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1.

Studiju programmā iegūstamais grāds, profesionālā kvalifikācija,
programmas mērķi un uzdevumi

RISEBA profesionālā maģistra studiju programma “Projekta vadība” ir veidota
atbilstoši Boloņas deklarācijas principiem, un tās stratēģiskais mērķis ir dinamiski attīstīt
RISEBA Latvijas augstākās izglītības sistēmas ietvaros, lai iegūtais grāds un diploms būtu atzīti
gan Eiropas mēroga darba tirgū, gan būtu noderīgi izglītības turpināšanai citās Eiropas valstīs.
Pēc profesionālās maģistra studiju programmas „Projekta vadība” absolvēšanas, tiek
izsniegts profesionālā maģistra diploms ar profesionālo maģistra grādu projekta vadībā un
projekta vadītāja kvalifikāciju atbilstoši Latvijas Republikas Profesiju klasifikatora kodam
2422 01 un Profesiju standartam PS 0204.
Profesionālās maģistra studiju programmas „Projekta vadība” stratēģiskais mērķis ir
dot nozīmīgu ieguldījumu projektu vadības kā profesijas attīstībai, nodrošināt valsts
tautsaimniecības attīstībai atbilstošas profesionālās maģistra studijas projektu vadībā, sniegt
studējošiem padziļinātas teorētiskās zināšanas, attīstīt studentos pētnieciskas iemaņas un prasmes
projektu vadības jomā, sekmējot augstas kvalifikācijas projektu vadītāju konkurētspēju gan
Latvijas, gan Eiropas valstu darba tirgū.
Lai sasniegtu mērķus, izvirzīti šādi studiju programmas uzdevumi:
1. Attīstīt analītisku un integrētu izpratni par vadībzinībām, apgūt sistēmisku pieeju
projektu vadībā, sniegt zināšanas par starptautiskiem un nacionāliem projektu vadības
standartiem;
2. Sniegt zināšanas un attīstīt profesionālu kompetenci visās projektu vadības jomās
saskaņā ar Starptautiskās projektu vadīšanas asociācijas (International Project
Management Association (IPMA)) starptautiskajām projektu vadības kompetences
vadlīnijām jeb ICB - IPMA Competence Baseline for Project Management. Version
3.0) prasībām. Studiju noslēgumā studenti var iegūt vismaz IPMA D līmeņa
sertifikātu, kas ir starptautiski atzīts vairāk nekā 50 Eiropas un citās ārvalstīs;
3. Sniegt zināšanas un attīstīt maģistrantu prasmes projektu organizatoriskajā un sociālā
jomā – komandas veidošanā un komandas darba organizācijā, projekta komunikāciju
veidošanā, konfliktu un krīžu vadīšanā, sarunu vešanā, sanāksmju vadīšanā, risku
plānošanā un vadībā, informācijas tehnoloģiju lietošanā projektos;
4. Sagatavot projektu vadītājus darbam ar Eiropas Savienības un citu starptautisku
finanšu instrumentu atbalstītiem projektiem;
5. Izkopt un attīstīt studējošo prasmes strādāt patstāvīgi un komandā, sistemātiski un
radoši pielietot teorētiskās zināšanas un pieredzi, risināt kompleksas projekta
īstenošanas problēmas un pieņemt lietpratīgus lēmumus;
6. Īstenot nozares jaunāko tehnoloģiju apguvi un to praktisko pielietošanu, nodrošināt
studentiem iespēju iegūt zināšanas un prasmes gan vadības teorijā, gan praktiskajā
uzņēmējdarbības vadībā, ekonomisko procesu analīzē, informācijas tehnoloģijās,
tiesību zinībās un profesionālajā terminoloģijā.
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7. Pilnveidot studiju programmas saturu, ņemot vērā studējošo, darba devēju un prakses
vietu vadītāju ieteikumus;
8. Īstenot sadarbību ar citām augstskolām, valsts institūcijām, darba devējiem, piesaistot
programmas realizācijai pieredzējušus, veiksmīgus projektu speciālistus un izcilākos
lektorus;
9. Veicināt ārvalstu pasniedzēju piesaisti studiju programmas realizācijā;
10. Attīstīt studentos iemaņas patstāvīgu zinātnisko pētījumu veikšanai un publikāciju
sagatavošanai, kā arī veicināt interesi par doktorantūru;
11. Lai sekmētu studējošo profesionālās kompetences pilnveidi, nodrošināt iegūto
zināšanu izmantošanu praksē, specializētās un profesionālās prakses vietās iesaistot
studentus praktisku projektu īstenošanā.

2.

Studiju programmas paredzētie studiju rezultāti

Studiju programmas īstenošanas un attīstības laikā maksimāli tiek ievēroti Latvijas
kvalifikāciju ietvarstruktūras (qualifications frameworks) principi. Proti, profesionālā maģistra
grāds projekta vadībā nodrošina zināšanu, prasmju un attieksmju kopumu, kas ļauj veikt augsti
kvalificētas projekta vadīšanas funkcijas un dod iespēju tālākām studijām doktorantūras studiju
programmās.
Studiju programmas mērķu sasniegšana un uzdevumu izpilde dod iespēju plānot
sasniedzamos rezultātus. Pēc sekmīgas studiju programmas apguves un profesionālā maģistra
grāda projektu vadībā iegūšanas, studējošie spēj:
1. Zināšanu un izpratnes jomā: spēj uzrādīt ļoti specifiskas dziļas zināšanas, kas
atbilst projektu vadības nozares jaunākajiem atklājumiem, demonstrēt zināšanas un
izpratni, kas veido pamatu patstāvīgai problēmu, radošu alternatīvu ideju
formulēšanai, analīzei un pamatotai izvēlei pētniecības darbā;
2. Zināšanu pielietošanas jomā: prasmīgi izvēlēties un pielietot projektu vadības
teorētiskās pamatnostādnes, praktiskās metodes, tehnikas un rīkus netradicionālu,
sarežģītu projektu situāciju risināšanā;
3. Analīzes un novērtēšanas jomā: integrēt zināšanas un praktiskās iemaņas, patstāvīgi
formulēt, kritiski analizēt un izvērtēt problēmu risināšanas alternatīvas, patstāvīgi
pieņemt pamatotus lēmumus, ievērot projektu vadības ētiskos, apkārtējās vides
aizsardzības, apdrošināšanas, veselības aizsardzības un dzimuma vienlīdzības
aspektus;
4. Komunikācijas jomā: argumentēti diskutēt par sarežģītiem vai sistēmiskiem
projektu vadības jomas aspektiem, skaidri un argumentēti prezentēt un izskaidrot
savus secinājumus un priekšlikumus speciālistu un projekta ieinteresēto pušu
pārstāvju auditorijās;
5. Vispārējo prasmju jomā: strādāt komandā, apkopot un analizēt kopējā darba
rezultātus, uzņemoties par tiem atbildību, dot ieguldījumu jaunu zinātnes atziņu
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radīšanā, veicināt inovācijas un uzņēmējdarbības veikšanu, patstāvīgi un mērķtiecīgi
turpināt profesionālās kompetences pilnveidi.
6. Kompetences jomā: patstāvīgi formulēt un kritiski izvērtēt sarežģītas zinātniskās
problēmas. Spēj integrēt dažādu jomu zināšanas veiksmīgā projektu vadībā, dot
nozīmīgu ieguldījumu jaunu zināšanu radīšanā šajā nozarē.
Pēc sekmīgas studijas programmas pabeigšanas absolventiem pastāv iespēja realizēt savas
tālākās studijas doktorantūrā.

3.

Uzņemšanas noteikumi

Programmas mērķauditorija ir gan projektu vadības jomā strādājoši speciālisti, gan tie, kas
tikai vēlas šajā jomā strādāt, gan dažāda līmeņa vadītāji, kuriem ir būtiski savā profesionālajā darbībā
izprast projektu vadības principus un prast tos pielietot.
Programma ir atbilstoša ne tikai Latvijas, bet arī starptautiskajam tirgum, jo tā tiek piedāvāta
latviešu vai angļu valodā. Saturiski abas programmas ir tendētas uz starptautiskajiem standartiem
projektu vadībā.
Studentu uzņemšana profesionālajā maģistra studiju programmā „Projekta vadība” notiek
saskaņā ar RISEBA Uzņemšanas noteikumiem, kas katru gadu tiek apstiprināti augstskolas
Senātā. Imatrikulācijai programmā pilna laika studijām un nepilna laika studijām uzņem
personas, kas atbilst šādiem nosacījumiem:





iegūts profesionālais bakalaura grāds vai tam pielīdzināta profesionālā augstākā
izglītība vadībzinības, uzņēmējdarbības, ekonomikas, finanšu vai radniecīgā jomā un
iepriekš iegūta attiecīga 5.līmeņa profesionālā kvalifikācija. Šie studenti apgūst
programmu 60KP apjomā (t.sk. iziet praksi 6 KP apjomā).
iegūts akadēmiskais bakalaura grāds vadībzinības, uzņēmējdarbības, ekonomikas,
finanšu vai radniecīgā jomā. Šie studenti apgūst programmu 80 KP apjomā (t.sk.
iziet praksi 26 KP apjomā).

Uzņemšanai programmā ar apmācību valodu angļu ir noteiktas papildus prasības:
1) Angļu valodas zināšanas: IELTS vai TOEFL sertifikāts, vai kāds cits starptautiski atzīts
sertifikāts, kurš pierāda angļu valodas zināšanas.
2) Ja nav attiecīga sertifikāta, jākārto angļu valodas eksāmens.
Uzsākot studiju procesu pēc imatrikulēšanas, studentiem tiek piedāvātas ievadlekcijas,
kurās studenti tiek iepazīstināti ar augstskolu, tās iekšējiem normatīviem, organizatorisko
sistēmu, materiāli tehnisko bāzi un studiju procesu. Šajās ievadlekcijās notiek iepazīšanās ar
studentiem un viņu interešu loku, tiek veicināta arī savstarpējā sadarbība komandas darbā.

4. Studiju programmas plāns
Strukturāli programma izveidota, sešpadsmit obligātos studiju kursus sadalot sešos
pamatmoduļos. Pamatmoduļi izstrādāti ar ilgtspējīgu perspektīvu. Tie atbilst Eiropas septiņu
universitāšu (Spānijas Saragosas universitāte, Spānijas Bilbao universitāte, Norvēģijas
Trondheimas universitāte, Francijas Lilles/Parīzes universitāte, Slovēnijas Mariboras
universitāte, Vācijas Freiburgas universitāte un Vācijas Dortmundas universitāte) izveidota
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konsorcija īstenotai starptautiskai maģistratūras programmai „Eiropas maģistrs projekta vadībā”
(European Masters in Project Management – EURO MPM). Šāda pieeja dod mobilitātes iespēju
studentiem iziet profesionālo praksi, apgūt specifiskus kursus vai pat atsevišķus moduļus šajās
ārvalstu augstskolās, kā arī RISEBA paver jaunas iespējas akadēmiskā personāla mobilitātei uzaicināt vieslektorus no šīm universitātēm.
1.modulis. Projekta būtība un stratēģija.
 Studiju kurss „Projekta būtība un standarti”
Kursa ietvaros galvenā uzmanība tiek pievērsta prasmei veikt projekta vides analīzi, identificēt
projekta interesentus, izvirzīt projekta mērķus, izstrādāt projekta fāžu modeli, plānot projekta
šķirtnes (robežstabus), noteikt projekta dzīves ciklu, atbilstoši starptautiskiem un nacionāliem
projekta vadības standartiem un vadlīnijām.
 Studiju kurss „Stratēģiskā vadība”
Kursa ietvaros galvenā uzmanība tiek pievērsta dažādām koncepcijām, instrumentiem un
analīzes elementiem stratēģijas izvēlē, kurus parasti pielieto uzņēmumu stratēģijas formulēšanas
un ieviešanas procesā.
 Studiju kurss „Inovācijas un kreativitāte”
Kursa ietvaros galvenā uzmanība tiek pievērsta inovācijas un kreativitātes pamatnostādņu
pielietošanai programmu un projektu vadībā, izpratnei par teorijām un praktiskām metodēm, kas
saistītas ar inovatīvas un kreatīvas vides radīšanu organizācijā, sekmējot projekta personāla
jaunrades potenciālu.
2.modulis. Projekta izstrāde un menedžments.
 Studiju kurss „Projekta pārvaldības procesi”
Kursa ietvaros galvenā uzmanība tiek pievērsta projekta satura un termiņu izstrādes un
pārvaldības procesiem un metodēm, projekta sākotnējai izvērtēšanai, projekta sasniegto rezultātu
mērīšanai un izvērtēšanai.
 Studiju kurss „Programmu un projektu portfeļa vadība”
Kursa ietvaros galvenā uzmanība tiek pievērsta programmu un projektu portfeļa izstrādes un
pārvaldības procesiem un metodēm, integrētu projektu vadīšanai, programmu un projektu
portfeļa analīzei, projektu portfeļa iekšējai un ārējai koordinēšanai, rezultātu mērīšanai un
izvērtēšanai.
 Studiju kurss „Starptautisko projektu menedžments”
Kursa ietvaros galvenā uzmanība tiek pievērsta izpratnei par ES un citu ārvalstu finanšu avotu
finansētu projektu pārvaldību, īpašu uzmanību veltot starptautisko projektu izstrādes un
pārvaldības īpatnībām, starptautisko projektu pieteikumu sagatavošanai, projektu priekšlikumu
iesniegšanai un sarunu procedūrām starpniekinstitūcijās, projektu priekšlikumu apstiprināšanai,
starptautisko projektu īstenošanai, uzraudzībai un sasniegto rezultātu novērtēšanai.
3.modulis. Projekta cilvēkresursu vadība.
 Studiju kurss „Projekta personāla vadība”
Kursa ietvaros galvenā uzmanība tiek pievērsta efektīvai projekta komandas izveidei, personāla
vadības teorijai un praksei, galvenajām funkcijām un metodēm: projekta personāla plānošanai,
izvēlei un pieņemšanai darbā; projekta personāla vērtēšanai, motivācijai, darba sekmēšanai un
projekta personāla attīstībai, savlaicīgai konfliktu un krīžu vadīšanai.
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 Studiju kurss „Projekta komunikāciju vadība”
Kursa ietvaros galvenā uzmanība tiek pievērsta efektīvai, savlaicīgai projekta informācijas
savākšanai, uzglabāšanai, izmantošanai, kā arī pārraidei starp projekta komunikācijas partneriem,
komunikācijas veidiem, formām un līdzekļiem, komunikāciju plānošanai, projekta komunikāciju
vadības plāna un noteikumu izstrādei, komunikācijas problēmām projektā, to atklāšanai, analīzei
un atrisinājumu variantiem.
 Studiju kurss „Līderība un organizācijas uzvedība”
Kursa ietvaros galvenā uzmanība tiek pievērsta teorētiskai bāzei, praksē pielietojamām
zināšanām par vadības un līderības pamataspektiem, lai palīdzētu studentiem kļūt par
veiksmīgiem līderiem.
4.modulis. Projekta finanšu un tiesiskais nodrošinājums.
 Studiju kurss „Finanšu menedžments un projekta izmaksu vadība”
Kursa ietvaros galvenā uzmanība tiek pievērsta finanšu menedžmenta pamatnostādnēm, projekta
izmaksām un finansēm, to pārvaldībai.
 Studiju kurss „Projekta tiesiskais nodrošinājums un piegāžu vadība”
Kursa ietvaros galvenā uzmanība tiek pievērsta projekta tiesiskam nodrošinājumam, projektam
nepieciešamo preču un pakalpojumu piegāžu plānošanai, piegādātāju izvēlei, piegāžu
organizācijai, līgumu slēgšanai un administrēšanai.
5.modulis. Projekta kvalitātes un risku vadība.
 Studiju kurss „Projekta kvalitātes un izmaiņu vadība”
Kursa ietvaros galvenā uzmanība tiek pievērsta projekta kvalitātes un izmaiņu vadības sistēmas
izstrādei, plānošanai, nodrošināšanai un uzlabošanai; projekta kvalitātes un izmaiņu vadības
metodēm, procesiem, līdzekļiem, vērtēšanas rādītājiem un to noteikšanai, procedūru aprakstu
izstrādei, projekta kvalitātes un izmaiņu kontroles organizācijai un īstenošanai.
 Studiju kurss „Projekta risku vadība”
Kursa ietvaros galvenā uzmanība tiek pievērsta projekta riskiem, kuri var negatīvi ietekmēt
projekta vai tā atsevišķu elementu izpildi un kavēt projekta mērķu sasniegšanu, risku faktoru
identificēšanai un izvērtēšanai, to pārvarēšanas pasākumu noteikšanai, risku pārvaldībai visā
projekta dzīves ciklā.
6.modulis. Projekta zinātniski-tehniskais nodrošinājums.
 Studiju kurss „Informācijas tehnoloģiju pielietojums projekta pārvaldībā”
Kursa ietvaros galvenā uzmanība tiek pievērsta informācijas tehnoloģiju pielietojuma izklāstam
projekta pārvaldībā..
 Studiju kurss „Projekta lietvedība un terminoloģija”
Kursa ietvaros galvenā uzmanība tiek pievērsta projekta lietvedības procesam, dokumentu
izstrādāšanai, noformēšanai, apgrozībai un glabāšanai, projekta lietu nomenklatūras izstrādei,
apstiprināšanai, lietu veidošanai, apdarei un sagatavošanai nodošanai organizācijas arhīvā,
projekta vadības profesionālai terminoloģijai latviešu, angļu un citās biežāk lietojamās valodās.
 Studiju kurss „Pētījumu metodoloģija”
Kursa ietvaros galvenā uzmanība tiek pievērsta izpratnei, zināšanām un prasmēm par
kvalitatīvām un kvantitatīvajām pētījumu metodēm, kuras nepieciešamas patstāvīgai

7

pētnieciskā darba izstrādei un kuras var tikt izmantotas gan projektu, gan uzņēmējdarbības
vadīšanā.
Personām, kurā ir neprofilējošā iepriekšējā izglītība, tiek piedāvāta iespēja apgūt
Ievadmoduli 10 KP (15ECTS) tālmācības studiju formā. Ievadmoduļa mērķi ir dot
studējošajiem pamatzināšanas par biznesa uzņēmumu un vidi, kuras viņi nav ieguvuši bakalaura
studiju līmenī.
Ievadmodulim dots atsevišķs nosaukums - „Uzņēmums un vide”. Tam ir šāds
pamatojums un sagaidāmie rezultāti: Biznesa uzņēmuma, tāpat kā jebkuras mūsdienu
institūcijas, izdzīvošana un konkurētspēja ir cieši saistīta ar tā apkārtējo vidi. Gan nacionāla
līmeņa, gan starptautiski faktoru nepārtraukti ietekmē un maina šo vidi. Uzņēmumam ir
minimālas iespējas ietekmēt šīs izmaiņas. Ievadmodulis dod zināšanas par uzņēmuma apkārtējas
vides, kas veido uzņēmuma darbības fonu, dabu. Tas apskata uzņēmumus kā atvērtas sociālas
sistēmas, kas nepārtraukti mijiedarbojas ar vidi. Tiek apskatītas ekonomiskās un finanšu vides,
sociālo un tehnoloģisko izmaiņu ietekme uz uzņēmuma stratēģiskajiem lēmumiem. Modulis
sniegs jums stabilu pamatu biznesa plašākai izpratnes veidošanai un veiksmīgai vadītāja
karjerai.
Ievadmodulī iekļautie studiju kursi un to īpatsvars kredītpunktos redzams 1.tabulā.
1.tabula
Ievadmoduļa “Uzņēmums un vide” studiju kursi
Kursa nosaukums
Vadībzinību un tirgzinību pamati
Ekonomikas teorētiskie aspekti
Grāmatvedība un finanses
Skaitliskās metodes
Stratēģisko vadībzinību pamati (Projekts "Biznesa uzņēmums
un vide")
Kopā

Daļa
A
A
A
A

KP
2
2
2
2

A

2
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Pēc Ievadmoduļa pabeigšanas, gan studenti ar akadēmisko, gan profesionālo bakalaura
grādu, apgūst tos pašus kursus vispārizglītojošos studiju kursus, uzņēmējdarbības teorētiskie
pamatkursus un informācijas tehnoloģiju, uzņēmējdarbības vadības profesionālās specializācijas
kursi. Atšķirīgs ir tikai profesionālās prakses apjoms. Studiju programmas kursu saturu 60 KP
apjomā skatīt 2.tabulā, savukārt 80 KP apjomā (3.tabulā).
2.tabula
Profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programmas "Projekta vadība"
studiju kursu saraksts studiju gadu un semestru griezumā (personām ar profesionālo
pamatizglītību 60KP)
1. studiju gads
1. semestris
2. semestris
Studiju kursa nosaukums Daļa Kredītpunkti Studiju kursa nosaukums Daļa Kredītpunkti
Ievadnedēļa

Projekta tiesiskais
nodrošinājums un piegāžu
vadība

A

2

8

Projekta būtība un
standarti

A

2

Programmu un portfeļu
vadība
Starptautisko projektu
menedžments

A

2

B

2

A

2

A

2

A

6

Inovācijas un kreativitāte
Projekta pārvaldības
procesi

B

2

A

4

Stratēģiskā vadībzinība

A

2

B

2

Projekta risku vadība
Projekta kvalitātes un
izmaiņu vadība
Prakse, izvēloties vienu no
iespējām:
Projektu laboratorija vai
Projektu prakse uzņēmumā

B

2

IT sistēmas projekta vadībā

B

2

B
A

2
2

Pētījumu metodoloģija

A

2

A

2

Projekta lietvedība un
terminoloģija
Projekta vadības
psiholoģija un līderība
Projekta komunikāciju
vadība
Projekta personāla vadība
Finanšu menedžments un
projektu izmaksu vadība

Kredītpunkti kopā:

20
2. studiju gads

1. semestris
Studiju kursa nosaukums Daļa Kredītpunkti
Maģistra darbs
A
20
Kredītpunkti kopā:
20

Kredītpunkti kopā:

20

2. semestris
Studiju kursa nosaukums Daļa Kredītpunkti
Kredītpunkti kopā:
3.tabula

Profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programmas "Projekta vadība" studiju
kursu saraksts studiju gadu un semestru griezumā (personām ar profesionālo
pamatizglītību 80KP)
1. studiju gads
1. semestris
Studiju kursa nosaukums Daļa Kredītpunkti
Ievadnedēļa
Projekta būtība un
standarti
Inovācijas un kreativitāte
Projekta pārvaldības
procesi
Stratēģiskā vadībzinība
Projekta lietvedība un
terminoloģija
Projekta vadības
psiholoģija un līderība
Projekta komunikāciju
vadība

2. semestris
Studiju kursa nosaukums Daļa Kredītpunkti
Projekta tiesiskais
nodrošinājums un piegāžu
vadība
Programmu un portfeļu
vadība
Starptautisko projektu
menedžments

A

2

A

2

B

2

A

2

A

2

A

2

B

2

A

4

A

2

Projekta risku vadība
Projekta kvalitātes un
izmaiņu vadība

B

2

IT sistēmas projekta vadībā

B

2

B

2

A

2

B

2

Pētījumu metodoloģija
Prakse:
Projektu
laboratorija

A

6

9

Projekta personāla vadība

A

2

Finanšu menedžments un
projektu izmaksu vadība

A

2

Kredītpunkti kopā:

20
2. studiju gads

Kredītpunkti kopā:

20

1. semestris
2. semestris
Studiju kursa nosaukums Daļa Kredītpunkti Studiju kursa nosaukums Daļa Kredītpunkti
A
20
Maģistra darbs
A
20
Projektu prakse uzņēmumā
Kredītpunkti kopā:
20
Kredītpunkti kopā:
Studiju programmas saturs atbilst četriem galvenajiem augstākās izglītības mērķiem, t.i.
personības attīstīšana, nodrošinot attiecīgus studiju kursus; demokrātiskās sabiedrības attīstība,
ievērojot demokrātijas principus studiju procesa organizēšanā; zinātnes attīstība, RISEBA
personālam un studentiem aktīvi piedaloties zinātniski pētnieciskajos projektos; darba tirgus
prasību ievērošana definējot studiju programmas studiju rezultātus un veidojot studiju kursu
saturu.
Studiju programmas studējošajiem un personālam ir nodrošināta iespēja piedalīties
starptautiskās apmaiņas projektos ERASMUS programmas ietvaros. Ir noslēgti sadarbības
līgumi ar 55 augstākās izglītības iestādēm 23 valstīs. Studenti dodoties uz sadarbības augstskolu
izvēlas līdzvērtīgus kursus kā paredzēts maģistra studiju programmā „Projekta vadība”.
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.
Jebkuram interesentam, t.sk. citu izglītības iestāžu studējošiem, ir iespēja apgūt
atsevišķus maģistra studiju programmas „Projekta vadība” kursus klausītāja statusā un saņemt
par to attiecīgu augstskolas apliecinājumu.

5.

Studiju programmas praktiskā īstenošana

2014./2015.gadā maģistra studiju programmu “Projekta vadība” ir iespējams apgūt pilna
laika studiju formā. Studiju gads pilna laika studijās ir sadalīts semestros, kuru laikā
maģistrantiem iespējams apmeklēt lekcijas, seminārus, praktiskās nodarbības un kārtot
pārbaudījumus.
Visi studiju programmā paredzētie studiju kursi tiek īstenoti atbilstoši studiju kursu
aprakstiem (skatīt 1.pielikumu), kuros noteikta arī attiecīgā kursa vērtēšanas sistēma, ievērojot
RISEBA vienoto vērtēšanas sistēmu. RISEBA izmantotā vērtēšanas sistēma balstās uz šādiem
principiem:
 vērtējuma obligātums - nepieciešamība iegūt pozitīvu vērtējumu par katru studiju
kursu;
 akumulēšana – studējošā iegūtās zināšanas tiek vērtētas, summējot visus studiju
laikā iegūtos pozitīvos vērtējumus;
 prasību atklātība un skaidrība – uzsākot studijas, studējošais tiek informēts par
studiju kursa saturu, prasībām un vērtējumu.
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RISEBA studiju un zināšanu novērtēšanas metodes ir objektīvas, un tiek konsekventi
ievērotas. Ikvienas pārbaudes apjoms atbilst attiecīgā studiju kursa programmas saturam un
Profesiju standartā noteiktām prasmju un zināšanu prasībām.
Studiju rezultātus RISEBA vērtē pēc diviem rādītājiem:
 kvalitatīvais vērtējums - atzīme 10 baļļu sistēmā;
 kvantitatīvais vērtējums – kredītpunktu skaits atbilstoši studiju kursa apjomam un
nozīmīgumam.
Studentu zināšanu kvalitāti RISEBA vērtē, pamatojoties uz Latvijas Republikas Izglītības
un zinātnes ministrijas rīkojumu un atbilstoši augstskolā esošiem vērtēšanas kritērijiem.
Iegūstamo kredītpunktu summa ir norādīta studiju plānā. Lai novērtētu studentu izpildītā
darba apjoma atbilstību plānam, katru semestri un studiju gadu tiek veikts tā kvantitatīvais
vērtējums kredītpunktos - 1 kredītpunkts atbilst 40 stundām.
Studiju programmā tiek izmantotas dažādas studiju metodes, t.sk. lekcijas, praktiskās
nodarbības, semināri, diskusijas, meistarklases, prasmju attīstīšanas vingrinājumi, ekskursijas,
pieredzējušo profesionāļu atklātas lekcijas, ārvalstu speciālistu vieslekcijas un tml.
Katrs pasniedzējs savā studiju kursā regulāri pārbauda studentu zināšanas, izmantojot
kursa programmās un aprakstā norādītos pārbaudes veidus (kontroldarbi, mājasdarbi, referāti,
prezentācijas, patstāvīgie darbi, grupas darbi utt.). Prasības ir atkarīgas no studiju kursa
specifikas un studiju procesa organizācijas tajā. Regulārs darbs semestrī ietekmē studiju kursa
noslēguma vērtējumu.
Pamatojoties uz nolikumu „Prasības RISEBA pasniedzējiem”, pārbaudes veidu nosaka
pasniedzējs, ņemot vērā prasības kursa apguvei un katra vērtējuma īpatsvaru. Eksāmeni RISEBA
tiek organizēti gan rakstiski, gan mutiski, gan elektroniski. Gala vērtējums pēc studiju kursa
apguves ietver studenta darba novērtējumu visa studiju kursa apguves laikā, tajā skaitā,
līdzdalību un darba kvalitāti nodarbībās, kontroldarbu un patstāvīgo darbu rezultātus, kā arī
eksāmena vērtējumu. Kursa apguve ir sekmīga, ja programmā noteiktās prasības ir izpildītas līdz
pārbaudījuma perioda beigām, izņemot gadījumus, kad saņemts pārbaudījuma kārtošanas
termiņa pagarinājums.
Programmā ir paredzētas viena vai divas prakses, atkarībā no iepriekšējās izglītības un
darba pieredzes projektu vadībā:
 80KP programmā studējošajiem ir paredzēta prakse 6 KP apjomā “Projektu
laboratorija” un 16KP apjomā “Projektu prakse uzņēmumā”;
 60KP programmā studējošajiem ir paredzēta tikai viena prakse – 6KP un students
var izvēlētie vai nu ieziet praksi Projektu laboratorijā vai uzņēmumā.
Studiju beigās ir jāizstrādā un jāaizstāv maģistra darbs. Otrā studiju gada 1.semestra
sākumā studentiem ir jāizvēlas sava maģistra darba tēma. Maģistra darba izstrādāšanu un
noformēšanu reglamentē „Studiju darbu izstrādāšanas nolikums”.
Studenti gala pārbaudījumus drīkst kārtot, ja:
 pozitīvi ir novērtēta programmā paredzētā studiju kursa apguve;
 novērtētas prakses atskaites;
 novērtēti kursa darbi;
 izpildītas visas studiju līgumā noteiktās finansiālās saistības.
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6.

Studiju programmas absolventu nodarbinātības perspektīvas

Programmas „Projekta vadība” absolventiem nodarbinātības perspektīvas ir plašas ne
tikai Latvijas, bet arī starptautiskā mērogā.
Projektu vadība ir aktuāla dažādās tautsaimniecības nozarēs, līdz ar to, uz to ir
attiecināmi dažādi ekonomiskie rādītāji. Atsaucoties uz Ekonomikas Ministrijas Informatīvo
ziņojumu par darba tirgus vidēja un ilgtermiņa prognozēm, 2014.gadā salīdzinājumā ar 2012.gadu
palielinājās uz iekšējo tirgu vērsto nozaru (būvniecības, tirdzniecības un pakalpojumu nozares)
īpatsvars. 2014.gadā šo nozaru īpatsvars pārsniedza 70%1, kas norāda uz to, ka šobrīd arī projektu
vadītāji vairāk ir nepieciešami šajās nozarēs.
Savukārt tirgus attīstības tendences norāda uz to, ka Latvijas Nacionālās industriālās
politikas uzmanības centrā ir uz eksportu vērsto nozaru attīstība un tautsaimniecības struktūras
maiņa par labu tādām nozarēm kā2:
preču un pakalpojumu ar augstāku pievienoto vērtību ražošanai;
- uz eksportu vērstām nozarēm;
- lielākiem ieguldījumiem jaunās tehnoloģijās, inovācijā un IKT;
- uzlabojumiem izglītības sistēmā un zinātnes atbalstam.
Starptautiskā mērogā absolventu nodarbinātības perspektīvas ir krietni plašākas. Projektu
vadības institūta prognozes ir, ka periodā, starp 2010.gadu un 2020.gadu – veidosies 15,7 miljoni
jaunu darba vietu 7 nozarēs3, kas atstās ļoti nozīmīgu ietekmi uz profesijas attīstību. Šīs 7
nozares ir: būvniecība, informācijas tehnoloģijas, ražošana, finanses un apdrošināšana, biznesa
pakalpojumi, nafta un gāze, komunālie pakalpojumi.

7.

Iepriekšējā studiju virziena akreditācijas saņemto ieteikumu ieviešana
2014./2015.gadā nav attiecināmi.

Studiju programmas raksturojuma pielikumi
Pielikuma numurs
1.pielikums
2.pielikums
3.pielikums
4.pielikums
5.pielikums
6.pielikums
7.pielikums

Pielikuma nosaukums
Studiju kursu apraksti
Studiju programmas satura atbilstība normatīvajiem aktiem augstākajā
izglītībā
Studiju programmas izmaksas
Studiju programmas salīdzinājums ar līdzīgām studiju programmām
Latvijā un Eiropas Savienībā
Informācija par studējošiem
Studējošo apmierinātība ar studiju kvalitāti
Absolventu apmierinātība ar studiju kvalitāti

Ekonomikas Ministrijas Informatīvais ziņojums par darba tirgus vidēja un ilgtermiņa prognozēm, 2015
Ekonomikas Ministrijas Informatīvais ziņojums par darba tirgus vidēja un ilgtermiņa prognozēm, 2015
3
Project management institute (PMI), Talent Gap Report - Project management between 2010+2020, 2013
1
2
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