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I.

Studiju programmas “uzņēmējdarbības vadība” raksturojums

K9. Studiju programmas nosaukuma, iegūstamā grāda, profesionālās
kvalifikācijas vai grāda un profesionālās kvalifikācijas, mērķu un uzdevumu,
uzņemšanas nosacījumu savstarpējā atbilstība
1. Studiju programmas „Uzņēmējdarbības vadība” parametri
1.tabula
Studiju programmas nosaukums
Uzņēmējdarbības vadība
Studiju programmas nosaukums angļu valodā
Business studies
Studiju programmas kods saskaņā ar Latvijas 42345
izglītības klasifikāciju
Studiju programmas veids un līmenis
Profesionālā bakalaura studiju programma
Iegūstamais kvalifikācijas līmenis (EKI)
6.
Profesijas kods profesiju klasifikatorā
1120.grupa 1120 01, 1120 02, 1120 04, 1120 05, 1120 06, 1120 10,
1120 11, 1120 12, 1120 13, 1120 14, 1120 15
Studiju programmas apjoms (KP)
160
Īstenošanas forma, veids, ilgums (ja nepilni gadi, norādīt mēnešos) un īstenošanas valoda
pilna laika klātiene
4 gadi
Latviešu un krievu
nepilna laika klātiene
4,5 gadi
Latviešu un krievu
nepilna laika neklātiene (tālmācība)
4,5 gadi
Latviešu un krievu
Īstenošanas vieta
Rīga, Meža iela 3
Studiju programmas direktors
Aleksandrs Skvorcovs, Mg.oec.
Uzņemšanas prasības
Iepriekšējā izglītība:
 ir iegūta vidējā vai vidējā profesionālā izglītība;
 vidusskolas atestāta sekmju izrakstā definētajos mācību
priekšmetos (t.i. angļu valoda, latviešu valoda un literatūra,
informātika, matemātika (algebra un ģeometrija, biznesa
ekonomiskie pamati) nav zemāka vērtējuma par 4 ballēm;
 ir nokārtoti centralizētie eksāmeni latviešu valodā un angļu valodā.
Centralizēto eksāmenu sertifikāti nav nepieciešami sekojošām
personām:
 kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2004.gadam;
 kuras ieguvušas izglītību ārvalstīs, ievērojot 1994.gada
21.jūnija Konvenciju, kas nosaka Eiropas skolu statūtus;
 personām ar īpašām vajadzībām, iesniedzot apstiprinošu
dokumentu par atbrīvošanu no CE kārtošanas, pamatojoties uz
MK Noteikumiem nr. 112 no 11.03.2003., Kārtība, kādā
izglītojamie
atbrīvojami
no
noteiktajiem
valsts
pārbaudījumiem.
Studiju turpināšanas iespējas
Studijas maģistra programmā tajā pašā vai radniecīgā zinātņu nozarē
vai apakšnozarē
Cita attiecīgās augstskolas/ koledžas vai citas Liepājas Universitāte “Biznesa un organizāciju vadība” Līgums
augstskolas/ koledžas studiju programma, kurā 14.06.2016. (7.pielikums)
studiju programmas slēgšanas gadījumā augstskola/
koledža nodrošina studējošajiem iespēju turpināt
izglītības ieguvi
Studiju programmas mērķis
Nodrošināt Latvijas un Eiropas augstākās izglītības prasībām
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Studiju programmas uzdevumi

Sasniedzamie studiju rezultāti

Studiju programmas noslēgumā
noslēguma pārbaudījums

atbilstošas profesionālās studijas, sasniedzot studiju rezultātus
uzņēmējdarbības, ekonomikas un vadības
nozarē, attiecīgi
sagatavojot speciālistus uzņēmējdarbības vadībā privātās, valsts un
sabiedriskajās organizācijās darbam ar personālu, mārketingā,
biznesa vadībā, finansēs un loģistikā.
1) izglītot uzņēmējdarbības organizācijas un vadības speciālistus,
kuri varētu būt konkurētspējīgi kā Latvijas, tā arī starptautiskajā
darba tirgū, un kuri spētu Eiropas integrācijas un starptautiskās
kooperācijas apstākļos veidot savas komerciālās struktūras;
2) nodrošināt vispusīgu speciālistu sagatavošanu, atbilstoši Latvijas
un Eiropas valstu izglītības prasībām, tādējādi radot labas
iespējas jaunradei, pētnieciskajam darbam nozarē;
3) veicināt biznesa izglītības attīstību Latvijā, pilnveidot Latvijas
sociālekonomisko attīstību.
Zināšanu
1) Zina uzņēmējdarbības, vadības un ekonomikas
līmenis
principus un likumsakarības attīstības tendences,
atbilstoši darba tirgus situācijai.
2) Izprot uzņēmumu veidošanu, finansējuma
piesaisti un kapitāla palielināšanu, finanšu uzskaiti
un analīzi, procesu, kvalitātes, risku un vides
pārvaldības vadību.
3) Izprot starptautisko tirgu analīzi un mērogošanu,
stratēģisko pārvaldības vadību, tirgus piedāvāto
iespēju izpēti un inovatīvu produktu izstrādi.
Prasmju līmenis 1)
Spēj
risināt
problēmas,
izmantojot
uzņēmējdarbības,
vadības
un
ekonomikas
teorētiskās, praktiskās zināšanas un prasmes
uzņēmuma un tā struktūrvienību efektīvā vadīšanā,
sadarbojoties ar dažādu līmeņu darbiniekiem un
vadītājiem.
2) Spēj uzņemties atbildību un organizēt komandas
darbu multikulturālā vidē, organizējot darbu ar
personālu atbilstoši noteiktiem mērķiem īpašnieku,
darbinieku un sabiedrības interesēs.
3) Spēj uzņemties atbildību un organizēt komandas
darbu multikulturālā vidē, organizējot darbu ar
personālu atbilstoši noteiktiem mērķiem īpašnieku,
darbinieku un sabiedrības interesēs.
Kompetenču
1) Demonstrē profesionālās ētikas, atbildības un
līmenis
ilgtspējīgas attīstības izpratni, pielieto kritisko
domāšanu un inovatīvu pieeju darbībā
2) Spēj lietot informācijas tehnoloģijas zinātniskās
darbības veikšanai un kritiskai informācijas
izvērtēšanai, patstāvīgi pieņemot lēmumus un
risinot aktuālos ekonomikas, uzņēmējdarbības un
vadības jautājumus, uzņemoties atbildību par
lēmumu pieņemšanu, tādejādi sniedzot ilgtermiņa
ieguldījumu sociālajās zinātnēs.
3) Spēj plānot izaugsmi un vadīt uz attīstību
vērstus procesus gan individuāli, gan grupā,
sadarbojoties ar nozares speciālistiem organizācijas
attīstībai un konkurētspējai.
paredzētais Bakalaura darbs
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Reģistrējoties studijām krievu valodā, reflektantiem no ārvalstīm papildus minētajām
prasībām, jākārto RISEBA sagatavots tests krievu valodā.
Uzsākot studiju procesu, pēc imatrikulēšanas studentiem tiek piedāvātas ievadnodarbības,
kurās studējošie tiek iepazīstināti ar augstskolu, tās iekšējiem normatīviem, organizāciju, materiāli
tehnisko bāzi un studiju procesu. Šajās ievadnodarbībās notiek iepazīšanās ar studentiem un viņu
interešu loku, tiek veicināta arī savstarpējā sadarbība un attīstītas komandas prasmes.
2. Statistikas dati par studējošajiem studiju programmā un to analīze
Bakalaura studiju programma „Uzņēmējdarbības vadība” 2016./2017.studiju gadā tika
īstenota gan latviešu, gan krievu valodā pilna laika klātienes (dienas), nepilna laika klātienes
(vakara) un nepilna laika neklātienes (tālmācības) formā. Studijas notiek par privāto finansējumu,
ir pieejamas divas bezmaksas studiju vietas pilna laika dienas studiju nodaļā (viena vieta ir
latviešu valodas grupā un viena ir krievu valodas grupā), ir pieejamas arī sadarbības partneru,
sasniegumu un radinieku atlaižu iespējas studiju maksai.
Studējošo skaits
2017./2018.studiju gadā kopējais studējošo skaits programmā „Uzņēmējdarbības vadība”
bija 526 studenti, kas ir par 9% vairāk nekā 2016./2017.studiju gadā, kad kopējais studējošo skaits
programmā bija 481 studenti. 187 studējošie (jeb 36%) ir pilna laika studenti, bet 339 (jeb 64%) ir
nepilna laika studenti.
Ņemot vērā pēdējo gadu statistiku par uzņemto studentu skaitu var apgalvot, ka pilna laika
studijās dominē krievu valodā studējošo skaits (146 studenti), savukārt nepilna laika studijās –
latviešu valodā studējošo skaits (52 studenti).
Nepilna laika studijās dominē latviešu valodas grupas – 77 studenti no 139. Tālmācības
studentu sadalījums grupās ir šāds: latviešu valodā studē – 78, krievu valodā – 84.
Ņemot vērā Latvijas demogrāfisko situāciju un lielu konkurenci, kopējais vietējo studentu
skaits turpinās mazināties, tāpēc nepieciešams meklēt iespējas piesaistīt programmai vairāk
ārvalstu studentus. Iepriekšējā studiju gadā RISEBA aktīvi turpinājusi darbību vairākās NVS
valstīs, piemēram, Kazahstānā, Uzbekistānā, Armēnijā u.c., kā arī Indijā un Ķīnā, dibinot
sadarbību ar aģentiem. Tas nozīmē, ka studiju programma jāizvērtē un jāattīsta, lai kļūtu vēl
pievilcīgāka un saistošāka ārvalstu studentiem.

5

Imatrtikulēto studējošo skaits
2017./2018.studiju gadā tika uzņemti 153 studenti, kas ir par 23 studentiem (jeb 18%) vairāk nekā
iepriekšējā studiju gadā. No tiem 71 students (46%) tika imatrikulēti pilna laika studijās un 82
(54%) nepilna laika studijās (sk.1.attēlu).
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1.attēls. Imatrikulēto studentu skaita dinamika studiju programmā
„Uzņēmējdarbības vadība” pa gadiem

Absolventu skaits
2017./2018.studiju gadā 78 absolventiem tika piešķirts profesionālais bakalaura grāds
uzņēmējdarbības vadībā un profesionālā kvalifikācija uzņēmējdarbības vadītājs (skat.2.att.).
Salīdzinājumā ar iepriekšējo studiju gadu, absolventu skaits ir samazinājies.
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2.attēls. Bakalaura studiju programmas „Uzņēmējdarbības vadība”
6

absolventu skaits pa studiju gadiem
Studiju programmā pilna laika klātienē (dienas) studējošajiem ir nodrošināta iespēja
piedalīties starptautiskās apmaiņas projektos Erasmus+ programmas ietvaros. Ir noslēgti
sadarbības līgumi ar vairāk kā 110 augstākās izglītības iestādēm 35 valstīs.
Studējošiem ir iespēja apgūt atsevišķus studiju kursus citās Latvijas un citu valstu
augstskolās. Attiecīgie studiju kursi tiek pārskaitīti uz RISEBA programmu tikai tad, ja to saturs
un apjoms ir līdzvērtīgs attiecīgiem RISEBA studiju kursiem. Turklāt, ja kursi apgūti kādā
ārvalstu izglītības iestādē, tad nepieciešams arī izvērtēt minētas iestādes atzīšanu Latvijā, ko veic
Akadēmiskās informācijas centrs.
Jebkuram interesentam, t.sk. citu izglītības iestāžu studējošiem, ir iespēja apgūt jebkuru
programmas studiju kursu klausītāja statusā un saņemt par to attiecīgu augstskolas apliecinājumu.
3. Studiju programmas parametru savstarpējā sasaiste
RISEBA profesionālā augstākās izglītības bakalaura studiju programma „Uzņēmējdarbības
vadība” izstrādāta saskaņā ar Latvijas Republikas Augstskolu likumu, atbilstoši Latvijas
Republikas Izglītības klasifikācijai (kods 43345 ) otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības
Valsts standartam un Latvijas Republikas Profesiju klasifikatoram.
Studiju programmas īstenošanas un attīstības laikā maksimāli tiek ievēroti Latvijas
kvalifikāciju ietvarstruktūras (LKI) un Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūras (EKI) principi.

K10. Studiju saturs
Studiju programmā ir paredzēti 54 studiju kursi, t.sk. vispārizglītojošie studiju kursi 20
kredītpunktu apjomā, nozares teorētiskie pamatkursi 38 kredītpunktu apjomā, nozares
profesionālās specializācijas kursi 63 kredītpunktu apjomā, izvēles kursi 6 kredītpunktu apjomā,
prakse 21 kredītpunktu apjomā un kvalifikācijas (bakalaura) darbs 12 kredītpunktu apjomā.
1. Studiju kursu satura aktualitātes un atbilstības nozares, darba tirgus vajadzībām un
zinātnes tendencēm novērtējums
Katru gadu programmas “Uzņēmējdarbības vadība” studiju kursu saturs tiek aktualizēts
atbilstoši nozares un darba tirgus prasībām, kā arī zinātnes attīstības tendencēm. Atbilstību darba
tirgus tendencēm un profesionālās vides prasībām nodrošina sadarbība ar studiju programmas
padomi un uzņēmējdarbības profesionāļu piesaistīšana studiju kursu docēšanai.
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Atbilstību zinātnes prasībām nodrošina docētāju piedalīšanās starptautiskās zinātniskās
konferencēs un pētījumu publicēšana zinātniskos izdevumos. Zinātnisko darbu veikšanā tiek
iesaistīti arī programmas studenti. Piemēram, bakalaura darbu ietvaros veiktie pētījumu tiek
prezentēti gan zinātniskajās, gan nozares profesionālajās konferencēs.
2. Studiju kursu savstarpējās sasaistes un atbilstības studiju programmas mērķim un
sasniedzamajiem rezultātiem novērtējums
Studiju kursos iekļautā informācija izriet no studiju kursa mērķiem un sasniedzamajiem
rezultātiem, kuri savukārt izriet no programmas mērķa un sasniedzamajiem rezultātiem. Sasaiste ir
labi redzama no studiju programmas kartējuma (3.pielikums). Katrs studiju kurss ir nodrošina 1
līdz 5 programmas sasniedzamo rezultātu apguvi. Katram programmas sasniedzamajam
rezultātam atbilst vismaz 1 studiju kurss, bet vidēji tie ir 5 vai vairāk kursi.
3. Studiju īstenošanas metožu (tajā skaitā vērtēšanas) atbilstības studiju kursu rezultātu un
izvirzītā studiju programmas mērķa sasniegšanai novērtējums, iekļaujot informāciju, kā
tiek ņemti vērā studentcentrētas izglītības principi
Visi studiju programmā paredzētie studiju kursi tiek īstenoti atbilstoši studiju kursu
aprakstiem, kuros noteikta arī attiecīgā kursa vērtēšanas sistēma, ievērojot RISEBA vienoto
vērtēšanas sistēmu. RISEBA izmantotā vērtēšanas sistēma ir veidota balstoties uz 2014.gada
26.augusta LR MK noteikumiem Nr.512 „Noteikumi par otrā līmeņa profesionālās augstākās
izglītības valsts standartu”:


vērtēšanas atklātības princips – atbilstoši izvirzītajiem programmas mērķiem un
uzdevumiem, kā arī studiju kursu mērķiem un uzdevumiem ir noteikts prasību kopums
studiju rezultātu sasniegšanas vērtēšanai. Prasību kopums ir norādīts katrā studiju kursa
aprakstā.



vērtējuma obligātums - nepieciešamība iegūt pozitīvu vērtējumu par katru studiju kursu,
attiecīgi par visu programmas satura apguvi. Studējošais var aizstāvēt maģistra darbu
tikai tad, kad ir apgūts viss programmas saturs.



vērtējuma pārskatīšanas iespēju princips – augstskola nosaka kārtību iegūtā vērtējuma
pārskatīšanai. RISEBA Studiju nolikuma, kas tiek apstiprināts Senātā, 3.6.punktā ir
noteikts – ja studējošais vēlas uzlabot savu gala atzīmi, viņam ir jāvienojas ar attiecīgo
mācībspēku un programmas direktoru par laiku, jāsaņem no attiecīgās studiju
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programmas administratores noteiktas formas norīkojums atbilstoši papildus maksas
pakalpojumu cenrādim.


vērtēšanā izmantoto pārbaudes veidu dažādības princips – programmas apguves
vērtēšanā izmanto dažādus pārbaudes veidus. Katrs pasniedzējs savā studiju kursā
regulāri pārbauda studentu zināšanas, izmantojot kursa programmās un aprakstā
norādītos pārbaudes veidus (kontroldarbi, mājasdarbi, referāti, testi, prezentācijas,
patstāvīgie darbi, grupas darbi utt.). Prasības ir atkarīgas no studiju kursa specifikas un
studiju procesa organizācijas tajā. Eksāmeni RISEBA tiek organizēti gan rakstiski, gan
mutiski. Gala vērtējums pēc studiju kursa apguves ietver studenta darba novērtējumu
visa studiju kursa apguves laikā, tajā skaitā, līdzdalību un darba kvalitāti 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.
RISEBA studiju un zināšanu novērtēšanas metodes ir objektīvas un tiek konsekventi

ievērotas. Ikvienas pārbaudes apjoms atbilst attiecīgā studiju kursa programmas saturam un
Profesijas 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.

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 un vietējo speciālistu vieslekcijas un tml.
Studiju procesa īstenošana pamatojas uz studentcentrētas izglītības principiem. Kā
piemēram, studiju procesā tiek nodrošināta studentu vajadzību daudzveidība veidojot dažādus,
katram piemērotus mācīšanās veidus un ceļus. Docētāji tiek mudināti regulāri novērtēt un uzlabot
pasniegšanas veidus un metodes, viņi saņem augstskolas atbalstu savu prasmju pilnveidošanai šajā
jomā.
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Studijas balstās uz studējošā patstāvību, vienlaicīgi nodrošinot pasniedzēja vadību un
atbalstu – katra studiju krusa aprakstā ir norādīts studējošo patstāvīgā darba apjoms un saturs, kā
arī tā vērtēšanas metodes. E-RISEBA vidē tiek publiskoti katra studiju kursa vērtēšanas prasības,
kritēriji un metodes atzīmju izlikšanai katram studiju kursam, kā arī vērtējumu skaidrojums.
Studenti saņem skaidrojumu par vērtējumu, un, ja nepieciešams, padomus darba uzlabošanai.
Prakšu un maģistra darbu vērtēšanu veic vairāki eksaminētāji; vērtēšana notiek ar apstiprinātām
procedūrām, tiek taisnīgi pielietota visiem studentiem un ir konsekventa.
Ja studējošais ir neapmierināts ar vērtējumu, darbojas RISEBA sistēma studentu apelāciju
izskatīšanai.
4. Studējošo prakses sasaistes ar studiju programmā sasniedzamajiem studiju rezultātiem
novērtējums
Studiju programmā ir paredzēti studiju kursi studējošo personības attīstīšanai, piemēram,
“Studiju iemaņu attīstīšana”, „Personības izaugsme un komandas veidošana”, „Biznesa
komunikācijas angļu valodā”, “Sociālā psiholoģija”, “Ētika un sociālā atbildība” u.c.
Studiju

programmā

ir

paredzēti

trīs

studiju

darbi.

2017./2018.studiju

gadā

imatrikulētajiem studentiem programmā ir paredzēti šādi kursa darbi: uzņēmējdarbībā 1 (1.kurss)
– ekonomiskie un finanšu aspekti uzņēmējdarbībā, uzņēmējdarbībā 2 (2.kurss) – mārketinga
aspekti uzņēmējdarbībā un uzņēmējdarbībā 3 (3.kurss) – personāla vadības un stratēģiskie aspekti
uzņēmējdarbībā. Kursa darbu izstrādāšanu un noformēšanu reglamentē „Studiju darbu
izstrādāšanas nolikums”. Darbu saturu un kvalitāti, kā arī studējošo prezentācijas prasmi vērtē ar
RISEBA rīkojumu nozīmēta komisija.
Programmā ir paredzētas profesionālā prakses 21 KP apjomā. 2017./2018.studiju gada 1.
un 2.kursa studējošajiem programmā ir paredzētas sekojošas prakses: uzņēmējdarbībā 1 (1.kurss),
uzņēmējdarbībā 2 (2.kurss), uzņēmējdarbībā 3 (3.kurss), prakse biznesa inkubatorā (2. kurss),
lietišķā spēle „INTOPIA” (4.kurss) un pētniecības prakse (4.kurss). Prakšu uzdevumus un prasības
reglamentē „Prakses nolikums BUV programmas studējošajiem” un katras prakses speciālas
prasības. Prakses vada un koordinē prakses vadītājs. Tās tiek novērtētas ar atzīmi noteiktajā
termiņā, saskaņā ar studiju grafiku.
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5. Studējošo noslēgumu darbu tēmu analīze un novērtējums
Studiju beigās ir jāizstrādā un jāaizstāv kvalifikācijas (bakalaura) darbs. Lai sekmīgi
izpildītu visu kursu apjomu un iegūtu profesionālo grādu un kvalifikāciju, studentiem bakalaura
darbā ir jādemonstrē gan studiju procesā iegūtās akadēmiskās zināšanas, gan, atbilstoši savai
kvalifikācijai iegūtās, praktiskā darba iemaņas.
Ceturtā studiju gada 1.semestra vidū studentiem ir jāizvēlas sava kvalifikācijas (bakalaura)
darba tēma. Bakalaura 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.

Ja studiju programma ir sekmīgi apgūta un gala pārbaudījumos saņemts pozitīvs vērtējums
(zemākais sekmīgais vērtējums 4 balles), studentiem tiek piešķirts profesionāla bakalaura grāds
uzņēmējdarbības vadībā un piektā līmeņa (LKI 6.-7.līmenis) profesionālā kvalifikācija –
uzņēmējdarbības vadītājs.
Atbilstoši programmas prasībām studējošo noslēguma darbu tēmām ir jābūt saistībā ar
uzņēmējdarbības vadību. Karu gadu valsts pārbaudījumu komisija vērtē

tēmu atbilstību

programmai un tēmas tiek novērtētas kā atbilstošas.
Programmas studējošo noslēguma darbu vērtējumi parasti svārstās robežas no 6 (gandrīz
labi) līdz 9 (teicami). Valsts pārbaudījumu komisijas sastāvā tradicionāli ir pārstāvji no
organizācijām (biznesa vides vai publiskā sektora).
2017./2018. studiju gada jūnijā aizstāvētās bakalaura darbu tēmu piemēri
3.tabula
Nr.
1
2
3
4
5

Tēma
Zviedrijas uzņēmuma XTM Nord produkta „Torrbettong” klientu piesaistīšanas
stratēģijas izstrāde
SIA ''Kastss'' ieiešanas iespējas starptautiskajā tirgū
Klientu piesaistīšanas un noturēšanas iespējas uzņēmumā „X”
Uzņēmuma SIA "Olimpic Casino Latvia" spēļu automātu remondarbu procesu
reinženieringa pilnveidošana
Privātā muzeja ''Pavillion du Collectionneur'' mārketinga kompleksa izveide un
11

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

vadīšana
Stress kā organizācijas ekonomiskais faktors uz X uzņēmuma piemēra
Firmas „Airmed” mārketinga stratēģijas izstrāde konkurētspējas paaugstināšanai
Latvijas tirgū
Uzņēmuma SIA „Kreiss” saimnieciskās darbības novērtējums un pilnveidošanas
iespējas
SIA „Astra apsardze” attīstības stratēģijas pilnveidošanas iespējas
Piegādes ķēdes uzlabojumu izstrāde uzņēmumā „X”
Biznesa plāna izstrāde jauna biznesa veidošanai Latvijas tirgū
SIA ''Bilderlings Pay'' attīstības stratēģijas izstrāde
AS „VG Kvadrapak” finansiālā stāvokļa pilnveidošanas iespējas
Inovāciju ieviešanas faktoru analīze uzņēmumā X
Uzņēmuma "AB Sciex EDC B.V" loģistikas procesa pilnveidošana ieviešot tiešās
piegādes pieeju
Darbinieku motivēšanas sistēma uzņēmumā AS Mogo un tās pilnveidošanas iespējas
Uzņēmuma SIA ,,Stieress'' maksātspēja, finanšu stabilitāte un to uzlabošanas iespējas
Uzņēmuma konkurētspējas analīze un tās paaugstināšanas iespējas
RIMI Baltic transporta pārvaldības procesu analīze unpilnveidošanas iespējas
AS INK Industries biznesa darbības analīze un priekšlikumi tās pilnveidošanai
Rīgas pašvaldības policijas Latgales pārvaldes transporta plānošanas procesa
pilnveidošana
Uzņēmuma „Hesburger” Imanta klientu apkalpošanas sistēmas pilnveidošana
'Tūkstošgades paaudzes motivēšanas pilnveidošanas iespējas SIA BITE Latvija
SIA „Rīgas Monitoringa Centrs” piedāvātā automašīnu drošības sistēmu pārdošanas
apjomu palielināšanas iespējas
Uzņēmuma „SKY Baltija” mārketinga stratēģijas pilnveidošanas iespējas

6. Studējošo aptauju rezultātu analīze
Studiju procesa gaitā regulāri tiek veikta studentu anketēšana gan par studiju saturu, gan
mācībspēkiem. Anketēšana tiek veikta katra studiju kursa noslēgumā. Respondenti ir visi
programmā studējošie studenti.
Studējošo aptauju rezultātus pārrauga studiju programmas direktors un tie tiek ņemti vērā,
veicot ikgadējo akadēmiskā personāla izvērtējumu, kā arī plānojot docētāju sastāvu nākamajam
studiju gadam.
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Studiju kurss "Uzņēmējdarbība"
Esmu iemācījies/uzzinājis daudz jauna šī kursa
ietvaros

5

Studenti kursa sākumā tika informēti par kursa
saturu, prasībām un termiņiem

5

Kurss bija nodrošināts ar nepieciešamo
literatūru un materiāliem (pietiekami bibliotēkas…

4,92

Mācību viela tika izklāstīta viegli un saprotami,
uzsverot galveno

4,85

Studentiem bija iespēja nodarbību laikā uzdot
jautājumus un piedalīties diskusijā

5

Nodarbību sākums un beigas tika precīzi
ievērotas

4,92

Pasniedzējs efektīvi izmantoja e.riseba.lv
platformu (materiāli, komunikācija,…

5

Pasniedzējs rosināja domāt analītiski

5

Saņēmu novērtējumu un skaidrojumus par
pārbaudījumiem, ko veicu kursa apguves laikā

4,85

Bija iespējams saņemt pasniedzēja konsultāciju
ārpus nodarbībām

4,77

Labprāt ieteiktu draugam klausīties lekcijas pie
šī pasniedzēja

4,92

Kopā

4,93

4,65

4,7

4,75

4,8

4,85

4,9

4,95

5

3.att. Studiju kursa “Uzņēmējdarbība” novērtējums (docētāja Dr.sc.adminst.Iveta Cīrule)
3.attēlā attēlots studiju kursa “Uzņēmējdarbība novērtējuma piemērs, kas ir viens no
svarīgākajiem studiju kursiem programmā “Uzņēmējdarbības vadība”, parādot docētājas
profesionālo kompetenci studiju kursa vadīšanā.
7. Absolventu un darba devēju aptauju rezultātu analīze
Studiju programmas „Uzņēmējdarbības vadība” absolventiem nodarbinātības perspektīvas ir
ļoti plašas. Uzņēmējdarbība ir svarīga dažādās tautsaimniecības nozarēs, līdz ar to, analizējot
nodarbinātības perspektīvas, nozīmīgi ir visu tautsaimniecības nozaru rādītāji
2016./2017.studiju gadā absolventu aptaujās piedalījās 61 respondents, kuri studēja un
absolvēja programmu latviešu valodas grupās un 37 respondenti, kuri studēja un absolvēja krievu
valodas grupās. Respondenti novērtēja programmu pēc 16 kritērijiem skalā “vāji-ļoti labi”.
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Kopumā vērtējumu var atzīt par pozitīvu gan studiju satura, gan īpaši mācībspēka vērtējuma ziņā
(skat.4.att.).
Kā var redzēt 4. attēlā, visu vērtējumu īpatsvars ir augstāks par 4. Visaugstāk studenti
novērtējuši to, ka nodarbības sākas un beidzas paredzētajā laikā. Studenti augsti novērtējuši
iespēju brīvi uzdot jautājumus un piedalīties diskusijās, kā arī to, ka kursa sākumā vienmēr ir
saņēmuši informāciju par kursa saturu, prasībām un vērtēšanas kritērijiem.
Izlaiduma organizācija

82

Studiju turpināšanas iespēja nākamajā studiju līmenī

77

Apgūtās studiju programmas (profesijas/grāda)…

69

Iegūtās kvalifikācijas un/vai grāda atbilstība…

74

Iegūtās izglītības nozīmīgums darba vietas atrašanā…

69

Studiju laikā iegūto prasmju un kompetenču…

72

Studiju laikā iegūto zināšanu atbilstība mūsdienu…

74

Attieksme pret studējošo un studiju vide augstskolā

80

Tehniskais nodrošinājums (auditoriju aprīkojums,…

74

Bibliotēkas resursu pietiekamība

64

Kuratora darbs

74

Mācībspēku profesionalitāte un zināšanas, to…

85

Studiju daļas atbalsts (studiju programmu…

85

Studiju programmas cenas un kvalitātes attiecība

54

Studiju programmas vadība (programmas…

80

Studiju programmas kvalitāte

80
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80

90

4.attēls. Studiju kursu novērtējums no programmas absolventiem
Ņemot vērā Ekonomikas ministrijas 2018. gadā sagatavoto “Informatīvo ziņojumu par darba
tirgus vidēja un ilgtermiņa prognozēm” var secināt, ka pieprasījums pēc augstas kvalifikācijas
speciālistiem (vadītājiem, vecākiem speciālistiem, speciālistiem) nākotnē tikai pieaugs (skat. 5.
attēlu), kas saistīts ar mūsdienu tehnoloģiju attīstību un nepieciešamību pēc to efektīvas
pārvadīšanas. Tautsaimniecības pārstrukturizācijas rezultātā aizvien straujāk pieaug pieprasījums
pēc darbaspēka tirdzniecībā un it īpaši komercpakapojumos. Sagaidāms, ka profesiju griezumā
pieprasījums palielināsies arī pēc komercdarbības un pārvaldes speciālistiem.

14

4.tabula
Nodarbināto skaits tautsaimniecības nozarēs (tūkstošos)

2018. gadā tika publicēts I.Senņikovas, I.Ludvigas un E.Dubinskas pētījums par vadītāju un
līderu nepieciešamajām prasmēm un kompetencēm darba devēju skatījumā, kā rezultātā darba
devēji norādīja uz 4.tabulā norādītajām prasmēm darba tirgū (skalā no 0 – 3). No attēlā redzamā
var secināt, ka darba devēji konkrēti izvirza t.s. maigās prasmes (ang. soft skills), konkrētajai
industrijai nepieciešamās prasmes un valodu prasmes. Studiju programma ir orientēta tieši uz
maigo prasmju attīstīšanu gan individuālā, gan kopienas, gan sabiedrības līmenī, kā arī svarīgu
lomu izglītībā ieņem studējošo sevis izpratnes padziļināšana un personības brieduma veicināšana.
Studējošie attīsta spēju kritiski uztvert, analizēt informāciju, to vispārināt, grupēt, plānot un
prognozēt tieši caur pētījumu iemaņu attīstīšanu, kas mūsdienās ar informāciju bagātajā
tehnoloģiju vidē ir īpaši aktuāli. Studiju programmā 11 KP ir atvēlēti Biznesa angļu valodas
apgūšanai, ko darba devēji arī ir norādījuši kā pietiekoši svarīgu.
Kopumā var secināt, ka studiju programma attīsta nepieciešamās prasmes un kompetences,
kuras darba devēji novērtē darba tirgū (5.att.).
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Spēja darboties komandā

2,54

Nozarei atbilstošas prasmes un tehniskās iemaņas

2,5

Problēmu risināšanas spējas

2,46

Sadarbības iemaņas

2,46

Komunikācijas kompetence

2,43

Spēja pielāgoties

2,39

Analīzēšanas iemaņas

2,32

Analītiska domāšana

2,21

Laika pārvaldība

2,18

Informāciju tehnoloģiju pārvaldība

2,18

Valodu prasmes

2,07

Sarunu vadības un vienošanās prasmes

2,07

Pacietība

2,04

Projektu vadīšana

1,93

Optimisms

1,93

Radošums

1,86
0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

5. attēls Darba tirgum nepieciešamās prasmes (Seņnikova, Ludviga & Dubinska, 2018)

K11. Studiju programmas resursi un nodrošinājums
Studiju programmas „Uzņēmējdarbības vadība” studiju procesa nodrošināšanai galvenais
finansējuma avots ir studiju maksa. Studiju maksas apmēru un samaksas kārtību katram studiju
gadam nosaka un apstiprina RISEBA Senāts (skat. studiju maksas apmēru 5.tabulā).
5.tabula
Studiju maksas apmērs pēc studiju formām (eiro gadā)
Studiju forma

Studiju maksas apmērs
ES valstīs / ārvalstu

Studiju forma

Pilna laika dienas nodaļa
Nepilna laika vakara nodaļa
Tālmācības nodaļa

2100 / 2500
1800
1600

Pilna laika dienas nodaļa
Nepilna laika vakara nodaļa
Nepilna laika tālmācības nodaļa
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RISEBA noteiktas šādas studiju maksas apmaksas iespējas studējošiem:
-

par visu programmu kopumā;

-

par visu studiju gadu;

-

par vienu semestri;

-

par mēnesi, saskaņā ar līgumā paredzēto maksājumu grafiku, precīzi ievērojot
maksāšanas termiņus un maksājamās summas.

Studiju maksa var tikt segta no sekojoša finansējuma:
-

studējošā personīgie līdzekļi;

-

studējošā vecāku un citu radinieku personīgie līdzekļi;

-

studējošā darba devēja finansējums;

-

studiju kredīts ar valsts vārdā sniegtu galvojumu;

-

komerckredīts;

-

sponsoru finansējums.

Katru studiju gadu ar rektora rīkojumu pamatstudijās tiek noteikts RISEBA finansēto
budžeta vietu skaits; konkursu uz budžeta vietām reglamentē nolikums par konkursu uz studiju
maksas atlaidēm. Pieteikšanās budžeta vietām notiek izmantojot elektronisko e-pakalpojumu
www.latvija.lv.
1. Studiju programmas īstenošanā iesaistīto mācībspēku kvalifikācijas atbilstības studiju
programmai novērtējums
Visu iesaistīto mācībspēku apkopojums ir redzams 6.tabulā.
6.tabula
RISEBA ievēlēto un pieaicināto docētāju sadalījums studiju programmā
Docētāji, kuri iesaistīti studiu
programmas „Biznesa psiholoģija”
realizēšanā
Docētāji ar doktora grādu
Docētāji ar maģistra grādu
Ar bakalaura grādu
Profesori un asociētie profesori
Akadēmiskais personāls, kopā

Akadēmiskā personāla pamata ievēlēšanas darba
vieta
Nav RISEBA
Kopā
RISEBA
docētāji
29
5
34 (53%)
4
26
30 (47%)
--0 (0%)
7
1
8 (12,5%)
33
31
64
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6. tabulā attēlotais sadalījums norāda, ka no kopējā akadēmiskā mācībspēku skaita, 53% ir
RISEBA docētāji un pārējie ir pieaicināti. Studiju programmā ir iesaistīti arī mācībspēki, kuri
ievēlēti citās augstākās izglītības iestādēs.
Programmas docētāji sadarbojas studiju kursu satura realizēšanā, uzlabošanā savstarpējās
sasaistes nodrošināšanā iesaistoties programmas padomes darbā vai individuāli. Mācībspēki, kuri
pārstāv biznesa vidi uzņem pie sevis studentus praksēs, kā arī piedāvā tēmas bakalaura darba
pētījumiem.

K12. Studiju programmas absolventu nodarbinātības perspektīvas
1. Studiju programmas absolventu nodarbinātības vērtējums
Absolventu darba vietu sadalījums pa nozarēm ir samērā līdzīgs un nav iespējams izcelt
kādu konkrētu nozari, kas ir likumsakarīgi, jo uzņēmējdarbības vadītāji ir vienlīdz nepieciešami
visās nozarēs. Pēc CSP datiem par 2017.gadu bezdarbinieku skaits starp programmas
absolventiem ir vienāds ar 5,21%.
2. Studiju programmas absolventu nodarbinātības perspektīvas
Uzņēmējdarbības vadība kā joma Latvijā vēl pašreiz ir attīstības stadijā, kas arī norāda uz to,
ka profesionāļi šajā jomā ir pieprasīti un būs tādi arī nākotnē. Sadarbībā ar jomas darba devējiem
(ap 152 uzņēmumi) studējošiem tiek norosinātas gan prakses vietas gan arī regulāri tiek piedāvātas
vakances darbam uzņēmumos.
Programma ir atbilstoša ne tikai Latvijas, bet arī starptautiskajam tirgum. Programmas
mērķauditorija ir gan jau uzņēmējdarbības jomā strādājoši cilvēki, gan tie, kas tikai vēlas šajā
jomā strādāt, kā arī personas, kas, piemēram, ir uzņēmumu vadītāji vai tml., kuriem ir būtiski savā
profesionālajā darbībā izprast uzņēmējdarbības principus un īpatnības.
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II PIELIKUMI
PIELIKUMS NR.1
Statistikas dati par studējošajiem studiju programmā “Uzņēmējdarbības vadība”
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1.attēls. Kopējais studējošo skaits programmā "Uzņēmējdarbības vadība" pa gadiem
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2.attēls. Uzņemto studentu skaita dinamika programmā "Uzņēmējdarbības vadība" pa gadiem
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3.attēls. Absolventu skaita dinamika programmā "Uzņēmējdarbības vadība" pa gadiem
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4.attēls. Studējošo atbirums programmā “Uzņēmējdarbības vadība” par 2017.-2018.studiju gadu
(kopā 113)
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PIELIKUMS NR.2
(K10.)
Studiju programmas „Uzņēmējdarbības vadība” plāns
1. studiju gads
1. semestris

2. semestris
Daļa

Kredītpunkti

Daļa

Kredītpunkti

Mikroekonomika

2

3

Biznesa komunikācijas angļu
valodā 2

1

3

Vadībzinības

1

3

Biroja lietišķā programmatūra

2

3

Personības izaugsme un
komandas veidošana

3

2

Makroekonomika

2

2

Studiju iemaņu attīstīšana

3

2

Finanšu un nodokļu sistēma

3

3

Augstākā matemātika

1

4

Grāmatvedība

3

2

Biznesa komunikācijas angļu
valodā 1

1

3

Uzņēmējdarbība

2

2

Civilā aizsardzība

1

1

Prakse uzņēmējdarbībā 1

5

4

Komunikācija biznesa vidē

Kursa darbs uzņēmējdarbībā 1

2

1

3

2
Sociālā un lietišķā ekoloģija

1

1

Studiju kursa nosaukums

Kredītpunkti kopā:

Studiju kursa nosaukums

Kredītpunkti kopā:

20

20

2. studiju gads
3. semestris

4. semestris
Daļa

Kredītpunkti

Studiju kursa nosaukums

Daļa

Kredītpunkti

Matemātiskā statistika

2

3

Biznesa komunikācijas angļu
valodā 4

1

2

Mārketings

2

3

2

2

Sociālā psiholoģija

2

2

2

2

Biznesa modelēšana

3

2

Biznesa
datu
apstrādes
tehnoloģija
Kvantitatīvās
metodes
uzņēmējdarbībā
Uzņēmuma finanses

2

2

Finanšu grāmatvedība

3

3

Ievads loģistikā

2

2

Personālvadība
Biznesa komunikācijas angļu
valodā 3
Prakse biznesa inkubatorā

3

2

3

2

1

3

3

2

5

1

Mārketinga pētījumi
Radošā
ekonomika
uzņēmējdarbība
Prakse uzņēmējdarbībā 2

5

4

3

1

Studiju kursa nosaukums

un

Kursa darbs uzņēmējdarbībā 2
Kredītpunkti kopā:

Kredītpunkti kopā:

19

21

21

3. studiju gads
5. semestris

6. semestris
Daļa

Kredītpunkti

Vadības grāmatvedība

3

4

Banku loma
uzņēmējdarbībā

3

3

Investīcijas

2

2

Bizness internetā

3

2

Ražošanas un pakalpojumu
sniegšanas procesu vadība
Projektu vadīšanas pamati

Stratēģiskā vadībzinībā

3

3

Brīvās izvēles kurss
Intelektuālā īpašuma
aizsardzība
Finanšu pārvaldība

4

Studiju kursa nosaukums

Daļa

Kredītpunkti

Informācijas sistēmas
uzņēmējdarbībā

3

2

Apdrošināšana

3

2

3

2

3

2

Sociālā uzņēmējdarbība

3

1

2

Prakse uzņēmējdarbībā 3

5

4

3

2

Kursa darbs uzņēmējdarbībā 3

3

1

3

2

Pasaules ekonomika
Lietvedība un lietišķā
korespondence
Brīvās izvēles kurss
Kredītpunkti kopā:

2

2

3

2

4

2
20

Kredītpunkti kopā:

20

Studiju kursa nosaukums

4. studiju gads
7. semestris

8. semestris
Daļa

Kredītpunkti

Darba tiesības un darba
aizsardzība

2

2

Inovāciju menedžments

2

2

Loģistika

3

4

Starptautiskais bizness

3

2

Pētījumu metodoloģija

3

2

Starptautiskais mārketings

3

2

Brīvās izvēles kurss
Līderība un organizāciju
uzvedība
Ētika un sociālā atbildība

4

2

3

2

2

2

Studiju kursa nosaukums

Kredītpunkti kopā:

Studiju kursa nosaukums
Lietišķā spēle
"INTOPIA™"
Pētniecības prakse
Kvalifikācijas (bakalaura)
darbs

Daļa

Kredītpunkti

5

5

5

3

6

Kredītpunkti kopā:

20

22

12

20

Vispārizglītojošie studiju kursi
Studiju kursa nosaukums
Vadībzinības
Augstākā matemātika
Biznesa komunikācijas angļu valodā 1
Biznesa komunikācijas angļu valodā 2
Biznesa komunikācijas angļu valodā 3
Biznesa komunikācijas angļu valodā 4
Civilā aizsardzība
Sociālā un lietišķā ekoloģija
Kopā

Apjoms,
kredītpunktos
3
4
3
3
3
2
1
1
20

Nozares teorētiskie pamatkursi

Studiju kursa nosaukums
Mikroekonomika
Makroekonomika
Biroja lietišķā programmatūra
Uzņēmējdarbība
Kursa darbs uzņēmējdarbībā 1 (ekonomikā)
Matemātiskā statistika
Kvantitatīvās metodes uzņēmējdarbībā
Mārketings
Sociālā psiholoģija
Uzņēmējdarbības tiesiskais regulējums
Ievads loģistikā
Biznesa datu apstrādes tehnoloģija
Uzņēmuma finanses
Investīcijas
Ētika un sociālā atbildība
Pasaules ekonomika
Inovāciju menedžments
Kopā
Nozares profesionālās specializācijas kursi

Studiju kursa nosaukums
Personības izaugsme un komandas veidošana
23

Apjoms,
kredītpunktos
3
2
2
2
1
3
2
3
2
4
2
2
2
2
2
2
2
38

Apjoms,
kredītpunktos
2

Studiju iemaņu attīstīšana
Grāmatvedība
Komunikācijas biznesa vidē
Finanšu un nodokļu sistēma
Mārketinga pētījumi
Biznesa modelēšana
Finanšu grāmatvedība
Personālvadība
Kursa darbs uzņēmējdarbībā 2 (mārketingā)
Vadības grāmatvedība
Banku loma uzņēmējdarbībā
Bizness internetā
Lietvedība un lietišķā korespondence
Intelektuālā īpašuma aizsardzība
Starptautiskais mārketings
Projektu vadīšanas pamati
Finanšu pārvaldība
Informācijas sistēmas uzņēmējdarbībā
Ražošanas un pakalpojumu sniegšanas procesu vadība
Stratēģiskā vadībzinība
Kursa darbs uzņēmējdarbībā 3 (strat.vad. vai personāls)
Līderība un organizāciju uzvedība
Radošā ekonomika un uzņēmējdarbība
Loģistika
Starptautiskais bizness
Pētījumu metodoloģija
Sociālā uzņēmējdarbība
Apdrošināšana
Kopā

2
2
2
3
2
2
3
2
1
4
3
2
2
2
2
2
2
2
2
3
1
2
2
4
2
2
1
2
63

Izvēles kursi
Studiju kursa nosaukums
Brīvās izvēles kurss 1
Brīvās izvēles kurss 2
Brīvās izvēles kurss 3

Apjoms,
kredītpunktos
2
2
2

Studentiem tiek piedāvāti sekojošie izvēles kursi: Franču valoda (3 KP), Vadītāja
pašpilnveides vadība (2 KP), Ievads starptautiskajā politikā (2 KP), Biznesa simulācijas spēles (2
KP), Nodokļu plānošana uzņēmējdarbībā (2 KP), Konfliktu vadība uzņēmējdarbībā (2 KP),
Jaunrade un radošums biznesā (2 KP), Dažādību menedžments (2 KP), Koučings biznesā (2 KP)
un citi.
24

Prakse
Studiju kursa nosaukums

Apjoms,
kredītpunktos

Prakse uzņēmējdarbībā 1 (ekonomikā)
Prakse biznesa inkubatorā
Prakse uzņēmējdarbībā 2 (mārketingā)
Prakse uzņēmējdarbībā 3 (strat.vad. vai personāls)
Lietišķā spēle "INTOPIA™"
Pētniecības prakse
Kopā

4
1
4
4
5
3
21

Kvalifikācijas (bakalaura) darbs
Apjoms,
kredītpunktos

Studiju kursa nosaukums
Kvalifikācijas (bakalaura) darbs

12

Programmas specializācijas
2017.-2018.studiju gadā atbilstoši studentu izvēlei programmā tika realizētās šādas
specializācijas – “Biznesa vadība”, “Loģistika”, “Finanšu vadība”.
Specializācijas “Biznesa vadība” studiju kursi
Studiju kursa nosaukums
Biznesa simulācijas spēles
Bizness internetā
Vadītāja pašpilnveides uzdevumi
Projektu vadīšanas pamati
Specializācijas “Loģistika” studiju kursi
Studiju kursa nosaukums
Loģistikas sistēmu un procesu vadība
Pārvadājumu organizācija
Krājumu pārvalde
Muitas procedūras

KP skaits
2
2
2
2
KP skaits
4
2
2
2

Specializācijas “Finanšu vadība” studiju kursi
Studiju kursa nosaukums
Finanšu kontrolings
25

KP skaits
2

Audits
Nodokļu plānošana uzņēmējdarbībā
Starptautiskās finanses un finanšu tirgi

2
2
2

Specializācijas “Mārketinga vadība” kursi
Studiju kursa nosaukums
Starptautiskais mārketings
Brenda vadība
Tiešā pārdošana
Mārketinga stratēģiskā vadīšana

KP skaits
2
2
2
2

Sākot ar 2018.gadu tiks piedāvātas tikai 3 specializācijas: “Mārketinga vadība”; “Biznesa
vadība” un “Loģistika”.
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PIELIKUMS NR. 3
Studiju programmas “Uzņēmējdarbības vadība” kartējums
Studiju programmas kartējums veikts atbilstoši LKI un EKI kritērijiem kā arī atbilstoši
profesijas “Uzņēmējdarbības vadītājs” standartam. Kartējums redzams tabulās 3.1. un 3.2.
3.1.tabula
Studiju programmas kartējums atbilstoši LKI un EKI kritērijiem
Nr.p.k.

Studiju programmas rezultāts

BUV-Z1

Zina uzņēmējdarbības, vadības un
ekonomikas principus un
likumsakarības attīstības tendences,
atbilstoši darba tirgus situācijai.

BUV-Z2

BUV-Z3

BUV-P1

BUV-P2

BUV-P3

Izprot uzņēmumu veidošanu,
finansējuma piesaisti un kapitāla
palielināšanu, finanšu uzskaiti un
analīzi, procesu, kvalitātes, risku un
vides pārvaldības vadību.
Izprot starptautisko tirgu analīzi un
mērogošanu, stratēģisko pārvaldības
vadību, tirgus piedāvāto iespēju izpēti
un inovatīvu produktu izstrādi.

LKI līmenis
Spēj parādīt attiecīgajai zinātnes
nozarei vai profesijai raksturīgās
pamata un specializētas zināšanas un
šo zināšanu kritisku izpratni, turklāt
daļa zināšanu atbilst attiecīgās
zinātnes nozares vai profesijas
augstāko sasniegumu līmenim.
Spēj parādīt attiecīgās zinātnes
nozares vai profesionālās jomas
svarīgāko jēdzienu un likumsakarību
izpratni

Spēj risinat problēmas, izmantojot
uzņēmējdarbības, vadības un
ekonomikas teorētiskās, praktiskās
zināšanas un prasmes uzņēmuma un
tā struktūrvienību efektīvā vadīšanā,
sadarbojoties ar dažādu līmeņu
darbiniekiem un vadītājiem.

Spēj, izmantojot apgūtos teorētiskos
pamatus un prasmes, veikt
profesionālu, māksliniecisku,
inovatīvu vai pētniecisku darbību,
formulēt un analītiski aprakstīt
informāciju, problēmas un
risinājumus savā zinātnes nozarē vai
profesijā, tos izskaidrot un
argumentēti diskutēt par tiem gan ar
speciālistiem, gan ar nespeciālistiem.

Spēj uzņemties atbildību un organizēt
komandas darbu multikulturālā vidē,
organizējot darbu ar personālu
atbilstoši noteiktiem mērķiem
īpašnieku, darbinieku un sabiedrības
interesēs.
Spēj uzņemties atbildību un organizēt
komandas darbu multikulturālā vidē,
organizējot darbu ar personālu
atbilstoši noteiktiem mērķiem
īpašnieku, darbinieku un sabiedrības
interesēs.

Spēj patstāvīgi strukturēt savu
mācīšanos, virzīt savu un padoto
tālāku mācīšanos un profesionālo
pilnveidi, parādīt zinātnisku pieeju
problēmu risināšanā, uzņemties
atbildību un iniciatīvu, veicot darbu
individuāli, komandā vai vadot citu
cilvēku darbu, pieņemt lēmumus un
rast radošus risinājumus mainīgos vai
neskaidros apstākļos
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EKI Līmenis

Dziļas zināšanas
darba vai mācību
jomā, ietverot
teoriju un principu
kritisku izpratni.

Augsta līmeņa
prasmes, kas liecina
par meistarību un
inovāciju un kas
vajadzīgas, lai
risinātu sarežģītas
un
neprognozējamas
problēmas
specializētā darba
vai mācību jomā.

Nr.p.k.

BUV-K1

BUV-K2

BUV-K3

Studiju programmas rezultāts

LKI līmenis

Demonstrē profesionālās ētikas,
atbildības un ilgtspējīgas attīstības
izpratni, pielieto kritisko domāšanu
un inovatīvu pieeju darbībā

Spēj patstāvīgi iegūt, atlasīt un
analizēt informāciju un to izmantot,
pieņemt lēmumus un risināt
problēmas attiecīgajā zinātnes nozarē
vai profesijā, parādīt, ka izprot
profesionālo ētiku, izvērtēt savas
profesionālās darbības ietekmi uz vidi
un sabiedrību un piedalīties attiecīgās
profesionālās jomas attīstībā

Spēj lietot informācijas tehnoloģijas
zinātniskās darbības veikšanai un
kritiskai informācijas izvērtēšanai,
patstāvīgi pieņemot lēmumus un
risinot aktuālos ekonomikas,
uzņēmējdarbības un vadības
jautājumus, uzņemoties atbildību par
lēmumu pieņemšanu, tādejādi
sniedzot ilgtermiņa ieguldījumu
sociālajās zinātnēs.
Spēj plānot izaugsmi un vadīt uz
attīstību vērstus procesus gan
individuāli, gan grupā, sadarbojoties
ar nozares speciālistiem organizācijas
attīstībai un konkurētspējai.

EKI Līmenis
Vadīt sarežģītas
tehniskas vai
profesionālas
darbības vai
projektus,
uzņemoties
atbildību par
lēmumu
pieņemšanu
neprognozējamos
darba vai mācību
apstākļos.

Uzņemties atbildību
par indivīdu vai
grupu profesionālās
attīstības vadību.

3.2.tabula
Studiju programmas kartējums (2) atbilstoši LKI un EKI kritērijiem
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Studiju programmas rezultāti

Nr.

Studiju kursa nosaukums

Apjoms,
kredītpunktos

Bloks
1Vispārizglītojošie
studiju kursi (min
20)
2 - Nozares
teorētiskie
pamatkursi (min
36)
3 - Nozares
profesionālās
specializācijas
kursi (min 60)
4 - Izvēles kursi
(min 6 )
5 - Prakse (min
20)
6 - Kvalifikācijas
darbs (min 12)

Zināšanas
1.1.

1.2.

Zina
uzņēmējdarbības,
vadības un
ekonomikas
principus un
likumsakarīb
as attīstības
tendences,
atbilstoši
darba tirgus
situācijai.

Izprot
uzņēmumu
veidošanu,
finansējuma
piesaisti un
kapitāla
palielināšanu
, finanšu
uzskaiti un
analīzi,
procesu,
kvalitātes,
risku un vides
pārvaldības
vadību.

Prasmes

Komptences

1.3.

2.1.

2.2.

2.3.

Izprot
starptautisko
tirgu analīzi
un
mērogošanu,
stratēģisko
pārvaldības
vadību, tirgus
piedāvāto
iespēju izpēti
un inovatīvu
produktu
izstrādi.

Spēj risinat
problēmas,
izmantojot
uzņēmējdarbības,
vadības un
ekonomikas
teorētiskās,
praktiskās zināšanas
un prasmes
uzņēmuma un tā
struktūrvienību
efektīvā vadīšanā,
sadarbojoties ar
dažādu līmeņu
darbiniekiem un
vadītājiem.

Spēj parādīt
zinātnisku pieeju
aktuālo
uzņēmējdarbībā,
vadībā un
ekonomikā praktisku
jautājumu
risināšanā, patstāvīgi
apgūstot jaunas
zināšanas un
nodrošinot
organizācijas
efektīvu darbību
mainīgos
sociālekonomiskos
apstākļos.

Spēj uzņemties
atbildību un
organizēt
komandas darbu
multikulturālā
vidē, organizējot
darbu ar
personālu
atbilstoši
noteiktiem
mērķiem
īpašnieku,
darbinieku un
sabiedrības
interesēs.

1

Mikroekonomika

3

2

x

x

2

Makroekonomika

2

2

x

x

3

3

1

x

x

4

Vadībzinības
Personības izaugsme un
komandas veidošana

2

3

5

Studiju iemaņu attīstīšana

2

3

x

x

6

4

1

3

1

x

x

x

3

1

x

x

x

3

1

x

x

x

2

1

x

x

x

11

Augstākā matemātika
Biznesa komunikācijas
angļu valodā 1
Biznesa komunikācijas
angļu valodā 2
Biznesa komunikācijas
angļu valodā 3
Biznesa komunikācijas
angļu valodā 4
Biroja lietišķā
programmatūra

2

2

12

Civilā aizsardzība

1

1

13

Sociālā un lietišķā ekoloģija

1

1

14

Grāmatvedība

2

3

x

15

Komunikācijas biznesa vidē

2

3

x

16

Uzņēmējdarbība

2

2

17

Finanšu un nodokļu sistēma
Prakse uzņēmējdarbībā 1
(ekonomikā)

3

3

4

5

7
8
9
10

18

3.1.

3.2.

3.3.

Demonstrē
profesionālās
ētikas,
atbildības un
ilgtspējīgas
attīstības
izpratni,
pielieto
kritisko
domāšanu un
inovatīvu
pieeju
darbībā

Spēj lietot informācijas
tehnoloģijas zinātniskās
darbības veikšanai un
kritiskai informācijas
izvērtēšanai, patstāvīgi
pieņemot lēmumus un
risinot aktuālos
ekonomikas,
uzņēmējdarbības un
vadības jautājumus,
uzņemoties atbildību par
lēmumu pieņemšanu,
tādejādi sniedzot
ilgtermiņa ieguldījumu
sociālajās zinātnēs.

Spēj plānot
izaugsmi un
vadīt uz
attīstību vērstus
procesus gan
individuāli, gan
grupā,
sadarbojoties ar
nozares
speciālistiem
organizācijas
attīstībai un
konkurētspējai.

x
x
x

x

x

x

x
x

x

x

x
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Kursa darbs
uzņēmējdarbībā 1
(ekonomikā)

1

2

3

2

21

Matemātiskā statistika
Kvantitatīvās metodes
uzņēmējdarbībā

2

2

22

Mārketings

3

2

23

Mārketinga pētījumi

2

3

24

Sociālā psiholoģija

2

2

25

Prakse biznesa inkubatorā

1

5

26

2

3

x

27

Biznesa modelēšana
Uzņēmējdarbības tiesiskais
regulējums

4

2

x

28

Ievads loģistikā

2

2

x

29

Finanšu grāmatvedība

3

3

x

30

Personālvadība
Biznesa datu apstrādes
tehnoloģija

2

3

2

2

Uzņēmuma finanses
Prakse uzņēmējdarbībā 2
(mārketingā)
Kursa darbs
uzņēmējdarbībā 2
(mārketingā)

2

2

4

5

x

x

1

3

x

x

x

4

3

x

x

x

36

Vadības grāmatvedība
Banku loma
uzņēmējdarbībā

3

3

x

37

Investīcijas

2

2

x

38

2

3

2

3

x

x

40

Bizness internetā
Lietvedība un lietišķā
korespondence
Intelektuālā īpašuma
aizsardzība

2

3

x

x

41

Ētika un sociālā atbildība

2

2

42

Starptautiskais mārketings

2

3

43

Pasaules ekonomika

2

2

44

Projektu vadīšanas pamati

2

3

x

x

45

2

3

x

x

x

46

Finanšu pārvaldība
Informācijas sistēmas
uzņēmējdarbībā

2

3

x

x
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Brīvās izvēles kurss 1

2

4
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Brīvās izvēles kurss 2
Ražošanas un pakalpojumu
sniegšanas procesu vadība

2

4

2

3

3

3

4

5

x

x

1

3

x

x

2

3
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Stratēģiskā vadībzinība
Prakse uzņēmējdarbībā 3
(strat.vad. vai personāls)
Kursa darbs
uzņēmējdarbībā 3
(strat.vad. vai personāls)
Līderība un organizāciju
uzvedība
Radošā ekonomika un
uzņēmējdarbība

2

3

55

Loģistika

4

3

56

Starptautiskais bizness

2

3

57

Pētījumu metodoloģija

2

3

58

Inovāciju menedžments

2

2

59

Sociālā uzņēmējdarbība

1

3

60

Apdrošināšana

2

3

61

Brīvās izvēles kurss 3

2

4

62

Lietišķā spēle "INTOPIA™"

5

5

63

Pētniecības prakse
Kvalifikācijas (bakalaura)
darbs

3

5
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PIELIKUMS NR. 4
Profesionāla bakalaura studiju programmas „Uzņēmējdarbības vadība” atbilstība MK noteikumu par otrā līmeņa profesionālās augstākās
izglītības valsts standarta prasībām
Prasības LR MK noteikumos Nr. 512 „Noteikumi par otrā līmeņa
profesionālās augstākās izglītības valsts standartu”
7.p. Bakalaura programmas saturs nodrošina zināšanu, prasmju un kompetences
kopumu atbilstoši Latvijas izglītības klasifikācijā noteiktajām ietvarstruktūras
6.līmeņa zināšanām, prasmēm un kompetencēm.
8.p. Bakalaura programmas apjoms ir vismaz 160 kredītpunkti
11.1. – 11.5.p.
vispārizglītojošo studiju kursu apjoms ir vismaz 20 kredītpunkti;
nozares teorētisko pamatkursu un informācijas tehnoloģiju kursu apjoms ir
vismaz 36 kredītpunkti;
nozares profesionālās specializācijas kursu apjoms ir vismaz 60 kredītpunkti;
izvēles daļas kursu apjoms ir vismaz 6 kredītpunkti;
prakses apjoms ir vismaz 20 kredītpunkti
11.6.p. valsts pārbaudījums, kura sastāvdaļa ir bakalaura darba vai diplomdarba
izstrāde un aizstāvēšana, kura apjoms ir vismaz 12 kredītpunkti
14.p. bakalaura programmas apguves laikā studējošais izstrādā un aizstāv
vismaz trīs studiju darbus
17.p. Pēc bakalaura programmas apguves piešķir profesionālo bakalaura grādu
nozarē un piektā līmeņa profesionālo kvalifikāciju

RISEBA profesionālās augstākās izglītības studiju programma „Uzņēmējdarbības
vadība”
Visi studiju programmā paredzētie studiju kursi nodrošina zināšanu, prasmju un kompetenču
apgūšanu un attīstīšanu atbilstoši Latvijas izglītības klasifikācijas prasībām. Sīkāk šo
informāciju var apskatīt zemāk
Studiju programmas apjoms – 160 kredītpunkti
Studiju programmas kursu apjomi attiecīgi ir:
vispārizglītojošie studiju kursi - 20 kredītpunkti;
nozares teorētisko pamatkursi - 38 kredītpunkti;
nozares profesionālās specializācijas kursi - 63 kredītpunkti;
bakalaura programmas brīvās izvēles kursi - 6 kredītpunkti;
prakses apjoms – 21 kredītpunkts
Studiju programmas noslēguma kontroles formas ir bakalaura darba teorētiskās un praktiskās
daļas izstrāde un aizstāvēšana, kuras apjoms ir 12 kredītpunkti
Studiju programmā ir paredzēti trīs studiju (kursa) darbi, kurus studējošie izstrādā un aizstāv 1.,
2.un 3.studiju gada noslēgumā.
Studiju programmas apguves rezultātā studējošajiem tiek piešķirts profesionāls bakalaura grāds
uzņēmējdarbībā un piektā līmeņa profesionālā uzņēmējdarbības vadītāja kvalifikācija.

Pēc programmas apguves absolventam ir tiesības turpināt studijas akadēmiskajā vai profesionālajā maģistra studiju programmā.
Analizējot studiju programmas „Uzņēmējdarbības vadība” satura atbilstību Valsts standarta prasībām, var secināt, ka RISEBA studiju
programma pilnībā atbilst prasībām.
Lai noteiktu RISEBA profesionālā bakalaura studiju programmas „Uzņēmējdarbības vadība” atbilstību 5. kvalifikācijas līmeņa
uzņēmējdarbības vadītāja profesijas standartam, ir veikts izvērtējums studiju programmā piedāvāto studiju kursu salīdzinājums ar Profesijas standartā
noteikto nepieciešamo zināšanu apguvi (2.4.tabula). Šī pašnovērtējuma ziņojuma 2.daļā apskatāmi studiju programmas studiju rezultāti, profesionālās
kompetences un profesionālās prasmes, kuras studējošie apgūst un attīsta, apgūstot programmu.
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PIELIKUMS NR. 5
Studiju programmas „Uzņēmējdarbības vadība” atbilstība profesijas standartam
Zināšanas

Zināšanu līmenis
priekšstats

izpratne

Ekonomisko sistēmu attīstības tendences pasaulē
Globalizācijas loma ekonomisko procesu attīstībā
Ekonomikas teorija

pielietošana

Studiju programmas kursi
Pasaules ekonomika
Pasaules ekonomika
Mikroekonomika, Makroekonomika
Finanšu un nodokļu sistēma
Augstākā matemātika
Matemātiskā statistika
Kvantitatīvās metodes uzņēmējdarbībā
Pētījumu metodoloģija
Starptautiskais mārketings
Starptautiskās finanses un finanšu tirgi
Starptautiskās komerctiesības
Starptautiskais bizness
Stratēģiskās vadībzinības, Investīcijas
Ētika un sociālā atbildība
Inovāciju menedžments
Sociālā psiholoģija
Ētika un sociālā atbildība
Loģistika
Biznesa komunikācijas angļu valodā 1-4
Lietvedība un lietišķā korespondence
Stratēģiskās vadībzinības
Personālvadība
Vadībzinības
Līderība un organizācijas psiholoģija
Uzņēmējdarbība
Ražošanas un pakalpojumu sniegšanas procesu vadība
Projektu vadīšanas pamati
Grāmatvedība, Finanšu grāmatvedība
Vadības grāmatvedība
Uzņēmuma finanses, Finanšu pārvaldība
Banku loma uzņēmējdarbībā, Investīcijas

Ekonomiski matemātiskās metodes

Starptautiskā komercdarbības vide

Uzņēmuma darbības ilgtspējīgas attīstības plānošana
Korporatīvā sociālā atbildība
Inovāciju vadīšana
Sociālais dialogs
Loģistika
Profesionālie termini valsts valodā un vismaz divās
svešvalodās
Stratēģiskā vadīšana
Personāla vadīšana
Vadības psiholoģija
Ražošanas un pakalpojumu organizēšana
Finanšu un vadības grāmatvedība
Finanšu vadīšana
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Vadības informācijas sistēmas

Informācijas sistēmas uzņēmējdarbībā
Loģistika
Vadībzinības
Ražošanas un pakalpojumu sniegšanas procesu vadība
Mārketings
Mārketinga pētījumi
Starptautiskais mārketings
Biroja lietišķā programmatūra
Biznesa datu apstrādes tehnoloģija
Komerctiesības
Starptautiskās komerctiesības
Intelektuālā īpašuma aizsardzība
Darba tiesības un darba aizsardzība
Darba tiesības un darba aizsardzība
Personālvadība
Darba tiesības un darba aizsardzība
Sociālā un lietišķā ekoloģija
Darba tiesības un darba aizsardzība
Personālvadība
Biznesa komunikācijas angļu valodā 1-4
Komunikācija biznesa vidē
Ētika un sociālā atbildība Vadībzinības
Uzņēmējdarbība
Darba tiesības un darba aizsardzība
Personālvadība
Komerctiesības
Starptautiskās komerctiesības
Lietvedība un lietišķā korespondence
Biznesa komunikācijas angļu valodā 1-4
Lietvedība un lietišķā korespondence
Izvēles studiju kursi
Franču valoda

Kvalitātes vadības sistēmas
Tirgzinības
Datorzinības
Komercdarbības normatīvie akti
Darba tiesiskās attiecības
Vides aizsardzība
Darba aizsardzība
Lietišķā komunikācija
Ētika

Valsts valoda

Vismaz divas svešvalodas saziņas līmenī (franču, spāņu u.c.)

Profesiju standartā paredzētās spējas, prasmes un zināšanas tiek apgūtas atbilstošo studiju programmas studiju kursu apguves laikā izstrādājot
studiju patstāvīgos darbus un kontroldarbus, kā arī profesionālās prakses laikā.
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PIELIKUMS NR. 6
Studiju programmas atbilstība Augstskolu likumam
Augstskolu likumā minētās prasības
VI
nodaļa
“Studijas Akadēmisko studiju programmu obligātās daļas un
augstskolā” 55. panta 1. ierobežotās izvēles daļas īstenošanā piedalās ne mazāk
daļas 3. sadaļa
kā pieci profesori un asociētie profesori kopā, kuri ir
ievēlēti akadēmiskajos amatos attiecīgajā augstskolā.

VI
nodaļa
“Studijas Akadēmiskās studiju programmas (bakalaura, maģistra
augstskolā” 55. panta 2. daļa un doktora studiju programmas) paredzamas ne mazāk
kā 250 pilna laika studējošajiem. Akadēmiskās studiju
programmas (bakalaura, maģistra un doktora studiju
programmas), kuras paredzētas mazāk nekā 250 pilna
laika studējošajiem, var tikt īstenotas un šo programmu
obligātās un ierobežotās izvēles daļas īstenošanā var
piedalīties mazāk nekā pieci augstskolas profesori un
asociētie profesori, ja saņemts attiecīgs Augstākās
izglītības padomes atzinums.
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Studiju programmas “Uzņēmējdarbības vadība”
rādītāji
1. Prof. Tatjana Vasiļjeva
2. Prof. Aleksandrs Fedotovs
3. Asoc.prof. Andrejs Limanskis
4. Asoc.prof. Natālija Konovalova
5. Asoc.prof. Ieva Brence
6. Asoc.prof. Valters Kaže
7. Asoc.prof. Maija Zakriževska-Belogrudova
Studiju programmā studē 526 studējošie, no tiem 187
ir pilna laika klātienē studējošie un 339 ir nepilna
laika studējošie. Studiju programmā ir iesaistīti 7
profesori un asociētie profesori, no tiem visi ir
ievēlēti augstskolā RISEBA.

