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1. STUDIJU VIRZIENA RAKSTUROJUMS 

1.1. Studiju virziena attīstības stratēģija, kopīgie mērķi un to saistība ar augstskolas 

kopējo stratēģiju 

RISEBA stratēģiskais mērķis ir kļūt par starptautiski atzītu biznesa, mākslas un tehnoloģiju 

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 

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.  

1.2. Kvalitātes nodrošinājums un garantijas 

Virzienam atbilstošo studiju programmu novērtējums 

Kvalitātes nodrošināšana studiju programmās noris saskaņā ar augstskolas kvalitātes 

vadības sistēmu, kas balstīta Eiropas līmeņa kvalitātes nodrošināšanas vadlīnijās un standartos. 

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, 

http://www.riseba.lv/lv/par-riseba/misija-cels-uz-starptautisku-karjeru
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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 stratēģiskajām 

prioritātēm, augstskolas kvalitātes nodrošināšanas sistēma veidota balstoties uz ENQA 

standartiem un vadlīnijām kvalitātes nodrošināšanai Eiropas augstākās izglītības telpā, Eiropas 

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 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 politika 

detalizēti aprakstīta RISEBA Vadības sistēmas rokasgrāmatā, kas pieejama visam personālam. 

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

pilnvaras, kvalitātes politikas mērķus, formulējumu un darbības sfēru, kā arī RISEBA 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; 
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 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 

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. 

Akadēmiskais personāls un tā kvalifikācija 

RISEBA akadēmiskā personāla kvalifikācija tiek pārraudzīta, balstoties uz augstskolā 

izstrādāto Akadēmiskā personāla politiku. Tā paredz rūpīgu personāla atlasi, regulāras apmācības 
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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 
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hospitācijām, kuras kārtību 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. 

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” īstenošanu, RISEBA rūpējas par atbilstošu metodisko, materiāltehnisko un 

informatīvo materiālu bāzi. 

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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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. 
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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. 

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.5.7. tabulu). Ēka Durbes ielā 4 ir pielāgota cilvēkiem ar īpašām 

vajadzībām.  

5.7.tabula 

Augstskolas RISEBA telpu platība un materiālais 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  

(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. 
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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 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 
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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.      

Informatīvais atbalsts – RISEBA Bibliotēka 

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

procesu un zinātniskās darbības sekmēšanu, kā arī sniedz studējošiem un akadēmiskajam 
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personālam nepieciešamos informācijas pakalpojumus. Kopš 2016. gada 17.jūnija „RISEBA” 

bibliotēka ir akreditēta Kultūras ministrijā un ieguvusi vietējas nozīmes bibliotēkas statusu. 

Bibliotēkas telpas Meža ielā 3 aizņem 453m
2
. Tajā ir pieejama plaša lasītava ar 32 

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

bibliotēkai izveidotas divas filiāles – Arhitektūras un mediju centrā - Rīgā Durbes 4 un RISEBA 

Daugavpils filiālē, Daugavpilī Mihoelsa ielā 47. 

Lai nodrošinātu studējošo patstāvīgā darba iespējas un mācībspēku zinātnisko darbību, 

bibliotēka piedāvā augstskolas abonētās datu bāzes: Ebsco, WOS, Emerald, Leta.lv, Nozare.lv, kā 

arī izmēģinājuma datu bāzes Scopus, Ebrary, Passport GMID, ScienceDirect, RUBRICON, 

ProQuest, EBSCO eBook u.c.  

Kopš 2010. gada RISEBA ir iekļauta Valsts Vienotā Bibliotēku Informācijas sistēmā. 

Mūsu studējošiem ir iespējas izmantot arī citu augstskolu (LU, RTU, RSU, EKA u.c.) bibliotēku 

piedāvātās datu bāzes. Bibliotēkā darbojas ALEPH sistēmas elektroniskais katalogs. Studentiem 

un pasniedzējiem ir iespēja izmantot starpbibliotēku abonementa (SBA) un starptautiskā 

starpbibliotēku abonementa (SSBA) pakalpojumus. 

RISEBA bibliotēkā ir vairāk kā 25 000 informācijas avotu – monogrāfiju, izziņu 

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.  

Bibliotēkā tiek piedāvāti žurnāli angļu valodā - Harvard Business Review, Blumberg 

Business Week, The Economist, Forbes, Frame, DETAIL, A10 u.c. Plaši pārstāvēta periodika 

latviešu un krievu valodā. Bibliotēkai ir noslēgts sadarbības līgums ar Harvard Business 

Publishing. Mācībspēkiem ir iespēja pasūtīt studiju programmas apguvei nepieciešamos resursus. 

Bibliotēkas krājums tiek regulāri tiek papildināts un veidots atbilstoši RISEBA apgūstamajām 

specializācijām.  

Īpaša vērība tiek veltīta studiju programmu nodrošināšanai ar mācību un informatīvajiem 

materiāliem, tāpēc bibliotēka veic arī augstskolas studentu izstrādāto nobeiguma darbu un 

mācībspēku lekciju materiālu arhīva funkcijas. 

1.3. Zinātniskās pētniecības īstenošana studiju virziena ietvaros 

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 
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grupas, kurām tiek piesaistīti studējošie. Mācībspēki gan kopā ar studentiem, gan individuāli 

piedalās pētnieciskajos projektos, veic pētniecisko darbu, par tā rezultātiem ziņojot starptautiskās 

konferencēs un gatavojot publikācijas.  

1.7. tabula 

Augstskolas RISEBA lēmējinstitūciju un struktūrvienību atbildības sfēras 

RISEBA 

struktūrvienība/atbildīgā 

persona 

Uzdevums 

RISEBA Senāts 
Apstiprina dokumentus, kas reglamentē RISEBA akadēmiskās un 

zinātniskās darbības sfēras 

Biznesa departaments 

Virziena ietvaros iniciē jaunu studiju programmu izveidi, veido jaunas un 

pilnveido jau esošās programmas, veic tirgus izpēti par jaunām 

programmām, nodrošina apmācības kvalitāti 

Programmu direktori 

Studiju virziena un studiju programmas ikdienas darbības organizēšana un 

attīstība, mācību procesa kvalitātes nodrošināšana, programmas 

licencēšanas un akreditācijas procesu vadīšana 

Programmu Padomes 
Studiju programmas stratēģiskās plānošanas un realizācijas pārraudzības 

veikšana (lēmumiem ir rekomendējošs raksturs)  

Profesoru grupas Iniciē un iesaista studējošos zinātniska darba veikšanā 

Karjeras izaugsmes centrs 

Sadarbībā ar attiecīgo departamentu veic tirgus izpēti jaunām programmām, 

iniciē dažādu pasākumu organizēšanu virziena/programmas ietvaros, 

iesaista studējošos dažāda veida aktivitātēs  

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 

Eiropas un Valsts atbalsta iespējas un nodrošināt studentu praktisko iemaņu 

apguvi projektu vadībā. 

Radošais biznesa 

inkubators 

Veicināt un atbalstīt RISEBA studentus biznesa ideju attīstīšanai, projektu 

izveidei un uzņēmējdarbības uzsākšanai. Vieslekciju un pieredzes apmaiņas 

pasākumu organizēšana. 

Studējošo pašpārvalde 

Studējošo pašpārvalde RISBEA 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. 

Pārstāv studējošo intereses Programmu padomēs. 

 

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 
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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 pētnieciskā 

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., Thomson Reuters Web of Knowledge, Scopus, 

Elsevjer, Erix, A un B klases zinātniskajos žurnālos). Šāda sistēma veicina mācībspēku 

motivāciju rakstīt publikācijas un ceļ 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 bāzēm vai žurnāliem. 

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.   

1.4. Studiju virziena zinātnisko pētījumu tēmu un to vadītāju saraksts: 

1. Asoc.Prof. I.Kreituss Finanšu tirgu un institūciju vadība un darbība.  

2. Prof. A.Čirjevskis Finanšu ekonomika: Reālo opciju analīzes pielietojums: uzņēmuma 

attīstības stratēģiju izvelē, uzņēmuma tirgus vērtības novērtējumā un uzņēmuma investīciju 

projekta novērtējumā dažās Latvijas nozarēs.  

3. Prof. A.Čirjevskis Stratēģiskā vadībzinība: Uzņēmumu konkurētspējas avotu izpēte: biznesa 

modeļu inovācijas, vērtību inovācijas; dinamiskas spējas, kultūras resursi, radnieciska saistīta 

diversifikācija, projektu vadības brieduma modeļi dažos starptautiskos un Latvijas uzņēmumos.   

4. Asoc.Prof. G.Lapiņa Uzņēmējdarbības pedagoģija. Inovācijas pedagoģija. Pieaugušo 

pedagoģija. Radošās domāšanas metodes, zināšanas un prasmes inovatīvā uzņēmējdarbībā. 

5. Lektors A.Helde Sociālā psiholoģija, Sociālais mārketings. Sabiedrības psiholoģiskās 

veselības stāvoklis pašvaldības teritorijā, pašvaldības komunikācija ar iedzīvotājiem, tās 

interpretācija.     

6. Doc. A.Uzulniece Kino valodas transformācija.  

7. Doc. A.Ceplītis Rizomātiskā naratoloģija kinematogrāfā, jaunajos medijos, un video spēļu 

tehnoloģijās un to strukturālā mijiedarbībā. 
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8. Doc. J.Holsteins Latvija audiovizuālā sektora potenciāla izpēte.  

9. Prof. A.Fedotovs Ekonomiskā integrācija un Latvijas makroekonomiskā attīstība 

(Makroekonomika). 

10. Asoc.Prof. A.Limanskis Jaunākās tendences starptautisko investīciju jomā.   

11. Asoc.Prof. I.Senņikova Augstākās izglītības studiju programmu stratēģiskā vadība, kvalitāte, 

konkurētspēja un internacionalizācija.  

12. Asoc.Prof. L.Pētersons Stratēģiskā menedžmenta attīstība ārējās vides pārmaiņu gaitā. 

13. Asoc.Prof. T.Vasiļjeva Informācijas Tehnoloģijas un e-servisu pielietošana inovatīvā 

uzņēmējdarbībā privātā un publiskā sektorā.  

14. Prof. V.Kozlinskis Sociālā-ekonomiskās sistēmas augošā nestabilitāte.  

15. Doc. G.Matule Komunikācijas ētika un estētika. 

16. Asoc.Prof. T.Bartele Reklāmas vēsture. Izglītības vēsture. Teātra vēsture. (Reklāmas, 

izglītības un teātra vēsture preses spogulī). 

17. Asoc.Prof. M.Zakriževska Biznesa psiholoģija un supervīzija. Studentu personības 

izaugsme un attīstība. 

18. Asoc.Prof. R.Vīra Personālvadība kā uzņēmuma stratēģiskais instruments. 

19. Asoc.Prof. I.Ludviga Stratēģiskā uzņēmējdarbība, ilgtspēja un kultūra. 

20. Lektore G.Sarkane Augstākās izglītības pakalpojumu mārketings. 

21. Lektore L.Semjonova Mārketinga komunikācijas kā iedarbības līdzeklis uz patērētāju 

vērtības sistēmu.  

22. Doc. I.Paklone Pilsētas arhitektūra un pilsētvides reģenerācija.   

23. Asoc.Prof. A.Prohorovs Pielietojumu pētījumi makroekonomikā.  

24. Doc. A.Ponomarjovs Starptautisko grāmatvedisko standartu pielietojums uzņēmumos  

25. Doc. J.Spiridonovs Atjaunojamās enerģētikas pētījumi.  

26. Asoc.Prof. S.Veinberga Komunikācijas teorija un prakse. 

27. Lektors A.Eglītis Reklāmas un sabiedrisko attiecību aktivitātes Latvijas spēkratu industrijā 

(vēsturiskais aspekts). 

 

2016./2017. studiju gadā RISEBA atbalstīja mācībspēku dalību 37 starptautiskās 

konferencēs, simpozijos, konkursos, prezentējot un apspriežot zinātniski-pētnieciskā darba 

rezultātus.  

Akadēmiskā personāla un studējošo pētniecisko darbību veicina arī RISEBA un tās 

partneru organizētās starptautiskās zinātniskās konferences.  
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Augstskola RISEBA sadarbībā ar Banku Augstskolu un Stokholm School of Economics 

Rīga pārskata periodā 2017.g. 27.-29. aprīlī organizēja 10. jubilejas starptautisko zinātniski -

pētniecisko konferenci The 10-th Annual Scientific Baltic Business Management Conference 

ASBBMC 2017 “Sustainable Organisations: Creating and Managing in Turbulent Business 

Environment”. Konferences aktivitātes ietvaros 26.aprīlī tika noturēts seminārs doktorantiem 

Doctoral pre-conference.  

2016.g. 1.-2. septembrī augstskola RISEBA organizēja Starptautisko zinātnisko 

konferenci "XXV AEDEM International Conference (AEDEM-2016)", kurā prof. I.Senņikova un 

prof. T.Vasiļjeva strādāja konferences organizatoriskā un redakcionālās komitejās.  

2014. g. RISEBA sāka izdot zinātnisko rakstu žurnālu „Journal of Business Management” 

divas reizes gadā. Pārskata periodā, saglabājot šo tendenci tika izdoti divi žurnāla numuri, (nr. 11. 

un nr. 12.).  

RISEBA Biznesa departamenta mācībspēkiem ir liela pieredze jauno zinātnieku (bakalaura, 

maģistra un doktora programmu studējošo) iesaistīšanā zinātniskajā darbā, veicot pētījumus 

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 konference. 2017.g. jūnijā notika Augstskolas RISEBA 

ikgadējā Starptautiskā studentu zinātniski pētniecisko 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 augstskolā RISEBA aktīvi darbojas Projektu daļa. Tās mērķis ir piesaistīt 

jaunus vietējā un starptautiskā mēroga pētnieciskos un praktiskos projektus, iesaistīt tajos 

akadēmisko un administratīvo personālu, kā arī studentus. Projektu daļa darbojas šādās jomās: 

izglītība (mūžizglītība, augstākā izglītība, profesionālā izglītība, tālmācība u.c.), zinātne un 

pētniecība, uzņēmējdarbības attīstība un uzsākšana, starpvalstu sadarbība, jaunatne (stipendijas, 

mobilitāte, apmācības), kultūra (māksla, mūzika, arhitektūra, filmu industrija u.c.), sociālā 
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(nodarbinātība, sociālā vide, vienlīdzība, līdztiesības, labdarība, pret diskrimināciju/pret 

vardarbību, sabiedrības integrācija u.c.).  

RISEBA mācībspēku zinātniskā darbība tiek finansēta gan no augstskolas ieņēmumiem, 

gan piesaistot dažādu fondu līdzekļus projektu veidā. Kopumā augstskola zinātniskajai darbībai 

atvēl vidēji 4-6% no augstskolas budžeta, atkarībā no attiecīgajā gadā piesaistītā finansējuma 

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. Augstskolas RISEBA mācībspēkiem tika piešķirtas LZP eksperta tiesības vairākās 

zinātņu nozarēs:  

 Ieva Brence (Vadībzinātne)  

 Andrejs Čirjevskis (Vadībzinātne, ekonomika)  

 Iveta Ludviga (Vadībzinātne)  

 Jurijs Spiridonovs (Ekonomika)  

 Tatjana Vasiļjeva (Vadībzinātne, informācijas tehnoloģija)  

 Maija Zakriževska (Psiholoģija)  

 Sandra Veinberga (Komunikāciju zinātne) 

 Ineta Kristovska (Vadībzinātne)  

Pārskata periodā (2016.g. 21.oktobrī) tika uzsāktas studijas Doktorantūrā „Biznesa vadībā” 

angļu valodā, pēc moduļu principa. Doktorantūras 1.kursā ir pieteikuši mācīties studenti no 

vairākām valstīm: Vācija, Francija, Gruzija, Vanuatu, Indija un Latvija.   

Augstskola RISEBA turpina attīstīt zinātniski-pētnieciskās darbības atbalsta infrastruktūru, 

nopirktas un instalētas programmatūras Nvivo licences, kvalitatīvo interviju datu apstrādes 

nodrošināšanai. Tika organizēta statistikas ekspertu grupa mācībspēku atbalstam kvantitatīvo 

datu statistisko metošu pielietojumam. Sākot no 11.numura, žurnālā Journal of Business 

Management iekļautajiem rakstiem tiks nodrošināta angļu valodas rediģēšana (proof-reading) 
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1.5. Informācija par ārējiem sakariem 

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.  internacionalizācijas attīstība, veidojot sadarbību ar dažādām valstīm un reģioniem un 

piedāvājot starptautiskas iespējas studentiem un mācībspēkiem. 
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2. KOPSAVILKUMS PAR STUDIJU VIRZIENA ATTĪSTĪBAS PLĀNIEM 

Studiju virziena „Vadība , administrēšana un nekustāmo īpašumu pārvaldība” (bakalaura, 

maģistra un doktora studiju līmeņos) mērķi, struktūra, saturs un vērtēšanas pamatprincipi balstās 

uz Latvijas Republikas Augstskolu likuma prasībām un atbilstošajiem Ministru kabineta 

noteikumiem. Studiju virziena programmas atbilst attiecīgi: 2014.gada 26.augusta LR MK 

Noteikumi Nr. 512 „Noteikumiem par otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts 

standartu”, 2014.gada 13.maija LR MK noteikumiem Nr.420 – „Noteikumi par valsts 

akadēmiskās izglītības standartu”, bet doktorantūras līmeņa programma – MK noteikumiem 

Nr.1000, Rīgā 2005.gada 27.decembrī, „Noteikumi par doktora zinātniskā grāda piešķiršanas 

(promocijas) tiesību deleģēšanu augstskolām” Savukārt profesionālo programmu kvalifikācijas 

standarti atbilst profesiju standarta prasībām. 

Studiju virziena „Vadība, administrēšana un nekustāmo īpašumu pārvaldība” (bakalaura, 

maģistra un doktora studiju līmeņos) studiju programmas veidotas saskaņā ar Boloņas deklarāciju 

un Boloņas procesa vadlīnijām, kas ietver studiju rezultātus (zināšanas, prasmes, un kompetences 

atbilstību Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūras un Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras 

prasībām, kā arī starpvalstu kvalifikācijas pielīdzināšanas prasībām. 

Lai nodrošinātu studiju virziena un programmu ilgtspēju, studiju virziens tiek plānots un 

īstenots atbilstoši LR reglamentējošiem dokumentiem:  

 Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030.gadam;  

 Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2014. - 2020.gadam; 

 Izglītības attīstības pamatnostādnes 2014. - 2030.gadam.  

Lai nodrošinātu studiju programmu ilgtspējīgu attīstību ES kontekstā, tiek attīstītas un 

pilnveidotas starptautiskās sadarbības iespējas un dažādotas studiju formas. Studiju programmās 

studējošajiem un personālam nodrošināta iespēja piedalīties starptautiskos apmaiņas projektos 

Erasmus programmas ietvaros,  noslēgti sadarbības līgumi ar 69 augstākās izglītības iestādēm 29 

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

programmas studiju kursu klausītāja statusā un saņemt par to attiecīgu augstskolas apliecinājumu. 

Četras no studiju virziena programmām tiek piedāvātas tālmācības formā.  

Darba devēju un profesionālo organizāciju sniegtā informācija par absolventu nodarbinātības 

iespējām vismaz nākamo sešu gadu perspektīvā 

Lai noskaidrotu absolventu nodarbinātības iespējas, augstskolā RISEBA un arī studiju 

virzienā tiek ņemti vērā un izmantoti Latvijā jaunāko pētījumu rezultāti. Atbilstoši projekta 
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„Darba tirgus pieprasījuma vidēja termiņa un ilgtermiņa prognozēšanas sistēmas attīstība” 

aktivitātes „Aptaujas darba tirgus prasībām” pētījuma gala ziņojumam, tuvākajos gados 

darbaspēka pieprasījuma izmaiņas būs saistītas ar kvalitatīvām tendencēm – darba devējiem, 

pieņemot darbā jaunu darbinieku, noteicošais būs augsta kvalifikācija un specifiskas prasmes. 

Turpinās pieaugt pieprasījums pēc IT profesionāļiem ar augstāko izglītību. Lielākajā daļā nozaru 

tiek prognozēta nepieciešamība pēc darbiniekiem, kuri spēj piemēroties izmaiņām specializācijā. 

No darbiniekiem arvien vairāk tiks gaidīta un pieprasīta multifunkcionalitāte un prasmju 

paplašināšana - spēja veikt daudzveidīgākus uzdevumus, pārzināt vairākas jomas, apvienot sevī 

vairāku darbinieku prasmes un iemaņas. Nākotnē pieaugs komunikācijas prasmju 

nepieciešamība, no tām pieprasītākās būs sadarbība kolektīvā, kvalitatīva klientu apkalpošana un 

pārdošana gan vietējā, gan starptautiskā mērogā. Īpaši būtiskas perspektīvā ir valodu prasmes.  

Lai nodrošinātu virziena programmu atbilstību darba tirgus prasībām, virziena studiju 

programmas tiek pilnveidotas ciešā sadarbībā ar darba devējiem. Nākamā studiju gada laikā 

plānots veikt pētījumu un aptaujāt gan RISBEA absolventus – darba devējus, un apkopoto 

informāciju integrēt studiju virziena „Vadība, administrēšana un nekustāmo īpašumu pārvaldība” 

studiju programmās, gan veidot ciešāku atgriezenisko saikni ar uzņēmumiem, kuros virziena 

studējošie strādājuši prakses ietvaros un pēc studiju absolvēšanas.  

Studiju virziena attīstības plāns 

Studiju virziena „Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība” attīstības 

plāns nākamajam gadam izstrādāts saskaņā ar virziena attīstības perspektīvu turpmākajiem 

sešiem gadiem. Plāns iedalīts astoņos attīstības virzienos.  

1.Studiju kvalitātes nodrošināšana: 

1.1. Darboties atbilstoši iekšējai kvalitātes vadības sistēmai, kas veidota saskaņā ar 

starptautiskiem standartiem: 

 ENQA (European Network for Quality Assurance in Higher Education) Eiropas 

Kvalitātes vadības fonda izcilības modeli (EFQM izcilības modeli); 

 EFMD (European Foundation for Management Development) studiju programmu 

akreditācijas sistēmas (EPAS) kritērijiem; 

 RISEBA Kvalitātes vadības sistēmas rokasgrāmata. 

1.2. Uzturēt EPAS akreditācijas iegūto studiju programmu augsto kvalitāti un veikt tās 

monitoringu. Vienlaicīgi virzīties uz AACSB (The Association to Advance Collegiate Schools of 

Business) akreditāciju. 
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1.3. Studiju kursu kvalitātes novērtējuma pilnveidošana, veicinot studējošo atgriezenisko 

saiti par kursu saturu un tā kvalitāti, integrējot aptaujas anketu e.riseba kā obligātu kursa prasību 

izpildes sastāvdaļu.  

2.Virziena studiju programmu un studiju procesa realizācija: 

2.1.Virziena attīstībā aktīvāk integrēt RISEBA devīzi „Bizness tiekas ar mākslu”; 

2.2.Atbilstīgi tirgus un darba devēju prasībām ieviest izmaiņas bakalaura studiju 

programmās “Uzņēmējdarbības vadība” un “Biznesa vadība digitālā vidē”. 

2.3.Studiju virziena programmu profesionalitātes paaugstināšana - studiju kursu (moduļu) 

satura pilnveidošanu atbilstoši mūsdienu teorētiskajām nostādnēm, biznesa vides attīstības 

tendencēm un tirgus prasībām. 

2.4. Darba tirgus prasību ievērošana definējot studiju programmas studiju rezultātus un 

veidojot studiju kursu saturu. 

2.5. Profesionālu viesmācībspēku piesaiste; 

2.6. Profesionālo sertifikātu ieguves veicināšana (projektu vadības, personāla vadības u.c. 

atbilstošo nozaru sertifikāti); 

2.7. Studiju procesa pilnveidošana: 

 e.riseba (Moodle) ieviešana visos studiju līmeņos un formās; 

 Moduļu sistēmas pilnveidošana; 

 Tālmācības attīstība (jauni tirgi, kvalitātes paaugstināšana);  

 Starpdisciplinaritātes pilnveidošana; 

 Klausītāja kursu attīstība. 

 Sadarbība ar Karjeras centru. 

3. Mācībspēku darba kvalitātes pilnveide un monitorings: 

3.1. Ikgadējais akadēmiskā personāla novērtējums un monitorings (zinātnisko, 

pedagoģiskie un organizatoriskie kritēriji); 

3.2. Hospitācijas sistēmas monitorings un pilnveide; 

3.3. Mācībspēku līdzdalība starptautiskās apmaiņas programmās; 

3.4. Mācībspēku zinātnisko virzienu grupu monitorings; 

3.5. Mācībspēku līdzdalība zinātniskajās konferencēs un publikāciju izveidē;  

3.6. Mācībspēku motivācijas sistēmas pilnveide zinātniskā darba stimulēšanai; 

3.7. Studiju kursu saturu audits; 
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3.8. Tālmācības kursu metodikas audits; 

3.9. Metodiskie semināri pieredzes apmaiņai un jaunu zināšanu, prasmju un kompetenču 

pilnveidei. 

4. Jaunu tirgu apgūšana: 

4.1. Sadarbības attīstība ar NVS valstīm; 

4.2. Sadarbības attīstība ar ES valstīm; 

4.3. Multinacionālu studentu grupu izveide un starpkultūru komunikācijas pilnveide 

augstskolā; 

4.4. Jaunu komunikācijas kanālu izveide un ieviešana studentu piesaistei. 

5. Sadarbības pilnveidošana ar darba devējiem un profesionālo vidi: 

5.1. Sadarbība ar profesionālajām asociācijām; 

5.2. Sadarbība ar absolventiem un RISEBA absolventu biedrības attīstība; 

5.3. RISEBA Radošā biznesa inkubatora attīstīšana un sadarbība ar citu augstskolu 

biznesa inkubatoriem; 

5.4 Projektu laboratorijas pakalpojumu pilnveide sadarbībā ar uzņēmējiem; 

5.5. Darba devēju un uzņēmēju līdzdalības veicināšana studiju realizēšanā: studiju 

programmu padomēs, lekcijās, semināros, prakšu organizēšanā, nobeiguma darbu 

vadīšanā un  aizstāvēšanas komisijās. 

6. Materiāli tehniskais nodrošinājums 

6.1. Studiju procesā nepieciešamās programmatūras uzturēšana un atjaunošana; 

6.2. Biznesa simulācijas spēles kā studiju procesa integrāla sastāvdaļa; 

6.3. e-studiju materiālu iepirkšana, abonēšana un izveide; 

6.4. Bibliotēkas krājumu pilnveide. 

7. Starptautiskās sadarbības pilnveide: 

7.1. Iesaistīties Erasmus+ apmaiņas programmā un nodrošināt ārvalstu studentu plūsmu 

studiju programmās, kas tiek realizētas angļu valodā. Ar Erasmus+ apmaiņas programmas 

starpniecību piesaistīt arī vieslektorus īso kursu un semināru vadīšanai; 

7.3. Meklēt sadarbības partnerus un pilnveidot dubultgrāda iespējas;  

7.4. Esošās starptautiskās prakses pilnveide un janu starptautisku prakšu izveide. 

8. Zinātniskās darbības pilnveide: 

8.1.Zinātniski pētniecisko virzienu grupu aktīva darbība, vadība un monitorings; 
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8.2. Studentu iesaistīšana zinātniski pētniecisko darbu veikšanā, līdzdalībā pētnieciskajos 

projektos un jaunu pētniecisko projektu izstrādē, kā arī studentu motivēšana dalībai nozares 

zinātniskajās konferencēs.  
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1.pielikums 

 

Studiju virziena studiju programmas, to apjoms, forma un veids 

Studiju programmas 

nosaukums 

Izglītības 

klasifikāci

jas kods 

Studiju 

programmas 

īstenošanas 
Studiju veids Studiju forma 

apjoms ilgums 

Augstākās izglītības bakalaura studiju programma: 

Biznesa psiholoģija 43345 
120 

KP 

3 gadi Pilna laika studijas  klātiene (diena) 

3 gadi Pilna laika studijas  klātiene (vakars) 

3,5 gadi Nepilna laika studijas klātiene (vakars) 

3,5 gadi Nepilna laika studijas neklātiene (tālmācība) 

3 gadi Pilna laika studijas klātiene (diena) 

3 gadi   Pilna laika studijas klātiene (vakars) 

3,5 gadi   Nepilna laika studijas klātiene (vakars) 

Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas: 

Uzņēmējdarbības 

vadība 
42345 

160 

KP 

4 gadi Pilna laika studijas klātiene (diena) 

4 gadi Pilna laika studijas klātiene (vakars) 

4.5 gadi Nepilna laika studijas klātiene (vakars) 

4.5 gadi Nepilna laika studijas    neklātiene (tālmācība) 

4 gadi Pilna laika studijas klātiene (diena) 

4 gadi Pilna laika studijas klātiene (vakars) 

4.5 gadi Nepilna laika studijas klātiene (vakars) 

Biznesa vadība 

digitālā vidē 
42341 

160 

KP 

4 gadi Pilna laika studijas klātiene (diena) 

4 gadi Pilna laika studijas klātiene (vakars) 

4.5 gadi Nepilna laika studijas klātiene (vakars) 

4.5 gadi Nepilna laika studijas    neklātiene (tālmācība) 

4 gadi Pilna laika studijas klātiene (diena) 

4 gadi Pilna laika studijas klātiene (vakars) 

4.5 gadi Nepilna laika studijas klātiene (vakars) 

Eiropas biznesa 

studijas 
42345 

160 

KP 
4 gadi 

Pilna laika studijas klātiene (diena) 

Pilna laika studijas klātiene (diena) 

Profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programma: 

Projekta vadība 47345 

60 KP 1.5 gadi Pilna laika studijas klātiene (vakars) 

80 KP 2 gadi Pilna laika studijas klātiene (vakars) 

90 KP 2.5 gadi Pilna laika studijas klātiene (vakars) 

60 KP 2 gadi Nepilna laika studijas klātiene (IDS) 

80 KP 2.5 gadi Nepilna laika studijas klātiene (IDS) 

90 KP 3 gadi Nepilna laika studijas klātiene (IDS) 

apjoms ilgums   

Profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programma: 

Personāla vadība 47345 

60 KP 1.5 gadi Pilna laika studijas klātiene (vakars) 

80 KP 2 gadi Pilna laika studijas klātiene (vakars) 

90 KP 2.5 gadi Pilna laika studijas klātiene (vakars) 

60 KP 2 gadi Pilna laika studijas klātiene (vakars) 

80 KP 2.5 gadi Pilna laika studijas klātiene (vakars) 

90 KP 3 gadi Pilna laika studijas klātiene (vakars) 
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Studiju programmas 

nosaukums 

Izglītības 

klasifikāci

jas kods 

Studiju 

programmas 

īstenošanas 
Studiju veids Studiju forma 

apjoms ilgums 

Uzņēmējdarbības 

vadība 

 
47345 

60 KP 1.5 gadi Pilna laika studijas klātiene (vakars) 

70 KP 2 gadi Pilna laika studijas klātiene (vakars) 

60 KP 2 gadi Pilna laika studijas klātiene (IDS) 

70 KP 2.5 gadi Pilna laika studijas klātiene (IDS) 

60 KP 2 gadi Nepilna laika studijas    neklātiene (tālmācība) 

70 KP 2.5 gadi Nepilna laika studijas   neklātiene (tālmācība) 

60 KP 1.5 gadi Pilna laika studijas klātiene (vakars) 

70 KP 2 gadi Pilna laika studijas klātiene (vakars) 

Starptautiskais 

bizness 
47345 

60KP 1,5 gadi Pilna laika studijas klātiene (vakars) 

60KP 2 gadi Nepilna laika studijas klātiene 

80KP 2 gadi Pilna laika studijas klātiene (vakars) 

80KP 2,5 gadi Nepilna laika studijas klātiene 

90 KP 2,5 gadi Pilna laika studijas klātiene (vakars) 

90 KP 2,5 gadi Nepilna laika studijas klātiene 

Vadība un 

administrēšana 
(RISEBA MBA) 

47345 

60 KP 1,5 gadi Pilna laika studijas klātiene (vakars) 

80KP 2 gadi Pilna laika studijas klātiene (vakars) 

60 KP 2 gadi Nepilna laika studijas klātiene  

80KP 2.5 gadi Nepilna laika studijas klātiene  

Profesionālās augstākās izglītības kopīgā maģistra studiju programma  

Veselības vadība 47345 
60 KP 1,5 gadi Pilna laika studijas klātiene 

80KP 2 gadi Pilna laika studijas klātiene 

Vadības 

psiholoģija un 

supervīzija 

47345 

80 KP 2 gadi Pilna laika studijas klātiene 

Augstākās izglītības kopīgā doktora studiju programma: 

Biznesa vadība 51345 
120 

KP 

3 gadi Pilna laika studijas klātiene 

4 gadi Nepilna laika studijas   neklātiene 
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Studiju virziena studiju programmās iegūstamais grāds un/vai kvalifikācija 

Studiju programmas 

nosaukums 
Iegūstamais grāds Profesionālā kvalifikācija 

Akadēmiskās/profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas: 

Biznesa psiholoģija 
sociālo zinātņu bakalaura grāds uzņēmējdarbības 

vadībā 
- 

Biznesa vadība 

digitālā vidē 

profesionālā bakalaura grāds elektroniskajā 

komercijā 

elektroniskās komercijas 

speciālists 

Eiropas biznesa 

studijas profesionālā bakalaura grāds Eiropas biznesā 

uzņēmumu un iestāžu 

vadītājs 

Uzņēmējdarbības 

vadība 
profesionālā bakalaura grāds uzņēmējdarbības 

vadībā uzņēmējdarbības vadītājs 

Profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programmas: 

Personāla vadība profesionālā maģistra grāds personāla vadībā personāla vadītājs 

Projekta vadība profesionālā maģistra grāds projekta vadībā projekta vadītājs 

Starptautiskais bizness 
profesionālā maģistra grāds starptautiskajā 

biznesā 

uzņēmumu un iestāžu 

vadītājs 

Uzņēmējdarbības 

vadība 

profesionālā maģistra grāds uzņēmējdarbības 

vadībā 
- 

Vadība un 

administrēšana 

profesionālā maģistra grāds vadībā un 

administrēšanā 
- 

Profesionālās augstākās izglītības kopīgā maģistra studiju programma (tiek īstenota kopā ar RSU) 

Veselības vadība profesionālais maģistra grāds veselības vadībā 
uzņēmumu un iestāžu 

vadītājs 

Vadības  psiholoģija un 

supervizija 
profesionālais maģistra grāds vadībzinībās supervizors/konsultants 

Augstākās izglītības kopīgā doktora studiju programma: 

Biznesa vadība doktora grāds vadībzinātnē - 
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2.pielikums 

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: 

Programmu saturs atbilst profesionālo standartu prasībām un tas 

ir saskaņots ar profesionālās izglītības valsts standartu. 

Programmu saturs atbilst tirgus prasībām 
Doktora studiju programmas izstrāde angļu valodā 

Mācībspēki 

Pieredzējuši un augsti kvalificēti mācībspēki ar profesionālu 

pieredzi 

Divas programmās tiek realizētas, apvienojot divu augstskolu 

zinātniski pētnieciskos, akadēmiskos un materiāli tehniskos 

resursus, akadēmiskās sadarbības rezultātā, radot jaunu 

sinerģiju.  

Pētnieciskā darbība norisinās ciešā saiknē ar reālās 

uzņēmējdarbības vides problēmām un prasībām. 

RISEBA mācībspēki ir Latvijas Zinātņu Padomes eksperti un 

Valsts Zinātniskās Kvalifikācijas komisijas eksperti 

Turpinās ārvalstu pasniedzēju ievēlēšana akadēmiskajos amatos 

Studējošie  

Liels ārvalstu studentu skaits programmās angļu un krievu 

valodu plūsmās 

Studiju formas 

Pilna un nepilna laika studiju formas, tai skaitā tālmācība; 

Iespēja studējošajiem apvienot darbu ar mācībām; 

Trīs studiju valodas. 

Starptautiskie sakari 

RISEBA ir izveidoti sadarbības sakari ar citu valstu biznesa 

augstskolām un piedāvājums studēt ārzemēs 

ERASMUS+ studiju apmaiņas iespējas 

Starptautiskas prakses iespējas 

Iespēja iegūt dubultgrādu 

Sadarbība ar darba devējiem  

RISEBA ir ilggadīga un veiksmīga sadarbība ar darba devējiem 

studentu prakšu vietu nodrošināšanā; 

Sadarbība ar profesionālajām asociācijām organizācijām; 

Biznesa inkubators  

Aktivizējies darbs programmu padomēs 

Materiāli tehniskais nodrošinājums 

RISEBA ir labs materiāli tehniskais IT nodrošinājums biznesa 

virziena programmu realizācijai (specifiskie programmu 

produkti, piem., Moodle, DreamApply, Webropool), 

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. 

 

 

 

 

 
Ierobežots izvēles kursu piedāvājums; 

 

 

 
 

Dažiem akadēmiskā personāla pārstāvjiem  ir 

nepietiekams zinātnisko publikāciju skaits 

atsevišķos pētījumu virzienos; 

Atsevišķos gadījumos vāja mācībspēku 

pedagoģiskā sagatavotība; 

 

Atsevišķos gadījumos vāja mācībspēku un 

studentu komunikācija. 

 

Mazs ārvalstu akadēmiskā personāla skaits; 

Zema ārzemju mācībspēku iesaiste biznesa 

programmu attīstībā; 

Intensīvs studiju process, liela darba slodze; 

 

 

 
Grūtības iesaistīt studentus zinātniskajā darbā; 

 

Ārzemju lektoru gadījumā – ļoti intensīvas 

studijas; 

 

Nepietiekamas mārketinga aktivitātes atsevišķu 

programmu virzīšanai ārvalstu tirgū; 

Trūkst pieredzes darbā ar studējošajiem no NVS 

valstīm; 

 

Vāja  virziena absolventu iesaistīšanās studiju 

programmu attīstībā. 

 

 

 

 

Nav studentu viesnīcas ārvalstu studentiem. 

MOODL lietošanas nepilnības studiju procesā. 

Ierobežots izvēles kursu piedāvājums. 

 



29 
 

IESPĒJAS DRAUDI 
Kvalitāte:  

Starptautiskās akreditācija saņemšana (EPAS) un plānotās 

(AACSB) un atbilstoša augstskolas atpazīstamība; 

Studiju programmu  satura pilnveide atbilstoši jaunākajām 

tendencēm vietējā un starptautiskajā tirgū. 

Saturs un forma 

Starpdisciplinaritātes pilnveidošana, aktīvi īstenojot RISBEA 

devīzi „ Bizness tiekas ar mākslu”, integrējot mākslas studijas 

biznesa programmās;  

Studiju moduļu sistēmas pilnveidošana; 

Tālmācības un jaukto studiju formu attīstība; 

Klausītāju kursu attīstība un pilnveide, jaunu studiju kursu 

izveide. 

Studējošie  

Sabiedrības pieaugošās vajadzības pēc izglītības turpinājuma 

katra indivīda profesionālajā izaugsmē; 

Latvijā potenciālo studentu vēlme iegūt otro un pat trešo 

izglītību; 

ES un NVS valstu potenciālo studentu interese par studijām 

Latvijā; 

Multinacionālas studentu grupas un starpkultūru komunikācijas 

pilnveide; 

Arvien vairāk augstskolas RISEBA bakalaura programmu 

beidzēji izvēlas turpināt maģistra līmeņa studijas augstskolā 

RISEBA. 

 

Mācībspēki 

Jaunu akadēmiskā personāla un praktiķu piesaiste, tai skaitā no 

profesionālās vides; 

ES un NVS valstu akadēmiskā personāla interese par sadarbību 

un līdzdalība tajā. 

 

Sadarbība 

Uzņēmēju ieinteresētība sadarbībā (t.sk. Projektu laboratorijas 

pasūtījumi); 

Pilnveidota sadarbība ar pašvaldības un valsts iestādēm; 

Sadarbība ar vietējām un ārvalstu augstskolām.; 

Eiropas programmu, t.sk. ERASMUS apmaiņas programmas un 

ERASMUS+ programmas sniegto iespēju aktīva izmantošana 

starptautiskai sadarbībai; 

Absolventu tīkla izveide paver plašākas sadarbības iespējas ar 

profesionālo vidi; 

Jaunu tirgu apgūšana – NVS, ES un citās pasaules valstīs. 

Zinātne un pētniecība 

Jaunu tehnoloģiju izmantošana studiju procesa un satura 

pilnveidei; 

Sabiedrībā pieaugoša interese par zinātni un pētniecību un 

augstākās izglītības (maģistra, doktora grāda) prestiža 

palielināšanās; 

Attiecīgo nozaru profesionāļu izpratne par pētnieciskās izglītības 

nepieciešamību sekmīgai uzņēmuma darbībai strauji augošas 

konkurences apstākļos, viņu piedalīšanās studentu zinātniskajās 

konferencēs un radošo darbu projektos; 

RISEBA aktivitāte „Journal of Business Management” izdošanā 

– iespēja starptautiskām publikācijām un zinātniskai izaugsmei. 

 

Konkurences saasināšanās līdzīgu  bakalaura 

un profesionālo maģistra studiju programmu 

piedāvājumā; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Demogrāfiskās situācijas pasliktināšanās, kas 

izraisa strauju studentu skaita samazināšanos 

Latvijā; 

Valsts ekonomiskā situācija, kas apdraud 

finansējumu doktora studiju programmām un 

zinātnei, kā arī studentu finansiālā situācija; 

Bezmaksas studijas ārzemēs; 

Potenciālo studentu emigrācija; 

Valsts politiskā situācija, t.sk. uzturēšanās 

atļauju piešķiršanas politika; 

Nelabvēlīgās emigrācijas tendences Latvijas 

iedzīvotāju vidū – talantīgu, enerģisku cilvēku 

aizbraukšana no Latvijas; 

 

 
Atsevišķiem mācībspēkiem ir zema 

motivācija profesionālai pilnveidei un jaunu, 

inovatīvu metožu ieviešanai studiju kursa 

docēšanā un studiju rezultātu izvērtēšanā;  

 

 

 

 

Netiek pilnvērtīgi izmantotas ispējas 

sadarbībai ar darba devējiem un 

profesionālām asociācijām, reizēm tas notiek 

laika trūkuma dēļ; 

 

 

 

 

 

 

 

Ekonomiskās situācijas dēļ mācībspēki 

uzņemas pārāk lielu akadēmisko un 

administratīvo slodzi, neatliek laika nopietnu 

pētījumu veikšanai un zinātnes attīstībai; 

 

Bieži zinātniskie pētījumi, kas atspoguļojas 

mācībspēku publikācijās un zinātniskajās 

konferencēs netiek saistīti ar docēto studiju 

kursu teoriju un praksi. 

 



 

 

3.pielikums 

Organizācijas struktūra 

 



 

 

4.pielikums 

Akadēmiskais personāls 

Virziena „Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība” studiju programmu 

nosaukumu saīsinājumi ir sekojoši:  

BBP - akadēmiskā bakalaura studiju programma „Biznesa psiholoģija” 

BVDV - profesionālā bakalaura studiju programma „Biznesa vadība digitālā vidē” 

BUV - profesionālā bakalaura studiju programma „Uzņēmējdarbības vadība” 

EBS - profesionālā bakalaura studiju programma „Eiropas biznesa studijas” 

MUV - profesionālā maģistra studiju programma „Uzņēmējdarbības vadība” 

MPV - profesionālā maģistra studiju programma „Personāla vadība” 

MPR - profesionālā maģistra studiju programma „Projekta vadība” 

MIB - profesionālā maģistra studiju programma „Starptautiskais bizness” 

MVV - profesionālā maģistra studiju programma „Veselības vadība” 

MVPS – profesionālā maģistra studiju programma „ Vadības psiholoģija un Supervīzija” 

DBV - doktora studiju programma „Biznesa vadība” 

Uzvārds, vārds 
Zinātniskais 

grāds 

Studiju 

programma 
Studiju kursi 

Akadēmiskais 

amats 

Bahmane Ludmila Dr.oec. 
BUV, BBP, 

BEK 
Mārketings, Starptautiskais mārketings 

RISEBA 

docente 

Blumberga 

Solveiga 
Dr .psych. 

BBP, BUV, 

BVDV, 

MPV, MPR 

Sociālā psiholoģija, Patērētāju 

uzvedība, Līderība un organizāciju 

uzvedība, Korporatīvā sociālā 

atbildība, Vadības psiholoģija, 

Organizāciju psiholoģija, Vadīšanas 

psiholoģija, Vadīšanas psiholoģija un 

ētika, Projekta vadības psiholoģija un 

līderība 

RISEBA 

docente 

Brence Ieva Dr.sc.administr. BUV, MIB 

Lietišķā spēle "INTOPIA", 

International marketing and 

comunication 

RISEBA 

asoc.prof. 

Bulatova Jūlija Mg.psych. 
BBP, BUV, 

MPV 

Biznesa ētika, Līderība un 

organizāciju uzvedība, Sociālā 

psiholoģija, Organizāciju psiholoģija 

RISEBA 

lektore 

Burakovs Georgijs Dr.oec. 

BUV, EBS, 

MUV, MIB, 

DBV 

Projektu vadīšana, Loģistika, 

Loģistika/piegādes ķēžu vadīšana, 

Project Management, Logistics, 

Research Methodology 

RISEBA 

asoc.prof. 

Čirjevskis Andrejs Dr.oec. 

BUV, MPR, 

MUV, EBS,  

MVV, DBV 

Finanšu vadīšana, Stratēģiskā 

vadībzinība, Biznesa stratēģija un 

konkurētspēja, Strategic Management, 

Financial and Risk Management, 

Pētījumu metodika 

RISEBA prof. 
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Uzvārds, vārds 
Zinātniskais 

grāds 

Studiju 

programma 
Studiju kursi 

Akadēmiskais 

amats 

Fedotovs 

Aleksandrs 
Dr.oec. 

BUV, BBP, 

BVDV, 

MUV, 

MPV, MPR, 

MVV 

Mikroekonomika, Makroekonomika, 

Pasaules ekonomika, Starptautiskais 

bizness, Ekonomika, Ekonomika un 

darba ekonomika 

RISEBA prof. 

Ivanova Tatjana Dr.oec. 

BUV, 

BEVDV, 

MUV 

Grāmatvedība, Finanšu grāmatvedība, 

Vadības grāmatvedība, Grāmatvedība 

un finanses 

RISEBA 

docente 

Konovalova 

Natālija 
Dr.oec. BUV, MUV 

Banku loma uzņēmējdarbībā, Finanšu 

tirgi 

RISEBA 

asoc.prof. 

Kozlinskis Vufs Dr.oec. DBV Pētījumu metodika 
RISEBA, LLU 

profesors 

Kreituss Ilmārs Dr.chem. BUV, MUV 
Banku loma uzņēmējdarbībā, Finanšu 

tirgi 

RISEBA 

asoc.prof. 

Krēmers Leonids Dr.oec. 
BUV, BBP, 

BVDV 

Informācijpratība, Informācijas 

tehnoloģijas, Datorgrafika un grafiskās 

paketes, Elektroniskās komercijas 

aktualitātes, Elektroniskā tirdzniecība 

un maksājumu sistēmas 

RISEBA 

docents 

Kurovs Boriss Dr.oec. MUV Mūsdienu tendences menedžmentā 
RISEBA 

viesasoc.prof. 

Lapiņa Gundega Dr.paed. 

BBP, BUV, 

MUV, 

MPV, MPR, 

MIB 

Inovāciju menedžments, Inovācija un 

kreativitāte, Inovācija un intelektuālā 

īpašuma aizsardzība, Open innovation 

and cretivity in professional work, 

International Entrepreneurship and 

Innovation 

RISEBA 

asoc.prof. 

Limanskis 

Andrejs 
Dr.oec. 

BUV, BBP, 

EBS 

Uzņēmējdarbība, Finanšu un nodokļu 

sistēma, Starptautiskās finanses un 

finanšu tirgi  

RISEBA 

asoc.prof. 

Lozbiņeva Jeļena Mg.oec. EBS Business French, General French 
RISEBA 

lektore 

Ludviga Iveta Dr.sc.adminstr. 

MUV, 

MPV, MPR, 

MVV 

Pētījumu metodes 
RISEBA 

asoc.prof. 

Maļeško Jeļena Mg.paed. 

BUV, BBP, 

BVDV, 

EBS 

Biznesa komunikācijas angļu valodā, 

Business Negotiations 

RISEBA 

docente 

Naidenko Poļina Mg.oec. 

BBP, BUV, 

EBS, MUV, 

MVV 

Starptautiskais bizness, Marketing 

Research, Principles of Marketing, 

Research Methodology and Design, 

Vadībzinību un tirgzinību pamati 

RISEBA 

lektore 

Nikolajevs 

Andrejs 
Dr.oec.  

BUV, 

BVDV 

Vadības grāmatvedība, 

Makroekonomika, Projektu vadīšana, 

Starptautiskā ekonomika 

 

RISEBA, LU 

asoc.prof. 
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Uzvārds, vārds 
Zinātniskais 

grāds 

Studiju 

programma 
Studiju kursi 

Akadēmiskais 

amats 

Pabriks Artis PhD EBS 
European Political and Economic 

Development 
RISEBA prof. 

Pančenko Ērika Dr.sc.ing. BUV, BBP Finanšu vadīšana 
RISEBA 

docente 

Pēce Rasa Mg.oec. 
BUV, BBP, 

MPR, MUV 

Grāmatvedība, Finanšu grāmatvedība, 

Vadības grāmatvedība, Grāmatvedība 

un finanses 

RISEBA 

lektore 

Pētersons Leonīds Dr.sc.ing. BUV, BBP Stratēģiskā vadībzinība 
RISEBA, 

viesasoc.prof. 

Petrovs Anatolijs Dr.oec. 

BUV, BBP, 

MUV, 

MVV 

Vadībzinības, Personālvadība, 

Operāciju vadīšana, Ekonomikas 

teorētiskie aspekti, Starptautiskā 

personāla vadība, Ražošanas 

pakalpojumu vadība 

RISEBA 

docents 

Rika Nadežda 
Mg.oec.,    

doktorante 
BUV, BBP 

Prezentācijas prasme, Studiju iemaņu 

attīstīšana  

RISEBA 

lektore 

Romanova Ingūna Mg.paed. BUV, BBP Biznesa komunikācijas angļu valodā 
RISEBA 

lektore 

Rubene Aija 2.līm.prof.izgl. BBP, BUV Biznesa komunikācijas angļu valodā 
RISEBA 

lektore 

Seļivanova - 

Fjodorova Nataļja 
Mg.oec. 

BUV, 

BVDV 

Komercdarbība, Uzņēmuma 

finanses, Starptautiskie 

grāmatvedības standarti, Finanšu 

vadīšana 

RISEBA 

lektore 

Senņikova Irina Dr.oec. 
EBS, MIB, 

MVV 

Leadership and Development of 

Effective Management Skills, 

Leadership and Managing Change 

RISEBA 

asoc.prof. 

Sidorčuka Irina 2.līm.prof.izgl. 
BBP, BUV, 

BVDV 
Biznesa komunikācijas angļu valodā 

RISEBA 

docente 

Streļčonoka 

Anžella 
Mg.philol. BBP, BUV Biznesa komunikācijas angļu valodā 

RISEBA 

docente 

Treiguts Egmonts Mg.phys. 
BUV, BBP, 

BVDV 

Informācijpratība, Informācijas 

tehnoloģijas, Augstākā matemātika, 

Matemātiskā statistika, Datu struktūra 

un algoritmi, Datu bāzes, Web 

programmēšana 

RISEBA 

lektors 

Vasiļjeva Tatjana Dr.oec. MUV 
IT sistēmu pārvaldība, Inovācijas un 

intelektuālā īpašuma aizsardzība 

RISEBA 

asoc.prof. 

Vīra Raina Dr.paed. 
BUV, BBP, 

MPR 

Vadībzinības, Biznesa ētika, 

Personālvadība, Projekta kvalitātes un 

izmaiņu vadība 

RISEBA 

asoc.prof. 
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Zakriževska Maija Dr.psych. 
BBP, BUV, 

MPV 

Ievads biznesa psiholoģijas studijās, 

Personības izaugsme un komandas 

veidošana, Organizāciju psiholoģija, 

Konfliktu vadīšana un mediācija 

organizācijā, Grupu vadīšanas 

psiholoģiskie aspekti, Politikas 

psiholoģija, Vadības psiholoģija, 

Darba psiholoģija, Sociālā un 

saskarsmes psiholoģija 

RISEBA 

asoc.prof. 
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5.pielikums 

Biznesa katedras zinātniskie sasniegumi 2016/2017. studiju gadā 
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8. Čirjevskis, A. Sustainability in information and communication 
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6(2), December 2016, pp. 211-226 (SCOPUS). 
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Opportunities of Riga Central Market and Exploitation of 
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(2016) 
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Open Innovation: Technology, Market, and Complexity 

Technology, doi: 10.1186/s40852-016-0042-z. Published 
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Solveiga 

Blumberga 

1. 2017. Blumberga S., Čaplinska I. - Significance of Employer Image in 
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9. 2016. Blumberga S., Voronova S. Work Stress and 
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EBSCO. 

10. 2016. Blumberga S., Olava S. Quality of hospital nursing work life, 
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12. 2016. Blumberga S., Treiliņa D. International assignment process in 

organization: expatriates and repatriates perspective. Konferences 
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(WOS:000395727200052), (401. – 408.lpp.). 
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satisfaction for different generation employees at state holdingcompany. 
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Reuters Web of Science, SCOPUS, EBSCO. 
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Rozenfelde M., Rubene Z., Rutka L., Strods L., Tūbele S., Usča S., 

Žogla I. (2016) Pusaudžu fiziskā, emocionālā un sociālā līdzsvara 

attīstība iekļaujošajā izglītībā. -Rēzekne: Rēzeknes Tehnoloģiju 
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“Scientific Conference on Economics and Entrepreneurship 

(SCEE’2016)”, Riga, Latvija, 29-30 Septembris, 2016 
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2017.Riga, Latvija, 27.-29.04. 
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2. Latvijas Universitātes 75. Ikgadēja konference “Aktuālas organizāciju 

vadīšanas problēmas Latvijā”, 03.02.2017. Referāts: “Sociāli-

psiholoģisko faktoru ietekme uz darbinieku motivēšanas sistēmas 
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3. Gaidar Ekonomiskais Forums, Maskava, 12. – 14. janvāris 2017.- 
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4. Passaules ISBEE (International Society of Business, Economics, and 
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ALKONA, Jūrmala, 05. – 9. Jūlijs, 2016. referāts: The impact of 

leadership ethics on organisational innovativeness” 

Raina Vīra 1. Zakriževska M., Vīra R. “LOYALTY TO THE profession DEPENDING 

ON SENIORITY FOR CUSTOMER SERVICE CONSULTANTS IN THE 

BANK”, RSU 6.International interdisciplinary scientific conference 

“Society.Health.Welfare”,2016 

2.Vīra R. “THEORY OF CONSTRAINTS AND EMPLOYEES TRAINING 

SYSTEM”,  INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY  SCIENTIFIC 

CONFERENCE  on  SOCIAL SCIENCES  &  ARTS  SGEM2016, 

Bulgārijā 

3.Blumberga S., Komarova I.,Vīra R. “Employee engagement, involvement 

and job satisfaction working in construction company Y”,  The 10-th 

Annual Scientific Baltic Business Management Conference ASBBMC 

2017 “Sustainable Organisations: Creating and Managing in Turbulent 

Business Environment” 

4.Tīdemane M., Vīra R. “Motivēšanas pilnveidošanas iespējas SIA „Del la 

Sol”, Starptautiskā studentu zinātniski pētniecisko un mākslinieciskās 

jaunrades darbu konferencē “Mainīgā pasaule – jaunu risinājumu 

meklējumos – 2016”.  (RISEBA rakstu krājums, ISSN 2256-0653, 2015) 

5.Actiņa S., Vīra R. “Stresa saistība ar adaptāciju SIA “”Apranga” , 

Starptautiskā studentu zinātniski pētniecisko un mākslinieciskās jaunrades 

darbu konferencē “Mainīgā pasaule – jaunu risinājumu meklējumos – 

2016”.  (RISEBA rakstu krājums, ISSN 2256-0653, 2015) 
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21th century approach” 

Ilmārs 

Kreituss 

1. Dalība ar ziņojumu : International Conference of Business Management 

“ICOBM 17’ “ ,  15-17
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I.Kreituss, B.Rokjane. Factors Influencing Consumer’Bank Selection. 

2. Dalība ar ziņojumu : International Scientific Conference “ Emerging 

Trends in Economics, Culture and Humanities”, April 26-28, 2017, 
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Incubators Service Utilization-research results from Latvia. 

3. Dalība ar ziņojumu : 10. Annual Scientific Baltic Business Management 

Conference ASBBMC “ Sustainable Organizations: Creating and 

Managing in Turbulent Business Environment”, April 27-29, 2017, 

Riga, Latvia: Ziņojums: B.Rokjane, I..Kreituss. Determinants of Bank 

Selection in Latvia: A Customer View. 
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Zinātnes 

padomes un citu 

Lūcija Rutka  1. 2017.g. – vad. pētniece LR IZM un Ukrainas IZM Zinātnes tehnoloģiju 

programmas pētniecības projektā “Migranti sabiedrībā – izaicinājumi 

izglītībā”, līg.nr. LV-UA/2016/4LU, reģ. nr. ZD2016/20315 
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jaunrades 

projektu un 
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2. 2015.g.-2017.g. – vadošā pētnieka p.i, kopš 2017.g. eksperte valsts 

pētījumu programmā „Inovatīvi risinājumi sociālajā telerehabilitācijā 
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traucējumu izraisītās sekas izglītojamiem skolēniem ar dažādiem 

psihiskās veselības un attīstības traucējumiem, iekļaujoša izglītības 

procesa un  iekļaujošas sabiedrības veicināšanas aspektā”, līg.Nr. 

8.1.2., LU reģistrācijas Nr. ZD2014/29872, www.telerehabilitation.lv  

3. Atbildīga par projekta materiālu teorētiskās daļās izstrādi, metodiskā 

materiāla skolotājiem izveidi un kursu vadīšanu. 

Ludmila 

Bahmane 

1. Bahmane,L., Bulaha, A.,Marketing Strategy of Entry into International 

Market for a Company „Laci”, 16th Ernestas Galvanauskas 

Internacional Scientific Conference „RETHINKING REGIONAL 

COMPETITIVENESS’, SIAULIAI UNIVERSITY, Lithuania, 

November 25, 2016. 

Polina 

Naidenko 

1. British Month 2016 un RISEBA International Week 2017 izstāžu 

organizēšana. 

Starptautiski 

finansētu 

pētījumu 

projektu, 

mākslinieciskās 

vai zinātniskās  

jaunrades 

līgumdarbu 

vadība vai 

izpilde 

Lūcija Rutka 1. 02.2016.g.-2017.g. – eksperte  ERASMUS+ projektā (Lielbritānija, 

Zviedrija, Ēģipte, Latvija) projektā “Starptautiskais diploms STEM 

skolotājiem” (“International Diploma for School Teachers in eSTEM 

Education”. Cooperation for innovation and the exchange of good 

practices – Capacity Building in the Field of Higher Educatio). LU 

līguma nr. A76-DL/948. Atbildīga par programmas psiholoģiskā moduļa  

izveidi, skolotāju treniņa programmas  izveidi un vadīšanu. 

 

 

Andrejs 

Čirjevskis  

1. 2015. – līdz šim brīdim,  Expert of National Research Program 

EKOSOC-LV: «The Development of Innovation and Entrepreneurship 

in Latvia in Compliance with the Smart Specialization Strategy» & 

«Involvement of the society in social innovation  for providing 

sustainable development of Latvia»  

 
Jūlija Bulatova 1. Sussex University project “Teaching CSR: Eastern Europe” 

2. Nordplus projects BS – 240000 – 805 NPHE – 2016/10243 “Teaching 

and research of Business Ethics” 

 
Polina 

Naidenko 

1. Piedalīšanās starptautiskajā projektā Biz4EYE;   

2. E NORD BALT 2016 

 
Raina Vīra 1. Pētījuma projekts 

“Skilled Business Leaders for Skilled Europe” (2016-2017), pētniece 

http://www.telerehabilitation.lv/
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Eksperta darbība 

Latvijas 

Zinātnes 

padomes un 

Kultūras 

pārvaldes 

organizācijās, 

kā arī 

starptautiskos 

projektos un 

programmās 

Lūcija Rutka 1. Latvijas Zinātņu padomes eksperte psiholoģiskajā pedagoģijā (eksperta 

tiesības piešķirtas līdz 2018.g.) Eksperta darbības jomas - psiholoģiskā 

pedagoģija, starpdisciplinārie pētījumi psiholoģijā un pedagoģijā, 

psiholoģiskā kompetence, pedagoģiskās darbības izvērtēšana, pedagoga 

personība, skolotāju izglītība un tālākizglītība. 

Andrejs 

Čirjevskis 

1. Latvijas zinātņu padomes eksperts ( ekonomikā un vadībzinātnē) līdz  

18.12.2017  

 

 
Solveiga 

Blumberga 

1. 2017. – 2020. Latvijas Zinātņu akadēmijas (LZP) eksperte, Zinātņu 

Padomes lēmums    Nr. 12.2.1.Zinātnes nozare – Psiholoģija. 

 
Maija 

Zakriževska 

1. 2016 – 2019.  eksperte Psihologijas zinātnes nozarē. Ievēlēta uz 3 

gadiem. 

 

Raina Vīra 1. Ārējais auditors - Eiropas Komisijas projektā “Goerudio”   Mūžizglītības 

programmas  (KA4 Rezultātu izplatīšana un izmantošana un apmaiņa ar 

labu pieredzi) ietvaros.Goerudio -543223-LLP-1-2013-1-LV-KA4-

KA4MP  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://eacea.ec.europa.eu/llp/index_en.php
http://eacea.ec.europa.eu/llp/index_en.php
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7.pielikums 

Studiju virziena īstenošanā iesaistīto struktūrvienību uzskaitījums 

RISEBA 

struktūrvienība/atbildīgā 

persona 

Uzdevums 

RISEBA Senāts 
Apstiprina dokumentus, kas reglamentē RISEBA akadēmiskās un 

zinātniskās darbības sfēras 

Biznesa katedra 

Virziena ietvaros iniciē jaunu studiju programmu izveidi, veido jaunas un 

pilnveido jau esošās programmas, veic tirgus izpēti par jaunām 

programmām, nodrošina apmācības kvalitāti 

Programmu direktori 

Studiju virziena un studiju programmas ikdienas darbības organizēšana un 

attīstība, mācību procesa kvalitātes nodrošināšana, programmas 

licencēšanas un akreditācijas procesu vadīšana 

Programmu padomes 
Studiju programmas stratēģiskās plānošanas un realizācijas pārraudzības 

veikšana (lēmumiem ir rekomendējošs raksturs)  

Profesoru grupas Iniciē un iesaista studējošos zinātniska darba veikšanā 

Karjeras izaugsmes centrs 

Sadarbībā ar attiecīgo departamentu veic tirgus izpēti jaunām programmām, 

iniciē dažādu pasākumu organizēšanu virziena/programmas ietvaros, 

iesaista studējošos dažāda veida aktivitātēs  

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 

Eiropas un Valsts atbalsta iespējas un nodrošināt studentu praktisko iemaņu 

apguvi projektu vadībā. 

Radošais biznesa 

inkubators 

Veicināt un atbalstīt RISEBA studentus biznesa ideju attīstīšanai, projektu 

izveidei un uzņēmējdarbības uzsākšanai. Vieslekciju un pieredzes apmaiņas 

pasākumu organizēšana. 

Studējošo pašpārvalde 

Studējošo pašpārvalde RISBEA 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. 

Pārstāv studējošo intereses Programmu padomēs. 
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8.pielikums 

Studiju virziena palīgpersonāls un tā uzdevumi 

Administratīvais personāls Veicamie uzdevumi un atbildības sfēras 

Biznesa katedras vadītājs Atbild par studiju virziena īstenošanu, katedras organizāciju un 

attīstību. 

Biznesa katedras 

administrators 

Atbild par studiju virziena lietvedību: studiju plānu, pasniedzēju 

slodžu, departamenta dokumentācijas  

tehnisko sagatavošanu, pārraudzību, uzglabāšanu. 

Programmu direktori 
Atbild par studiju programmas attīstību un kvalitāti, iniciē jaunu 

programmu izveidi, vada licencēšanas un akreditācijas procesus. 

Studiju programmu 

administratori 

Atbild par studiju un lekciju plānošanu, komunicē ar studentiem 

jautājumos par studiju procesu. 

Tālmācības centra vadītājs 

Atbild par studiju programmu kvalitatīvu norisi tālmācības formā, 

studiju metodisko nodrošinājumu, pasniedzēju apmācību tālmācības 

metodikā un par tālmācības atbilstību jaunākajām tendencēm. 

Tālmācības centra 

administrators 

Atbild par studiju plānošanu un norises uzskaiti un kontroli 

tālmācības formā, kā arī par komunikāciju ar studentiem. 

Informācijas tehnoloģiju daļa 

Atbild, nodrošina un pārrauga augstskolas datortehnoloģijas 

informācijas tehnoloģiju iekārtas un to atbilstošu darbību, kā arī 

augstskolas informatīvās sistēmas. 

Saimniecības daļa 
Pārrauga un ir atbildīga par augstskolas materiāltehnisko 

nodrošinājumu un tā atbilstību prasībām. 

Informācijas centrs 
Veic Studiju daļas atbalsta funkcijas - ikdienas administratīvo darbu 

un komunikāciju ar esošajiem un topošajiem studentiem. 

 

 

 


