzinība 
A.Cirjevskis; 

Bella Butler 
2.0 2.0     

Finanšu analīze lēmumu pieņemšanai T.Jakusina 3.0 3.0     

Projektu vadība Y.Polychronakis  2.0 2.0     

Līderība un pārmaiņu vadība I.Sennikova 2.0 2.0     

Pētniecības metodes biznesā un 

organizācijās 
P.Naidenko 1.0 1.0     

Profesionālā prakse /projekts   6.0   6.0   

Maģistra darbs   20.0     20.0 

B daļa   16.0       

Inovācija, zināšanu pārvaldība un 

biznesa modeļi 
Ivars Godmanis 2.0 2.0     

Projekta izstrāde un komunikācijas 

vadība 
Fahri Akdemir  3.0   2.0   

Personāla un projekta pārmaiņu vadība Anita Gaile 2.0   2.0   

Projekta kvalitātes un risku vadība Randev Dias  2.0   2.0   

Projekta vadības sistēmas un pieejas Vladimirs 3.0   2.0   
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Ivanovs 

Programmu un projektu portfeļa vadība 
Eleni 

Tsechelidou  
2.0   2.0   

Biznesa analītika I. Ludviga 2.0   2.0   

C daļa   4.0       

IT un biznesa stratēģiska sadarbība T.Vasiljeva 2.0 2.0     

Mākslā pamatotas metodes uzņēmumu 

vadībai un personības izaugsmei 

Atis Kampars; 

Charles 

Bourrier; Iveta 

Ludviga 

2.0 2.0     

Kopā: 38.0 20.0 18.0 20.0 

 

Studiju programmas plāns 80KP grupā 2017./2018. studiju gadā studējošajiem ar Uzņēmumu 

un iestāžu vadītāja kvalifikāciju 

Kursa/ moduļa nosaukums 

Atbildīgā 

mācībspēka 

vārds, uzvārds 

KP 

Plānojums 

1.kurss 2. kurss 

Semestris 

1 2 3 4 

A daļa   
22.

0 
      

  

Ievads studijās: Personības attīstība un 

nākotnes līderu kompetences 

A.Kalvina; 

I.Ludviga 
1.0 1.0     

  

Starptautiskā biznesa vide un ilgtspēja 
Jurijs 

Spiridonovs 
1.0 1.0     

  

Starptautiskās komerctiesības A.Gareleck  2.0 2.0       

Kulturālā diplomātija un pārrunas 
Diana 

Santistevan  
2.0 2.0     

  

Starptautiskā stratēģiskā vadībzinība 
A.Cirjevskis; 

Bella Butler 
2.0 2.0     

  

Finanšu analīze lēmumu pieņemšanai T.Jakusina 3.0 3.0       

Projektu vadība Y.Polychronaki 2.0 2.0       
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s  

Līderība un pārmaiņu vadība I.Sennikova 2.0 2.0       

Pētniecības metodes biznesā un organizācijās P.Naidenko 1.0 1.0       

Profesionālā prakse /projekts   6.0   6.0     

Profesionālā prakse /projekts II   
20.

0 
    

20.

0   

Maģistra darbs   

20.

0     

 

20.

0 

B daļa   
16.

0 
      

  

Inovācija, zināšanu pārvaldība un biznesa 

modeļi 
Ivars Godmanis 2.0 2.0     

  

Eksporta menedžments Valdis Avotiņš  2.0   2.0     

Starptautiskās finanses  A.Limanskis 2.0   2.0     

Starptautiskās biznesa operācijas  
Y.Polychronaki

s 
2.0   2.0   

  

Starptautiskā uzņēmējdarbība James Bowen   2.0   2.0     

E-bizness un jaunie mediji E.Boitmanis 2.0   2.0     

Starptautiskā tirgvedība un komunikācijas Valters Kaže 2.0   2.0     

Biznesa analītika I. Ludviga 2.0   2.0     

C daļa   4.0         

IT un biznesa stratēģiska sadarbība T.Vasiljeva 2.0 2.0       

Mākslā pamatotas metodes uzņēmumu vadībai 

un personības izaugsmei 

Atis Kampars; 

Charles 

Bourrier; Iveta 

Ludviga 

2.0 2.0     

  

Kopā: 
38.

0 

20.

0 

20.

0 

20.

0 

20.

0 

 

Studiju programmas plāns 80KP grupā 2017./2018. studiju gadā studējošajiem ar Personāla 

vadītāja kvalifikāciju 
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Kursa/ moduļa nosaukums 

Atbildīgā 

mācībspēka 

vārds, uzvārds 

KP 

Plānojums 

1.kurss 2. kurss 

Semestris 

1 2 3 4 

A daļa   
22.

0 
      

  

Ievads studijās: Personības attīstība un 

nākotnes līderu kompetences 

A.Kalvina; 

I.Ludviga 
1.0 1.0     

  

Starptautiskā biznesa vide un ilgtspēja 
Jurijs 

Spiridonovs 
1.0 1.0     

  

Starptautiskās komerctiesības A.Gareleck  2.0 2.0       

Kulturālā diplomātija un pārrunas 
Diana 

Santistevan  
2.0 2.0     

  

Starptautiskā stratēģiskā vadībzinība 
A.Cirjevskis; 

Bella Butler 
2.0 2.0     

  

Finanšu analīze lēmumu pieņemšanai T.Jakusina 3.0 3.0       

Projektu vadība 
Y.Polychronaki

s  
2.0 2.0     

  

Līderība un pārmaiņu vadība I.Sennikova 2.0 2.0       

Pētniecības metodes biznesā un organizācijās P.Naidenko 1.0 1.0       

Profesionālā prakse /projekts   6.0   6.0     

Profesionālā prakse /projekts II   
20.

0 
    

20.

0   

Maģistra darbs   

20.

0       

20.

0 

B daļa   
16.

0 
      

  

Inovācija, zināšanu pārvaldība un biznesa 

modeļi 
Ivars Godmanis 2.0 2.0     

  

Personāla vadības funkcijas  A. Kalviņa 3.0   3.0     

Personāla stratēģiskā plānošana B.Putnina   2.0   2.0     
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Apmācība, mācīšanās un talantu vadība A.Gaile  2.0   2.0     

Darba tiesības  L.Vancāne 1.0   1.0     

Personāla informācijas sistēmas  Dana Behmane 1.0   1.0     

Organizāciju un vadīšanas psiholoģija J.Bulatova 2.0   2.0     

Koučings, mentorings un supervīzija B.Putniņa 1.0   1.0     

Biznesa analītika I. Ludviga 2.0   2.0     

C daļa   4.0         

IT un biznesa stratēģiska sadarbība T.Vasiljeva 2.0 2.0       

Mākslā pamatotas metodes uzņēmumu vadībai 

un personības izaugsmei 

Atis Kampars; 

Charles 

Bourrier; Iveta 

Ludviga 

2.0 2.0     

  

Kopā: 
38.

0 

20.

0 

20.

0 

20.

0 

20.

0 

 

Studiju programmas plāns 80KP grupā 2017./2018. studiju gadā studējošajiem ar Projekta 

vadītāja kvalifikāciju 

Kursa/ moduļa nosaukums 

Atbildīgā 

mācībspēka 

vārds, uzvārds 

KP 

Plānojums 

1.kurss 2. kurss 

Semestris 

1 2 3 4 

A daļa   
22.

0 
      

  

Ievads studijās: Personības attīstība un 

nākotnes līderu kompetences 

A.Kalvina; 

I.Ludviga 
1.0 1.0     

  

Starptautiskā biznesa vide un ilgtspēja 
Jurijs 

Spiridonovs 
1.0 1.0     

  

Starptautiskās komerctiesības A.Gareleck  2.0 2.0       

Kulturālā diplomātija un pārrunas 
Diana 

Santistevan  
2.0 2.0     
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Starptautiskā stratēģiskā vadībzinība 
A.Cirjevskis; 

Bella Butler 
2.0 2.0     

  

Finanšu analīze lēmumu pieņemšanai T.Jakusina 3.0 3.0       

Projektu vadība 
Y.Polychronaki

s  
2.0 2.0     

  

Līderība un pārmaiņu vadība I.Sennikova 2.0 2.0       

Pētniecības metodes biznesā un organizācijās P.Naidenko 1.0 1.0       

Profesionālā prakse /projekts   6.0   6.0     

Profesionālā prakse /projekts II   
20.

0 
    

20.

0   

Maģistra darbs   

20.

0       

20.

0 

B daļa   
16.

0 
      

  

Inovācija, zināšanu pārvaldība un biznesa 

modeļi 
Ivars Godmanis 2.0 2.0     

  

Projekta izstrāde un komunikācijas vadība Fahri Akdemir  3.0   2.0     

Personāla un projekta pārmaiņu vadība Anita Gaile 2.0   2.0     

Projekta kvalitātes un risku vadība Randev Dias  2.0   2.0     

Projekta vadības sistēmas un piejejas 
Vladimirs 

Ivanovs 
3.0   2.0   

  

Programmu un projektu portfeļa vadība 
Eleni 

Tsechelidou  
2.0   2.0   

  

Biznesa analītika I. Ludviga 2.0   2.0     

C daļa   4.0         

IT un biznesa stratēģiska sadarbība T.Vasiljeva 2.0 2.0       

Mākslā pamatotas metodes uzņēmumu vadībai 

un personības izaugsmei 

Atis Kampars; 

Charles 

Bourrier; Iveta 

Ludviga 

2.0 2.0     

  

Kopā: 38. 20. 18. 20. 20.
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0 0 0 0 0 
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18.pielikums 

Statistikas dati par studējošajiem maģistra studiju programmā “Veselības 

vadība” 

Maģistra studiju programma „Veselības vadība” 2017./2018.studiju gadā ir tikusi īstenota 

tikai latviešu valodā, programmā nav  studējošo no ārvalstīm. Studentu, kuru pamat augstskola ir 

RISEBA studiju finansējuma avoti ir 100% privāts finansējums. Studentu, kuru pamat augstskola 

ir RSU studiju finansējuma avoti gan valsts (10 valsts finansētas studiju vietas, gan privāts 

finansējums).  

Kopējais studējošo skaits programmā „Veselības vadība” 2017./2018.studiju gadā bija 

61, no kuriem 59 latviešu valodas grupā un 2 angļu valodas grupā  (angļu valodas grupas 

studenti atradās akadēmiskajā atvaļinājumā). Angļu valodas grupā mācījās viena ārvalstu 

studente no Baltkrievijas.  

2017./2018.studiju gadā programmā tika uzņemti 30 studenti, visi pina laika latviešu valodas 

grupā.  

2017.\2018. gadā programmu absolvēja 20 pilna laika  studenti. 

2017./2018. studiju gadā no programmas “Veselības vadība” RISEBA imatrikulētajiem tika 

eksmatrikulēti 2 studenti.  

Atbiruma iemesli ir:  

 50% (1) - par finansiālā plāna neappildīšanu 

 50% (1) - par studiju neuzsākšanu pēc studiju pārtraukumā  
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2.1. attēls. Kopējais studējošo skaits programmā "Veselības vadība" pa gadiem 

 

2017./ 2018. studiju gadā kopējais studējošo skaits ir 62. 

 

 
2.2. attēls. Uzņemto studentu skaita dinamika programmā "Veselības vadība" pa gadiem 
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2.3.attēls. Absolventu skaita dinamika programmā "Veselības vadība" pa gadiem 
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19.pielikums 

Maģistra studiju programmas „Veselības vadība” studiju plāns 

 

Maģistra studiju programma „Veselības vadība” tiek īstenota 60KP un 80KP apjomā.  

Studiju programmas plāns 60KP grupā 2017./2018. studiju gadā 

 

Nr

. 

Studiju kurss 

I un II semestris 

Obligāt

ā daļa 
KP 

Obligātā

s un 

izvēles 

daļa 

KP ECTS 
Pārbaude

s veids 

1. 
Biznesa stratēģija un vadība 

veselības aprūpes organizēšanā 
A 3 - - 4,5 Eksāmens 

2. Stratēģiskā cilvēku resursu vadība  A 2 - - 3 Eksāmens 

3. 
Sabiedrības veselība un 

epidemioloģija 
A 2 

 
- 3 Eksāmens 

4. Uzņēmumu finanšu pārvaldība  A 3 - - 4,5 Eksāmens 

5. 
Kvalitatīvās un kvantitatīvās 

pētījumu metodes  
A 2 - - 3 Eksāmens 

6. Veselības sistēmas uzbūve  A 2 - - 3 Eksāmens 

7. Veselības ekonomika A 4 - - 6 Eksāmens 

8 
Veselības vadības juridiskie 

aspekti 
A 2 - - 3 Eksāmens 

9. 

Organizācijas darbības 

efektivitātes un kvalitātes 

vadīšana veselības aprūpē 

A 2 - - 3 Eksāmens 

10. 
Informācijas vadība veselības 

aprūpē  
A 2   3 Eksāmens 

11. Veselības tehnoloģiju novērtējums  A 2 
  

3 Eksāmens 

12. 
Mārketinga vadība veselības 

aprūpē   
B 2 3 Eksāmens 

13. Līderība un efektīva vadītāja - - B 2 3 Eksāmens 
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prasmju attīstīšana 

14. Biznesa ilgtspēja un vadības ētika - - C 1 1,5 Eksāmens 

15. 
Projektu vadība veselības aprūpes 

jomā 
- - B 2 3 Eksāmens 

16. Farmācijas ekonomika un politika - - B 2 3 Eksāmens 

17. Pārmaiņu vadība - - C 1 1,5 Eksāmens 

 Kopā, kursi:  26  

8 

 

(10) 

54  

18. Prakse A 6   9  

 
Kopā  32  8 60  

Nr

. 
Studiju kurss 

III semestris 

obligāt

ā daļa 
KP 

Obligātā

s izvēles 

daļa 

KP ECTS 

Pārbaude

s veids 

1. Maģistra darba izstrāde  A 20 - - 30 

Maģistra 

darba 

aizstāvēša

na 

 Kopā:   20 
 

- 30 
 

 KOPĀ 
 

60 
 

- 90 
 

 

Studiju programmas plāns 80KP grupā 2017./2018. studiju gadā 

Nr. Studiju kurss 

I un II semestris 

Obligātā 

daļa 
KP 

Obligātās 

un izvēles 

daļa 

KP ECTS 
Pārbaudes 

veids 

1. 

Biznesa stratēģija un 

vadība veselības 

aprūpes organizēšanā 

A 3 - - 4,5 Eksāmens 

2. Stratēģiskā cilvēku A 2 - - 3 Eksāmens 
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resursu vadība  

3. 
Sabiedrības veselība 

un epidemioloģija 
A 2 

 
- 3 Eksāmens 

4. 
Uzņēmumu finanšu 

pārvaldība  
A 3 - - 4,5 Eksāmens 

5. 

Kvalitatīvās un 

kvantitatīvās pētījumu 

metodes  

A 2 - - 3 Eksāmens 

6. 
Veselības sistēmas 

uzbūve  
A 2 - - 3 Eksāmens 

7. Veselības ekonomika A 4 - - 6 Eksāmens 

8. 
Veselības vadības 

juridiskie aspekti 
A 2 - - 3 Eksāmens 

9. 

Organizācijas 

darbības efektivitātes 

un kvalitātes vadīšana 

veselības aprūpē 

A 2 - - 3 Eksāmens 

10. 
Informācijas vadība 

veselības aprūpē  
A 2   3 Eksāmens 

11. 
Veselības tehnoloģiju 

novērtējums  
A 2   3 Eksāmens 

12. 
Mārketinga vadība 

veselības aprūpē 
  B 2 3 Eksāmens 

13. 

Līderība un efektīva 

vadītāja prasmju 

attīstīšana 

- - B 2 3 Eksāmens 

14. 
Biznesa ilgtspēja un 

vadības ētika 
- - C 1 1,5 Eksāmens 

15. 

Projektu vadība 

veselības aprūpes 

jomā 

- - B 2 3 Eksāmens 
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16. 
Farmācijas 

ekonomika un politika 
- - B 2 3 Eksāmens 

17. Pārmaiņu vadība - - C 1 1,5 Eksāmens 

 
Kopā, kursi: 

 
26 

 
8(no10) 54 

 
18. Prakse A 6 

  
9 

 

 
Kopā: 

 
32   8 60 

 

Nr. Studiju kurss 

III un IV semestris 

obligātā 

daļa 
KP 

Obligātās 

izvēles daļa 
KP ECTS 

Pārbaudes 

veids 

1. Prakse A 20 - - 30 
 Prakses 

aizstāvēšana 

2. 
Maģistra darba 

izstrāde  
A 20 - - 30 

Maģistra 

darba 

aizstāvēšana 

 Kopā:   40 
 

- 60 
 

 KOPĀ 
 

80 
 

- 120 
 

 

Personām, kurā ir neprofilējošā iepriekšējā izglītība, tiek piedāvāta iespēja apgūt 

Ekonomikas pamatus 2 KP (15ECTS) tālmācības studiju formā. Ievadkursa mērķi ir dot 

studējošajiem pamat zināšanas par ekonomiku, kuras viņi nav ieguvuši bakalaura studiju līmenī.  
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20.pielikums 

Statistikas dati par studējošajiem maģistra studiju programmā 

“Uzņēmējdarbības vadība” 

Maģistra studiju programma „Uzņēmējdarbības vadība” 2017./2018.studiju gadā tika 

īstenota latviešu un krievu valodā nepilna laika neklātienes studiju formā, kā arī studijas 

pabeidza iepriekšējos gados pilna laika studijās krievu valodā imatrikulētie studenti. Visi 

studējošie par privāto finansējumu. 

2017./2018.studiju gadā kopējais studējošo skaits programmā „Uzņēmējdarbības vadība” 

bija 94 studenti, kas ir par 9% mazāk nekā 2016./2017.st.gadā, kad kopējais studējošo skaits 

programmā bija 105 studenti. Kopējo studentu skaitu 2017./2018.studiju gada veidoja 71 (jeb 

76%)  nepilna laika un 23 (jeb 24%) pilna laika studenti. Kopējo studentu skaita samazinājumu 

pamato tas, ka maģistra studiju programma netika atvērta pilna laika klātienē nedz latviešu, nedz 

krievu plūsmā.  

 

1.attēls.  Studentu skaita dinamika maģistra studiju programmā „Uzņēmējdarbības vadība” 

(CSP dati) 

Jāatzīmē, ka šajā studiju gadā, tāpat kā iepriekšējos, studentu skaits ir palielinājies 

nepilna laika neklātienes studiju plūsmā (tālmācībā), kas ir saistīts ar tālmācības popularitātes 

paaugstināšanos, mūsdienīgi strauji mainīgo vidi un e-vides izmantošanas iespējām studijās. 

Imatrikulēto studentu skaits 

2017./2018.studiju gadā tika imatrikulēti 35 studenti, no tiem 4 studenti (11%) tika 

imatrikulēti pilna laika studijās un 31 (89%) - nepilna laika studijās (skat.2.att.). 

2017./2018.studiju gadā tika uzņemts par 6 studentiem mazāk nekā iepriekšējā studiju gadā.  
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2.attēls. Imatrikulēto studentu skaita dinamika studiju programmā „Uzņēmējdarbības vadība” 

(CSP dati) 

Kopumā secināms, ka pieaug tālmācības studiju popularitāte, līdz ar to ir jāturpina 

uzlabot tālmācības studiju kvalitāti un piedāvājumu. Pilna laika studiju programmā imatrikulēto 

studentu skaits samazinājies. 4 imatrikulētie studenti ir studenti ar profilējošo izglītību, kas 

pievienojās iepriekšējā studiju gada neprofilējošo studentu grupai.  

Absolventu skaits 

2017./2018.studiju gadā profesionālais maģistra grāds uzņēmējdarbības vadībā tika 

piešķirts 25 studentiem, tajā skaitā 11 pilna laika un 14 nepilna laika studējošiem (skat 3.att.).  

 
3.attēls. Absolventu skaita dinamika studiju programmā „Uzņēmējdarbības vadība” (CSP dati) 

Kā redzams 1.3. attēlā, absolventu skaits visstraujāk krities 2014./2015.studiju gadā, kas 

pamatojams ar pilna laika klātienes studiju programmu neatvēršanu iepriekšējos studiju gados. 

Atbilstoši studiju skaitam un imatrikulēto skaitam, ir palielinājies absolventu skaits nepilna laika 

studijās. 
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Studējošo atbirums 

2017./2018.studiju gadā tika atskaitīti 22 studenti, no tiem 10 bija pilna laika studenti, 

savukārt 12 – tālmācības studenti (skat.4.att.). 

 
4.attēls. Studējošo atbiruma dinamika studiju programmā „Uzņēmējdarbības vadība” (CSP 

dati) 

Pilna laika studijās kā galvenais atbiruma iemesls bija studiju neuzsākšana pēc studiju 

pārtraukuma un tie bija 8 studenti, kā arī 2 studenti tika atskaiti par studiju plāna nepildīšanu. 

Kopumā salīdzinot ar iepriekšējo studiju gadu, atbirums ir par 2 studentiem lielāks, kas saistīts ar 

lielāku pilna laika studentu skaitu iepriekšējos studiju gados. 

Nepilna laika studijās 2017./2018.studiju gadā un iepriekšējā studiju gadā studējoši atbiruma 

skaits nav mainījies. Atskaitīšanas iemesli nepilna laika studijās bijuši šādi: 3 no studējošiem 

tikuši atskaitīti uz iesnieguma pamata, kur kā galvenais iemesls minēts – nespēja pastāvīgi studēt 

attālinātā formā, 4 studenti atskaitīti par finanšu saistību nepildīšanu, 3 studenti par studiju plāna 

nepildīšanu, un tikai 2 - par studiju neuzsākšanu pēc studiju pārtraukuma. 
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21.pielikums 

Maģistra studiju programmas "Uzņēmējdarbības vadība" studiju plāns 
 

Maģistra studiju programmas "Uzņēmējdarbības vadība" studiju kursu saraksts 

studiju gadu un semestru griezumā (pretendentiem ar profilējošo izglītību 60KP) 

Kursa nosaukums 

Atbildīgā 

mācībspēka 

vārds, uzvārds 

KP 

Plānojums 

1.kurss 2.kurss 

Semestris 

1 2 3 4 

Ievadlekcija Inese Slūka -     

A daļa       

Mārketinga vadīšana Ligita Āzena, 

Teodors 

Bikovskis 

2 2    

Ražošanas un pakalpojumu 

procesu vadīšana 

Raina Vīra 2 2    

Ekonomika Aleksandrs 

Fedotovs 

2 2    

Stratēģiskā vadībzinība Leonīds Pētersons 2 2    

Personāla vadīšana Jekaterina Bierne 2 2    

Komerctiesības Jurijs Mašošins 2  2   

Finanšu pārvaldība Rasa Pēce, Jurijs 

Mašošins 

3  3   

Pētnieciskā darba metodoloģija Jana Roze, 

Nadežda Rika 

2   2  

Prakse Inese Slūka 6   6  

Maģistra darbs -    5 15 

B daļa       

Vadības psiholoģija Solveiga 

Blumberga 

2 2    

Inovācijas un radošums 

uzņēmējdarbībā 

Elīna Miķelsone,  

Tatjana Vasiļjeva 

2 2    
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IT sistēmu pārvaldība Tatjana Vasiļjeva 2 2    

Korporatīvā sociālā atbildība Solveiga 

Blumberga 

1  1   

Projekta vadīšana Inese Slūka, Ivars 

Linde 

3  3   

Finanšu tirgi Ilmārs Kreituss, 

Andrejs 

Limanskis 

2  2   

Loģistika / Piegādes ķēdes 

vadīšana 

Valters Bolevics, 

Irina Gonsalesa-

Ortisa 

3  3   

C daļa 

Vadības grāmatvedība Beatrise Gabante    2  

  60 16 14 15 15 

 

Profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programmas "Uzņēmējdarbības 

vadība" kursu saraksts studiju gadu un semestru griezumā (pretendentiem ar 

neprofilējošo izglītību 70KP) 

Kursa nosaukums 

Atbildīgā 

mācībspēka 

vārds, uzvārds 

KP 

Plānojums 

1.kurss 2.kurss 3.kurss 

Semestris 

1 2 3 4 5 

Ievadlekcija Inese Slūka -      

A daļa        

Vadībzinību pamati Raina Vīra 2 2     

Grāmatvedība un finanses Rasa Pēce, 

Tatjana Ivanova 

2 2     

Ekonomikas teorētiskie 

aspekti 

Aeksandrs 

Fedotovs 

2 2     

Skaitliskās metodes Egmonts Treiguts 2 2     

Stratēģisko vadībzinību Leonīds Pētersons 2 2     
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pamati (projekts "Biznesa 

uzņemums un vide" 

Mārketinga vadīšana Ligita Āzena, 

Teodors 

Bikovskis 

2  2    

Ražošanas un 

pakalpojumu procesu 

vadīšana 

Raina Vīra 2  2    

Ekonomika Aleksandrs 

Fedotovs 

2  2    

Stratēģiskā vadībzinība Leonīds Pētersons 2  2    

Personāla vadīšana Jekaterina Bierne 2  2    

Komerctiesības Jurijs Mašošins 2   2   

Finanšu pārvaldība Rasa Pēce, Jurijs 

Mašošins 

3   3   

Pētnieciskā darba 

metodoloģija 

Jana Roze, 

Nadežda Rika 

2    2  

Prakse Inese Slūka 6    6  

Maģistra darbs -     5 15 

B daļa        

Vadības psiholoģija Solveiga 

Blumberga 

2  2    

Inovācijas un radošums 

uzņēmējdarbībā 

Elīna Miķelsone,  

Tatjana Vasiļjeva 

2  2    

IT sistēmu pārvaldība Tatjana Vasiļjeva 2  2    

Korporatīvā sociālā 

atbildība 

Solveiga 

Blumberga 

1   1   

Projekta vadīšana Inese Slūka, Ivars 

Linde 

3   3   

Finanšu tirgi Ilmārs Kreituss, 

Andrejs 

2   2   
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Limanskis 

Loģistika / Piegādes ķēdes 

vadīšana 

Valters Bolevics, 

Irina Gonsalesa-

Ortisa 

3   3   

C daļa  

Vadības grāmatvedība Beatrise Gabante     2  

  70 10 16 14 15 15 
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22.pielikums 

Statistikas dati par studējošajiem maģistra studiju programmā “Biznesa 

stratēģiskā vadība” 
Maģistra studiju programma „Biznesa stratēģiskā vadība” 2017./2018.studiju gadā tika 

īstenota latviešu un krievu valodā pilna laika klātienes studiju formā. Krievu valodā studēja 

studenti no ārzemēm. Visi studējošie par privāto finansējumu. 

2017./2018.studiju gadā kopējais studējošo skaits programmā „Biznesa stratēģiskā 

vadība” bija 22 studenti, kas ir par 18% vairāk nekā 2016./2017.st.gadā, kad kopējais studējošo 

skaits programmā bija 18 studenti. Kopējo studentu skaitu 2017./2018.studiju gadā veidoja 15 

(jeb 68%) studenti latviešu plūsmā un 7 (jeb 32%) studenti krievu plūsmā. 

 Kopējo studentu skaita palielinājumu pamato tas, ka maģistra studiju programma tika 

atvērta pilna laika klātienē krievu plūsmā.  

Absolventu skaits 

2017./2018.studiju gadā profesionālais maģistra grāds vadībzinātnē  tika piešķirts 12 

studentiem, tajā skaitā 9 studentiem no latviešu plūsmas un 3 studentiem no krievu plūsmas. Tai 

skaitā divi ārzemju studenti no Krievijas un Uzbekistānas.  

Studējošo atbirums 

2017./2018.studiju gadā tika atskaitīti 10 studenti, 6 studendi no latviešu plūsmas un 4 

studenti no krievu plūsmas. 

Pilna laika studijās kā galvenais atbiruma iemesls bija studiju plāna nepildīšanu. Kopumā 

salīdzinot ar iepriekšējo studiju gadu, atbirums ir par 4 studentiem lielāks, kas saistīts ar lielāku 

pilna laika studentu skaitu iepriekšējos studiju gados. 
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23.pielikums 

Maģistra studiju programmas "Biznesa stratēģiskā vadība" studiju 

plāns 

Kursa nosaukums 

Atbildīgā 

mācībspēka 

vārds, uzvārds 

KP 

Plānojums 

1.kurss 

Semestris 

1 2 

Ievadlekcija Jevgenijs Kurovs -   

A daļa  32   

Mūsdienu  vadības psiholoģija 

 

Solveiga 

Blumberga 

2 2  

Biznesa konkurētspēja un 

stratēģiskā vadīšana 

starptautiskā vidē  

 

Andrejs 

Čirjevskis 

 

2 2  

Biznesa modeļi 

 

Ivars Godmanis 

 

1 1  

Korporatīvā sociālā atbildība 

un ilgtspēja 

 

Solveiga 

Blumberga 

1 2  

Prakse Iveta Ludviga 6 6  

Maģistra darbs - 20  20 

B daļa  8   

Globalizācijas procesi un 

marketings 

 

Marina Pļaviņa 

 

1 1  

Finanšu tirgi un institūcijas 

 

ElīIlmārs Kreituss 2 2  

Personāla un pārmaiņu vadība 

 

Agita Kalviņa 

 

2 1  

Inovācija un organizāciju Iveta Cīrule 2 2  
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attīstība 

 

Finanses stratēģisku lēmumu 

pieņemšanai 

 

Rasa Pēce 1 1  

C daļa  2  

Dažādības vadība 

 

Deniss Hanovs 

 

1 1  

Pārrunu vadība un konfliktu 

risisnāšana 

 

Lūcija Rutka 

 

1 1  

  42 22 18 
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24.pielikums 

Statistikas dati par studējošajiem doktora studiju programmā 

“Uzņēmējdarbības vadība” 

2017./2018.akadēmiskā gada beigās studiju programmā bija šāds studējošo skaits: 

 

Nr. Augstskola 1.kurss 2.kurss 3.kurss 

LV ENG LV ENG LV 
1.  BA  5 3+(1) 4+(2) 3 6+(5) 

2.  RISEBA  1 8 0 1+(1) 3 

3.  Ventspils 

Augstskola* 

4 0 1 0 0 

 KOPĀ** 22 12 14 

* Ventspils Augstskolas doktoranti teorētiskās daļas studiju kursus apgūst uz Sadarbības līguma 

pamata. 

**Kopējais studējošo skaits doktorantūrā – 73, t.sk. 44 aktīvi studē, 16 attīsta un aprobē 

promocijas dabu 4.un 5.doktonatūras kursā, 13 -  ir akadēmiskajā pārtraukumā.  

 

2018.gadā diviem ārzemju doktorantiem tika piešķirtas Latvijas valsts stipendijas ārzemniekiem 

(VIAA):  Marius Sconberger (Vācija), Frederik Maffei (Francija). 
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25.pielikums 

Doktora studiju programmas “Uzņēmējdarbības vadība” studiju plāns 

 

Nr. Studiju kursi  KP ECTS 
Pārbaudījuma 

forma 
Pasniedzējs 

A Obligātie studiju kursi  22 33   

1 Stratēģiskā vadīšana A 4 6 eksāmens 
Prof., Dr.oec. T. 

Volkova (BA) 

2 Pētījumu dizains A 4 6 eksāmens 

Prof. Emeritus, 

Dr.habil.oec. 

V.Kozlinskis 

(RISEBA)  

Prof., Dr.math. 

J.Vucāns 

(viespasniedz.), Prof., 

Dr.sc.administr. 

I.Ludviga 

3 Pētījuma teorētiskā daļa A 3 4.5 eksāmens 

Prof. Emeritus, 

Dr.habil.oec. 

V.Kozlinskis 

(RISEBA) 

Prof., Dr.oec. 

T.Volkova (BA) 

Dr.oec., prof. 

A.Čirjevskis 

(RISEBA) 

4 Datu analīze A 4 6 eksāmens 

Prof., Dr.sc.ing. 

I.Jackiva 

(viespasniedz.) 

5 
Mūsdienu pētījumi biznesā 

dažādās nozarēs 
A 4 6 eksāmens 

Prof., Dr.oec. 

A.Čirjevskis 

(RISEBA) 

6 
Mūsdienu pētījumi finanšu 

vadīšanā 
A 3 4.5 eksāmens 

Doc., 

Dr.sc.administr.J. 

Kuzmina (BA) 

B Daļējās izvēles studiju kursi  6 9   

1 
Organizāciju efektivitātes 

vadīšana 
B 3 4,5 ieskaite 

Doc., Dr.oec. 

S.Babris (BA) 

2 Psiholoģija vadīšanā B 3 4,5 ieskaite 
Doc., Dr.sc.administr. 

L.Dubkēvičs (BA) 

3 Cilvēkresursu vadīšana B 4 6 eksāmens 
Prof., Dr.sc.administr. 

A.Sarnovičs (BA) 

4 Inovāciju vadīšana B 4 6 eksāmens 
Prof., Dr.oec. 

T.Volkova (BA) 

5 Jauno zinātnieku laboratorija B 2 3 ieskaite Asoc. Prof., 
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 Izvēles kursu priekšmetu akceptē zinātniskais vadītājs un programmas direktors. Ja B daļā KP 

skaits pārsniedz prasīto, no tiem var segt C daļas KP 

** Katrai publikācijai vai prezentācijai 1-2 KP, atkarībā no izdevuma (konferences) ranga. 

Nosaka zinātniskais vadītājs un programmas direktors. 

*** Lai tiktu apgūti nepieciešamie 4KP, ir jāpiedalās vismaz 3 semināros, no kuriem vienā 

jāuzstājas ar prezentāciju. 

– promocijas darba 

attīstīšanai 

Dr.rer.pol. Arnis 

Sauka (SSE Riga) 

C Brīvās izvēles studiju kursi  4 6   

1 Academic writing in English C 2 3 Ieskaite 
Doc., Dr.philol. 

S.Kraže (BA) 

3 
Aktualitātes uzņēmējdarbības 

pētniecībā 
C 4 6 Ieskaite 

Asoc.prof., Dr.rer.pol. 

Arnis Sauka (SSE 

Riga) 

4 
Brīvais izvēles kurss savā vai 

citā augstskolā* 
C 3 4,5 Ieskaite - 

D  Pētnieciskais  darbs  88 132   

 Doktorantu semināri*** D 4 6  

Zinātniskais vadītājs, 

Prof.em., 

Dr.habil.oec. 

V.Kozlinskis, Prof., 

Dr.oec. T.Vasiļjeva 

1 

Publikācijas** (minimums 3, 

katrai  

1-2 KP) 

D 4 6  Zinātniskais vadītājs  

2 

Piedalīšanās starptautiskās 

konferencēs un semināros 

(t.sk. minimums trīs 

prezentācijas) ** 

D 4 6  Zinātniskais vadītājs 

3 

Promocijas darba 

sagatavošana, noformēšana 

un aizstāvēšana 

D 76 114  Zinātniskais vadītājs 

KOPĀ: 120 180  
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