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K1. Studiju virziena kā vienota veseluma un tam atbilstoši studiju
programmu aktualitāte, mērķi un uzdevumi, to skaidrība, sasniedzamība,
saskaņotība ar augstskolas kopējo stratēģisko attīstību
Virzienā “Ekonomika” ietvertas šādas programmas - bakalaura programma “Jaunu
uzņēmumu izaugsme un finansēšana”, kā arī maģistra programmas “Starptautiskās finanses” un “Lielo datu analīze”. Studiju programmas “Jaunu uzņēmumu izaugsme un finansēšana” un “Lielo datu analīze” licencētas 2018.gadā, pirmie studenti uzņemti 2018./2019.
studiju gadā.
Studiju programma “Starptautiskās finanses” izveidota 2012.gadā, Programma ir veidota atbilstoši Boloņas deklarācijas principiem un tās stratēģiskais mērķis ir dinamiski attīstīties Latvijas augstākās izglītības sistēmas ietvaros, lai iegūtais grāds un diploms būtu
atzīti gan Eiropas mēroga darba tirgū, gan būtu noderīgi izglītības turpināšanai citās Eiropas valstīs.
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
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un uzdevumi, kā arī izpildes termiņi, atbildīgie darbinieki, uzdevumu izpildes mērījumu metodika un kritēriji.

K2. Studiju virziena vdība
Par studiju virzienu atbild Studiju virziena vadītājs. Vairāk detalizēta studiju virziena
pārvaldības struktūra ietverta K.2.1. tabulā.
K2.1.tabula
Studiju virziena pārvaldības struktūra - Augstskolas RISEBA lēmējinstitūciju un struktūrvienību atbildības sfēras
RISEBA
struktūrvienīUzdevums
ba/atbildīgā persona
Apstiprina dokumentus, kas reglamentē RISEBA akadēmiskās un zinātnisRISEBA Senāts
kās darbības sfēras
Virziena ietvaros iniciē jaunu studiju programmu izveidi, veido jaunas un
Biznesa katedra, Ekonomipilnveido jau esošās programmas, veic tirgus izpēti par jaunām programkas un finanšu katedra
mām, nodrošina apmācības kvalitāti
Studiju virziena un studiju programmas ikdienas darbības organizēšana un
Programmu direktori
attīstība, mācību procesa kvalitātes nodrošināšana, programmas licencēšanas un akreditācijas procesu vadīšana
Studiju programmas stratēģiskās plānošanas un realizācijas pārraudzības
Programmu Padomes
veikšana (lēmumiem ir rekomendējošs raksturs)
Pētniecības grupas
Iniciē un iesaista studējošos zinātniska darba veikšanā
Sadarbībā ar attiecīgo departamentu veic tirgus izpēti jaunām programmām,
Karjeras izaugsmes centrs
iniciē dažādu pasākumu organizēšanu virziena/programmas ietvaros, iesaista studējošos dažāda veida aktivitātēs
Nodrošina trīs bakalaura un vienas maģistra biznesa virziena programmu
Tālmācības centrs
īstenošanu tālmācības formā.
Sadarbības veicināšana ar citām izglītības iestādēm Latvijā un ārzemēs
Ārējo sakaru daļa
(starp studējošiem un mācībspēkiem), ārzemju pasniedzēju iesaistīšana mācību procesā, studējošo apmaiņas organizēšana
Mācību procesa organizēšana, ārzemju pasniedzēju iesaistīšana mācību proStudiju daļa
cesā
Informēt RISEBA akadēmisko un administratīvo personālu, studentus par
projektu iespējām, veicināt zinātnisko pētījumu veikšanu, izmantojot EiroProjektu daļa
pas un Valsts atbalsta iespējas un nodrošināt studentu praktisko iemaņu apguvi projektu vadībā.
Veicināt un atbalstīt RISEBA studentus biznesa ideju attīstīšanai, projektu
Radošais biznesa inkubaizveidei un uzņēmējdarbības uzsākšanai. Vieslekciju un pieredzes apmaiņas
tors
pasākumu organizēšana.
Studējošo pašpārvalde RISBEA nodrošina demokrātijas principu īstenošanu
augstskolas pārvaldē. Studējošo pašpārvalde darbojas kā tilts starp studenStudējošo pašpārvalde
tiem 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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Pēc programmas apguves studentiem tiek piešķirts profesionālais maģistra grāds ekonomikā.
Katra studiju kursa ieguldījuma novērtējums tiek veikts atbilstoši izstrādātās studiju
kvalitātes novērtējuma sistēmai un nostādītiem vērtējumu kritērijiem.
RISEBA kredītpunktu aprēķināšana notiek saskaņā ar Latvijas Republikas Izglītības
un zinātnes ministrijas rīkojumu par pāreju uz starptautiskajā praksē pieņemto kredītpunktu
vienoto sistēmu, lai salīdzinātu studiju programmu apjomu un studentu slodzi dažādās augstskolās Latvijā un Eiropas valstīs. Kredītpunkts ir studenta mācību darba mērvienība. Viens
kredītpunkts atbilst 40 stundu mācību slodzes apjomam, kas ietver gan kontaktstundas, gan
patstāvīgo darbu.
Viens Latvijas kredītpunkts ir līdzvērtīgs 1,5 ECTS kredītpunktiem. Par katru studiju
kursu studējošais saņem paredzētos kredītpunktus, ja viņš savlaicīgi un pilnībā ir veicis visus
kursa paredzētos uzdevumus, izmantojot iegūtās teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas.
Studējošo zināšanu pārbaudei paredzētas šādas formas:


semestra laikā rakstiski izpildāmie kontroldarbi (testi), patstāvīgie studiju darbi,
prezentācijas, individuālo uzdevumu izpilde datorklasē;



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

Studiju laikā studējošiem ir:


jānokārto visi pārbaudījumi un kursa darbi,



jāizstrādā un veiksmīgi jāaizstāv bakalaura darbs.

K3. Iekšējās kvalitātes nodrošināšanas sistēmas efektivitāte
Virzienam atbilstošo studiju programmu novērtējums
Kvalitātes nodrošināšana studiju programmās noris saskaņā ar augstskolas kvalitātes
vadības sistēmu, kas balstīta Eiropas līmeņa kvalitātes nodrošināšanas vadlīnijās un 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
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izvērtējumu. Tiek ņemts vērā visu iesaistīto pušu viedoklis un līdz ar to veicināta studiju
programmu attīstība, atbilstoši nozares speciālistu un darba tirgus prasībām, kā arī studējošo
ieskatiem un absolventu pieredzei, uzsākot vai turpinot profesionālo attīstību.
Iekšējās kvalitātes nodrošināšanas sistēmas atbilstība ES standartiem
Kvalitātes nodrošināšana un pilnveidošana kopumā ir viena no RISEBA 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:
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kvalitātes vadības sistēmas monitorings;



studējošo apmierinātības noteikšana (anketēšana) un analīze;



darbinieku darbības kvalitātes noteikšana un uzraudzība (ikgadējais novērtējums,
studentu aptauju rezultāti, hospitēšana);



iekšējie kvalitātes auditi (procedūru un dokumentācijas);



augstskolas ikgadējais pašnovērtējums;



studiju programmu/virzienu ikgadējais pašnovērtējums;



pasniedzēju un darbinieku ikgadējā snieguma izvērtēšana;



studējošo snieguma novērtēšana un analīze.

Par būtiskākajiem darbības novērtēšanas kritērijiem tiek pieņemti tādi rādītāji kā studējošo apmierinātības līmenis, darba devēju atsauksmes, absolventa profils – konkurētspēja darba tirgū (zināšanu un prasmju pielietošana profesionālajā darbībā), akreditācijas – nacionālās
un starptautiskās, uzņemšanas/absolvēšanas rādītāji un finanšu rādītāji. Studējošie kvalitātes
nodrošināšanas procesā tiek iesaistīti ar atgriezeniskās saites palīdzību (anketēšana, tikšanās
u.tml.), piedaloties studiju programmu padomēs, ar pārstāvniecību Senātā, kā arī ar studējošo
pašpārvaldes starpniecību.
RISEBA studiju procesā tiek regulāri veikta studentu aptauja gan par studiju saturu, gan
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.
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K4. Studiju virziena resursi un nodrošinājums
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). Ēka Durbes ielā 4 ir pielāgota cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.
2.6.tabula
RISEBA resursu 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)

3 datorklases
(52 sēdvietas)

10 datorklases
(186 sēdvietas)

4 datorklases
(92 sēdvietas)

-

Kopēšanas centrs

Studentu pašpārvaldes telpas
Radošais biznesa inkubators

1 pārrunu
Telpa

3 mācību telpas
(video montāžas studija/
arhitektu datorklases)
(59 sēdvietas)
2 video montāžas darba
telpas
(5 sēdvietas)
arhitektūras un dizaina studija (731 m²)
arhitektu darbnīca
fotostudija
(30 sēdvietas)
skaņu ierakstu studija
(10 sēdvietas)
video studija
(50-60 sēdvietas)
mākslas studija
(15 sēdvietas)
aktiermeistarības zāle
(30-40 ēdvietas)

1.
Visas auditorijas ir aprīkotas ar vizuālās demonstrēšanas iekārtām, visās auditorijās ir uzstādīti jaudīgi stacionāri video projektori.
Kopumā RISEBA mācību procesu auditorijās, datorklasēs un montāžas telpās nodrošina
212 datori ar instalēto Windows operētājsistēmu un 97 „Apple” dators. Studiju procesa vajadzībām ir aprīkotas 278 datorizētas darba vietas, no kurām 178 ir pieejamas tieši studentiem.
Datori ir bāzēti uz Intel Core un Pentium procesoriem ar instalētām MS Windows un MS Office programmatūru vai Apple MacOS X programmatūru.
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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.
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 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.
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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 uzsāka 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.
Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskolas „RISEBA” bibliotēka nodrošina studiju procesu un zinātniskās darbības sekmēšanu, kā arī sniedz studējošiem un akadēmiskajam personālam nepieciešamos informācijas pakalpojumus. Kopš 2016. gada 17.jūnija „RISEBA” bibliotēka ir akreditēta Kultūras ministrijā un ieguvusi vietējas nozīmes bibliotēkas statusu.
Bibliotēkas darba laiks darba dienās ir no plkst. 10.00 – 18.00, sestdienās no plkst. 10.00 –
16.00.
Bibliotēkas telpas Meža ielā 3 aizņem 453m2. Tajā ir pieejama plaša lasītava ar 32 darbavietām, kā arī datortelpa ar 6 datorizētām darba vietām. Studējošo ērtībai RISEBA bibliotēkai
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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. Datu bāzes ir pieejamas lietošanai arī ārpus augstskolas telpām.
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.
Studējošiem tiek nodrošināta iespējas bibliotēkas resursus izmantot arī mājās. Katru gadu
studiju procesa nodrošināšanai docējošiem tiek piedāvāts iegādāties grāmatas, kā arī citus nepieciešamos resursus, katrai studiju programmai izdalot noteiktu budžetu, kas nav mazāks par
EUR 2000. Resursu iegādes nodrošināšanai mācībspēki raksta iesniegumu programmas direktoram.
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.
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Informācija par jautājumiem kas saistīti ar metodisko nodrošinājumu, studējošiem tiek
sniegta ievadnedēļas laikā. Tāpat atbalstu sniedz gan studiju programmas metodiķi, gan grupas kurators un studiju programmas direktors.
Studiju procesā studējošajiem ir pieejama moodle sistēma (e-riseba), kurā tiek ievietoti
studiju kursu apraksti, studiju materiāli, pašpārbaudes jautājumi, u.c. Sistēma paredz iespēju
arī sazināties ar mācībspēkiem, ievietot pārbaudes darbus, kā arī nodrošināt savstarpēju saziņu
(forumu) starp studējošiem. Studējošie arī redz mācībspēku uzliktos vērtējumus par studiju
kursu.
Studiju

procesu

reglamentējošie

dokumenti

pieejami

mājas

lapā:

http://e.riseba.lv/mod/folder/view.php?id=26781.
Lai atvieglotu mācībspēku iesaistīšanos darba vidē, ar viņiem, pirms darba uzsākšanas,
programmas direktors veic pārrunas attiecībā uz būtiskākajiem nosacījumiem studiju procesa
un studiju programma īstenošanā. Nozīmīgākie jautājumi ir apkopoti Viesdocētāju rokasgrāmatā, kas pieejama šeit: http://e.riseba.lv/mod/folder/view.php?id=50123

K5. Zinātniskā pētniecība
RISEBA mācībspēku zinātniski pētnieciskā darbība tiek plānota saskaņā ar augstskolas
mērķiem. Savukārt mācībspēku zinātniski pētnieciskās intereses pamatā saistītas ar studiju
kursiem, ko tie pasniedz. Augstskolā departamentu līmenī ir izveidotas mācībspēku pētnieciskās grupas, kurām tiek piesaistīti studējošie. Mācībspēki gan kopā ar studentiem, gan individuāli piedalās pētnieciskajos projektos, veic pētniecisko darbu, par tā rezultātiem ziņojot
starptautiskās konferencēs un gatavojot publikācijas.
Būtiska studiju virziena sastāvdaļa ir zinātniskā pētniecība. Katru gadu studējošiem ir
iespēja piedalīties RISEBA organizētajā Studentu zinātnisko darbu un mākslinieciskās
jaunrades konferencē.
Tāpat studējošie piedalās CFA (Chartered Financial Analyst) pētījum iniciatīvā.
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., Web of Knowledge Clarivate Analytics, Scopus,
Elsevjer, Erix, A un B klases zinātniskajos žurnālos, kā arī žurnālos, kas ir indeksēti Web of
Science un/vai Scopus). Šāda sistēma veicina mācībspēku motivāciju rakstīt publikācijas un
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.
Studiju virziena zinātnisko pētījumu tēmu un to vadītāju saraksts:
I.

Zinātniski pētnieciskie virzieni:

Augstskola RISEBA aktīvi atbalsta un attīsta zinātniski-pētnieciskos virzienos.
Makroekonomiskās izpētes virziens

Vadītājs

Dalībnieki, partneri

Assoc.prof.

Ļevs Fainglozs, TSI PhD kandidāts
Jūlija Bistrova, RTU Dr., Doc.
Marina Solesvik, Nord University, Norvēģija, Professor of Innovation
and Management, PhD

Anatolijs Prohorovs
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Biznesa modelēšana, dinamiskas spējas, vērtības inovācijas un reālo opciju teorija
Vadītājs

Dalībnieki, partneri

Prof.

Reģina Ločmele - Luņeva, RISEBA doktorante
Pierre Keller, PhD student in RISEBA Doctoral Programme “Business
Management”
Maģistru studenti
International Institute of Industrial Engineering, India, Professor In
charge International Relations, Assoc.prof. Som Sekhar Bhattacharyya

Andrejs Čirjevskis

Finanšu tirgu un institūciju vadība un darbība
Vadītājs

Dalībnieki, partneri

Asoc.prof.,

Iveta Cīrule, RISEBA doktorante Ilona Beizītere, RISEBA doktorante
Edgars Brēķis, RISEBA asoc.prof.
Natālija Konovalova, RISEBA asoc.prof.
Diāna Neimane, SEB banka
Paulius Astromskis, PhD, Lithuania, V.Gediminas university
Heidi Kakko, Estonian Business Angels Network
Svetlana Saksonova, PhD, Profesore, Latvijas universitāte

Ilmārs Kreituss
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Informācijas tehnoloģijas un e-servisu pielietošana inovatīvā uzņēmējdarbībā privātā un publiskā sektorā
Vadītājs

Dalībnieki, partneri

Prof.

Ina Gudele, LLU doktorante
Marius Schonberger, PhD student RISEBA
Julija Novinkina, PhD student RISEBA
Gibson Muruga, PhD student RISEBA
Frederic Maffei, PhD student RISEBA
Maģistra studenti
Ville Saarikoski, PhD, Laurea University
Andris Melnūdris, LIKTA
Sigita Misiņa, Dr.sc.ing., SEB Apdrošināšana

Tatjana Vasiļjeva

2016./2017. studiju gadā RISEBA atbalstīja mācībspēku dalību 41 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.
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 seminars doktorantiem Doctoral pre- conference.
2014. g. RISEBA sāka izdot zinātnisko rakstu žurnālu „Journal of Business Management”, ISSN 1691-5348,divas reizes gadā. Pārskata periodā, saglabājot šo tendenci tika izdoti
divi žurnāla numuri, (nr. 13. un nr. 14.).
2018.g. augstskola RISEBA sāka izdot jauno zinātnisko žurnālu Arhitektūras un audiovizuālās mākslas jomā ADAMarts, ISSN 2256-0890.
Augstskolas RISEBA mācībspēki veic zinātniski-pētnieciskus darbus visos augstskolas
apstiprinātos zinātņu virzienos, piedalās starptautiskās konferencēs un publicē pētījumu rezul15

tātus konferences rakstu krājumos, kas ir indeksēti zinātniskās datubāzēs Web of Science,
SCOPUS; kā arī žurnālos ar augsto impact faktoru (journal “Sustainability”; “South Asian
Journal of Business and Management”; Elsevier “Procedia Engineering”; journal “Problems
and perspectives in management” u.c.).
RISEBA Biznesa un ekonomikas fakultātes mācībspēkiem ir liela pieredze jauno zinātnieku
(bakalaura, maģistra un doktora programmu studējošo) iesaistīšanā zinātniskajā darbā, veicot 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. Tā 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 RISEBA aktīvi darbojas Projektu daļa. Viens no tās uzdevumiem ir informēt RISEBA akadēmisko un administratīvo personālu, kā arī studentus par projektu iespējām, tai skaitā arī pētniecības projektiem. 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 (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
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komisijas eksperti. RISEBA akadēmiskais personāls, kam ir Latvijas Zinātnes padomes eksperta tiesības:
Profesore Irina Senņikova Zinātnes nozare: vadībzinātne
Asoc.Prof. Ieva Brence Zinātnes nozare: vadībzinātne
Profesors Andrejs Čirjevskis Zinātnes nozare:vadībzinātne
Profesore Lūcija Rutka Zinātnes nozare: pedagoģija
Profesore Iveta Ludviga Zinātnes nozare: vadībzinātne
Asoc.Prof. Anatolijs Prohorovs Zinātnes nozare: ekonomika
Docents Jurijs Spiridonovs Zinātnes nozare: ekonomika
Profesore Tatjana Vasiljeva Zinātnes nozare: vadībzinātne
Asoc.Prof. Sandra Veinberga - Zinātnes nozare: komunikācija
Asoc.Prof. Maija Zakriževska - Zinātnes nozare: psiholoģija
No 2008.gada doktorantūras studijas tiek īstenotas latviešu valodā, no 2016. arī angļu valodā.
Piešķiramais grāds ir Vadībzinātnes doktora zinātniskais grāds Uzņēmējdarbības vadībā
(Dr. sc. administr.), angļu valodā - the degree of Doctor of Business Administration
(Dr.sc.administr. jeb PhD degree).
No 2016.gada doktorantūrā tika uzsākta programmas realizācija angļu valodas plūsmā
(pēc moduļu principa). Programmā studē doktoranti no Latvijas, Baltkrievijas, Gruzijas, Indijas, Īrijas, Kenijas, Francijas, Lietuvas, Pakistānas, Vanuatu. Arī 2018.gadā tika uzņemti doktoranti studijām angļu valodā. Pašlaik kopā doktora studiju programmā angļu valodā studē 18
doktoranti. Studijas notiek moduļu veidā, katra akadēmiskā gada laikā realizējot 3 moduļus.
Augstskolas RISEBA Promocijas Padomē 2017./2018. st. gadā tika aizstāvēti sekojoši

Promocijas darbi:
Uzvārds

Vārds

Promocijas darba tēma

Gads Promocijas darba
vadītājs

Arefjevs

Iļja

Aliansē ar bankām ietilpstošo pensiju līdzekļu pārvaldītāju darbības efektivitātes
novērtējums

2017
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Dr.oec., prof.
Biruta Sloka

Barbars

Artūrs

Organizācijas kultūras ietekme uz darbinieku iesaistīšanos: Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju nozares uzņēmumu
piemērs

2017

Dr.sc.administr., doc.
Lotārs Dubkēvičs

Bolēvics

Valters

Pārvaldības ietekme uz ostu sniegumu

2018

Dr.oec., Prof. Tatjana
Volkova

Cīrule

Iveta

Augstskolu biznesa inkubatoru ietekme uz
jauno komersantu sniegumu

2018

Dr.chem., Asoc.prof.
Ilmārs Kreituss

Kleber

Daniel
MarcoStefan

Vērtības kopradīšana kā vadības līdzeklis
vērtības piedāvājuma paaugstināšanai”

2018

Dr.oec., Prof. Tatjana
Volkova

CudečkaPuriņa

Natālija

Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas vadīšana atkritumu poligonu ilgtspējas nodrošināšanai

2018

Dr.oec., Prof. Dzintra
Atstāja

K6. Sadarbība un internacionalizācija
RISEBA internacionalizācijas stratēģija
Augstskola RISEBA, sekojot līdzi aktualitātēm Latvijas, Eiropas un pasaules augstākajā
izglītībā, savā korporatīvajā stratēģijā ir iekļāvusi internacionalizācijas stratēģiju.
Būdama privāta augstākās izglītības iestāde, augstskola RISEBA kopš dibināšanas ir vērsta uz
starptautisku darbību, kas galvenokārt ir saistīta ar studentu un mācībspēku internacionalizāciju, tādejādi veidojot studiju vidi un nodrošinot pieredzi, kas sagatavo studentus dažāda līmeņa
un veida karjerai globālā darba tirgū. Augstskola RISEBA, attīstot starptautisko sadarbību un
paplašinot partnerorganizāciju loku, stiprinās savu veiktspēju un kapacitāti, kas, savukārt, nodrošinās organizācijas spēju stāties pretī sarežģītiem nacionāliem un starptautiskiem izaicinājumiem nākotnē.
Misija - Stiprināt augstskolas RISEBA starptautisku reputāciju visos darbības virzienos.
Vīzija - Nodrošināt Augstskolas RISEBA atpazīstamību un atzinību starptautiskajā vidē kā
augsta līmeņa izglītības iestādi un starptautisku studiju, pētniecības un korporatīvo sakaru
centru.
Galvenie internacionalizācijas virzieni
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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.

K7. Studējošo pašpārvaldes darbība
Studējošiem studiju laikā ir iespēja iesaistīties pašpārvaldes darbībā. Par šādu iespēju
viņi tiek informēti gan ievadnedēļas laikā, gan studiju procesa gaitā.

K8. Iepriekšējā studiju virziena akredācijā vai studiju programmas licencēšanas ietvaros konkrētajai studiju programmai saņemto ieteikumu ieviešana
Studiju virziens „Ekonomika” un maģistra programma „Starptautiskās finanses” RISEBA tika
akreditēti 2013.gada decembrī uz maksimālo periodu: sešiem gadiem.
Akreditācijas eksperti izteica vairākus komentārus, kas tiek ņemti programmas īstenošanā:

-

studiju kursu secība tiek plānota atbilstoši ekspertu norādījumiem, kā arī ņemot vērā
studentu viedokli;

-

ir uzlabota studiju programmas internacionalizācija: RISEBA programmas studentiem pēc akreditācijas tiek piedāvātas ERASMUS mobilitātes iespējas, šobrīd partnerlīgumi noslēgti ar 13 augstskolām;

-

ir uzlabota pētniecība un tās kvalitāte: katru gadu RISEBA arvien lielāks uzsvars
tiek likts uz studējošo pētniecības darba attīstību, arvien vairāk tiks veicināta mācībspēku un studentu kopīgu zinātnisko publikāciju izstrāde. Kopš 2014.gada RISEBA
organizē ikgadējo studentu zinātniski pētniecisko un mākslinieciskās jaunrades darbu konference „Mainīgā pasaule: jaunu risinājumu meklējumos”, kurā dalību
ņēmuši arī maģistra studiju programmas „Starptautiskās finanses” studenti;
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-

pastāvīgi notiek darbs pie studiju programmas administrēšanas pilnveidošanas.
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PIELIKUMI
Norāde uz paš- Iesniegšanas
novērtējuma
forma (P/E)*
Pielikums
ziņojuma kritēriju/ punktu
Informācija par studiju virzienu
Studiju virziena attīstības plāns
Ziņojums – 1. 4.
E
punkts
Studiju virziena pārvaldības struktūra
Ziņojums – 2.
P/E
1.punkts
Specifisks aprīkojums studiju programmām
Ziņojums –
P/E
2.10.punkts
Statistikas dati par mācībspēku izejošo un ienākošo mobi- Ziņojums
–
E
litāti
2.11.punkts
Sadarbības līgumu saraksts
Pielikums Nr.1
P/E
Studējošo prakses organizācijas apraksts (prakses noli- Pielikums Nr. 5
E
kums)
Statistikas dati par studējošo izejošo un ienākošo mobili- Nav attiecināms
E
tāti
Iepriekšējās akreditācijas vai licencēšanas ekspertu snieg- Pielikums Nr. 2
P/E
to rekomendāciju ieviešanas plāna izpilde
Studiju virziena un atbilstošo studiju programmu atbilstī- Pielikums Nr.7
E
ba normatīvo aktu prasībām
**P – papīra formā, E – elektroniski, P/E – gan papīra, gan elektroniskā formā
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PIELIKUMS NR. 1

Sadarbības līgumu saraksts
PARAUGS
Nr. Institūcija, ar kuru līgums noslēgts
1.
2.
3.
4.

Līguma priekšmets

AS “Rietumu Banka”
AS “Swedbank”
AS “SEB Banka”
LR Grāmatvežu asociācija

Sadarbība
Sadarbība
Sadarbība
Sadarbība
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Līguma darbības
termiņš

Beztermiņa
Beztermiņa
Beztermiņa
Beztermiņa

PIELIKUMS NR. 2

Iepriekšējās akreditācijas vai licencēšanas ekspertu sniegto rekomendāciju ieviešanas plāna izpilde

Nr.

Ekspertu grupas rekomendācija

Augstskolas/koledžas
aktivitāte

Lūdzam norādīt precīzu ekspertu
rekomendācijas formulējumu
studiju virzienam

Lūdzam sniegt skaidrojumu/
aprakstu, kā tiek izpildīta
ekspertu rekomendācijas
īstenošana

Improve structure of the
programme and sequence
of study courses
Update the list of teaching
staff

Pilnveidota studiju kursu
secība

Pastāvīgi

Izpildīts

Studiju kursu docēšanai
piesaistīti: Dr.oec. Andrejs Ponomarjovs (LR
Grāmatvežu asociācijas
prezidents), Dr.oec. Edgars Brēķis, Dr.oec. Tatjana Vasiļjeva, Dr.psych.
Solveiga Blumberga
Katru gadu tiek pārskatīts
studiju kursu aprakstu
standarts, tiek veikta mācībspēku novērtēšana, kā
arī programmas
Piesaistīti ārvalstu mācībspēki (angļu programmai)
– Dr. Yiannis Polychronakis, Andrew Gareleck,
Diana Santistevan

Pastāvīgi

Izpildīts

Pastāvīgi

Izpildīts

Pastāvīgi

Izpildīts

Katru gadu studenti piedalās CFA pētījumu iniciatīvā, kā arī RISEBA
studentu zinātnisko darbu
konferencē
Programmai nozīmēti citi
administratori
Pilnveidots studiju programmas saturs, uzsākta
latviešu plūsmas īstenošana

Pastāvīgi

Izpildīts

Pastāvīgi

Izpildīts

Pastāvīgi

Izpildīts

Update content of study
courses up to Master’s
level
Better internationalization
of the study direction: improving English skills of
professors, increase involvement of international
academic staff, ensure possibilities of dual degrees,
participation in classes of
other schools
Improve research activities
of students

Improve management of
the programme
To accredit the programme
for 6 years with the condition that school will clarify
final degree and qualification, and do some improvements in structure
and content of the programme until accreditation

Sasniedzamie
rezultāti

Ieviešanas termiņš

Lūdzam norādīt
plānotos sasniedzamos rezultātus

Lūdzam norādīt termiņu (var
arī norādīt starptermiņu, ja
rekomendāciju plānots ieviest pa posmiem)
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Rekomendācijas
izpilde

PIELIKUMS NR.3

Statistikas dati par studējošajiem studiju programmā “Starptautiskās finanses”
Studējošo skaits programmā Starptautiskās finanses ir stabils.
2017./2018.akad. studiju gadā programmā tika uzņemti 16 studenti (latviešu plūsma)
2016./2017.akad. studiju gadā – 18 studenti (12 studenti latviešu plūsmā, 6 studenti
angļu plūsmā)
Pirms 2016./2017.akad. studiju gada latviešu plūsma programmā netika nodrošināta.
Pārskata periodā no programmas atskaitīts 1 students. Iemesls – neatgriešanās no akadēmiskā pārtraukuma.
Programmas absolventu skaits:
2017./18. akad. studiju gadā – 7
2016./17. akad. studiju gadā – 3
2015./16. akad. studiju gadā – 7.
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PIELIKUMS NR. 4

Studiju programmas “Starptautiskās finanses” plāns
Kursa/ moduļa nosaukums
A daļa
Projektu vadīšana un finansēšana
Finanšu tirgi un institūcijas
Finanšu grāmatvedība un audits

Uzņēmuma finanšu pārvaldība
Vadības grāmatvedība un uzņēmuma
vērtēšana
Risku pārvaldība
Daudzdimensiju analīzes metodes
Maģistra darbs (profilējoša programma)
Maģistra darbs (neprofilējoša programma)
B daļa
Biznesa ilgtspēja un korporatīvā sociālā
atbildība
Komercdarbības un analīzes iespējas digitālā vidē
Biznesa konkurētspēja un stratēģiskā vadīšana starptautiskā vidē
Finanšu vērtēšana un stratēģija: investīcijas

Blokķēžu tehnoloģijas
Pētījumu metodoloģija
Prakse
Prakse (neprofilējošā programma)
C daļa

Atbildīgā mācībspēka vārds, uzvārds
Inese Slūka
Ilmārs Kreituss
Rasa Pēce, Andrejs
Ponomarjovs
Rase Pēce
Ilze Palmbaha

KP
34 (54)
2
2
2

Ivars Godmanis
Edgars Brēķis
Saskaņā ar studentu
iesniegumu
Saskaņā ar studentu
iesniegumu

Plānojums
1.kurss
2.kurss
Semestris
1
2
3
4
6
8
20
20
2
2
2

3
1

3
1

2
2
20

2
2
20

20

20

16 (36)
1

5
1

Tatjana Vasiļjeva,
Inga Gudele
Andrejs Čirjevskis

2

2

2

2

Jurijs Spiridonovs

2

2

Konstantīns Vasiļenko
Ieva Brence
Ieva Brence
Ieva Brence

2

2

1
6

1
6

Solveiga Blumberga

10
1

Anatolijs Prohorovs

Komercdarbības ētika

Andrejs Ponomarjovs
Edgars Brēķis
Pēteris Rivže

1

1

2
2

2
2

Diāna Karacejeva

2

2

Sondra Šķēle

2
Kopā:
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20

20
10
1

Riska kapitāls un jaunuzņēmumu
(start-up) izveide un finansēšana
Lielo datu iegūšanas metodes
Biznesa optimizācija un lēmumu pieņemšana
Atbilstības funkcijas (compliance)
loma mūsdienu finanšu pasaulē
Mākslīgais intelekts biznesā

11

60 (80)
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2
19

20

20

Profesionālā darba prakses “Individuālais projekts starptautiskās finansēs” prasības

APSTIPRINĀTS
Prorektors studiju darbā
_______ I.Kreituss
saskaņots
Ekonomikas un finansu
katedras vadītāja
___________ I.Brence
Profesionālā darba prakses “Individuālais projekts starptautiskās finansēs” prasības
Maģistra studiju programmas „Starptautiskās finanses”
studentiem

Prakse ir profesionālās izglītības neatņemama sastāvdaļa. Atbilstoši maģistra studiju programmas „Starptautiskās finanses” prasībām, studentiem ir paredzēts veikt individuālo pētījumu (projektu) starptautisko finanšu jomā, strādājot starptautiskā uzņēmumā vai institūcijā.
1. Prakses mērķi
Nostiprināt studiju laikā iegūtās teorētiskās zināšanas četru pamatdisciplīnu virzienos:
1) ekonomika un statistiskā analīze,
2) starptautisko finanšu plūsmu, finanšu tirgu un banku sistēmas analīze un pārvaldība,
3) problēmai atbilstošu analītisko pētījumu metožu atlase un zinātniskās izpētes veikšana,
4) projektu īstenošana multikulturālā vidē un profesionālās ētikas principu ievērošana,
kā arī pielietot iegūtās zināšanas konkrētu praktisko situāciju/problēmu risināšanai, izvēlēties sava
maģistra darba zinātnisko tēmu un apkopot analītisku informāciju maģistra darba izstrādāšanai.
2. Prakses vieta
Par prakses vietu var kalpot jebkurš starptautisks uzņēmums vai institūcija, kas veic savu darbību Latvijā vai ārvalstīs:
Ārvalstu uzņēmuma filiāle/pārstāvniecība vai tās meitas uzņēmums;
Banka, citas kredītiestādes, apdrošināšanas sabiedrības, brokeru sabiedrības)
Finanšu uzraudzības institūcijas;
Jebkuras tautsaimniecības nozares uzņēmums ar ārzemju kapitāla daļu (vai apgrozījuma daļu
nemazāk par 10 %)
- Uzņēmums, kas nodarbojas ar eksportu vai importu,
- Uzņēmums, kas darbojas ārpus Latvijas teritorijas.
Ja students ir nodarbināts kādā no augstāk minētajiem uzņēmumiem, viņš par prakses vietu var izvēlēties arī savu darba vietu. Prakses vietu izvēloties, viņam ir jāņem vērā prakses uzdevumi un to atrisināšanas iespējas.
-

3. Nodrošinājums ar prakses vietu
Neskatoties uz to, ka prakses vietu students izvēlas patstāvīgi, RISEBA var piedāvāt prakses vietas
tiem studentiem, kam nav iespējas iziet praksi starptautiskā uzņēmumā.
Šajā gadījumā par nepieciešamību nodrošināt prakses vietu, studentam divu mēnešu pirms prakses
uzsākšanas dienas ir rakstiski jāpaziņo programmas direktoram.
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Gadījumā ja RISEBA piedāvā studentam prakses vietu starptautiskajā uzņēmumā praksei paredzētājā
laikā, studentam jābūt gatavam iziet šo praksi 4.punktā noteiktajos termiņos, patstāvīgi nokārtojot
visas nepieciešamās formalitātes ar savu darba devēju (iespējams, ka studentam nāksies izmantot mācību atvaļinājumu, izpildot prakses uzdevumu saskaņā ar šī nolikuma 5. punktu).
Gadījumā, ja RISEBA piedāvātā prakses vieta kādu iemeslu dēļ studentu neapmierina, turpmākas
problēmas saistībā ar prakses nodrošināšanas vietu students risina patstavīgi.
4. Prakses ilgums
Studentu prakse ilgst sešas nedēļas un detalizēti prakses laiki ir norādīti e-riseba vietnē.
5. Prakses vadīšana
Ekonomikas un finanšu katedra atbild par prakses pārraudzību, kā arī par prakses rezultātu novērtējumu. Pirms prakses uzsākšanas dienas Ekonomikas un finanšu katedra apstiprina katram studentam
prakses vadītāju (pārsvarā gadījumu vienlaicīgi arī maģistra darba vadītājs), kurš konsultē studentu
par prakses atskaites sagatavošanu un prakses programmas izpildi.
Pirms prakses uzsākšanas students:
- vienojas ar savu prakses vadītāju par prakses tēmu/virzienu (atbilstoši nolikuma 5.punktam);
- saņem prakses līgumu (pēc nepieciešamības);
- izvēlas prakses vietu.
Prakses laikā studentam obligāti ir jāaizpilda prakses dienasgrāmata, jāsatiekas un jākonsultējas ar
prakses vadītāju, saskaņojot un pildot prakses uzdevumus.
Prakses laikā students saņem konsultācijas pēc dienasgrāmatā noradītā grafika.
5. Prakses virzieni
Prakses laikā studentam ir jāsavāc un jāapkopo maģistra darba izstrādei nepieciešamo informāciju.
Savu individuālo projektu starptautisko finanšu jomā students var īstenot vienā no četriem pamatvirzieniem pēc savas izvēles/interesēm un ievērojot prakses vietas specifiku:
5.1. Finanšu analītiķa projekts, izpildāms izpētot finanšu sektoru (piem., kredītiestādēs, apdrošināšanas sabiedrības, brokeru sabiedrībās, finanšu uzraudzības institūcijās);
5.2. Finanšu analītiķa projekts, izpildāms izpētot nefinanšu sektoru (dažādu saimniecisko nozaru
komercsabiedrībās);
5.3. Finanšu analītiķa projekts, izpildāms izpētot valūtas un kapitāla tirgu (praksi izejot vai kredītiestādēs, vai komercsabiedrībās).
5.4. Pētniecības projekts, kas saistīts ar maģistra darba tematu programmā „Starptautiskās finanses”.
Atbilstoši izvēlētam virzienam prakses atskaites saturu reglamentē nolikuma 6., 7., 8., 9. un 10.punkti.
6.
Prakses saturs (Finanšu sektors)
6.1. Izanalizēt kredītiestādes starptautisko darbību:
6.1.1. sniegt informāciju par kredītiestādes nosaukumu, atrašanas vietu un biroja adresi,
misiju, vīziju, mērķu kopumu;
6.1.2. noteikt kādu valstu īpašniekiem pieder kredītiestādes (bankas) pašu kapitāls un
noteikt struktūru;
6.1.3. noteikt kādos starptautiskos tirgos kredītiestāde veic savu darbību, īstenojot klientu politiku, kredītpolitiku, investīciju politiku, banku partneru izvēles politiku un
depozītu politiku;
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noskaidrot cik liela daļa pieder klientiem nerezidentiem un no kādam valstīm (norēķinu konti, depozīti, kredīti, faktorings, trasta operācijas un tt.);
6.1.5. aprakstīt klientu-nerezidentu identifikācijas procedūru;
6.1.6. noskaidrot vai ir kādas īpatnības kredītspējas noteikšanai klientiem (aizņēmējiem)
nerezidentiem
6.1.7. raksturot kredītiestādes risku vadības politiku;
6.1.8. identificēt un raksturot citus riskus (izņemot valsts risku), kuri piemīt starptautiskai banku darbībai;
6.1.9. noteikt kredītiestādes korespondējošo banku starptautisko tīklu un raksturot tās attiecības;
6.1.10. raksturot kredītiestādes darbību klientu starptautiskās tirdzniecības darījumos
(dokumentāro akreditīvu, inkaso darījumi, bankas garantijas un citas);
6.1.11. salīdzināt kredītiestādes (bankas) starptautisko darbību ar Latvijas komercbanku
nozari, izmantojot FKTK statistiskas datus.
6.1.12. noskaidrot problēmas, kuras pastāv veicot darbību starptautiskos tirgos.
Veikt kredītiestādes kapitāla pietiekamības aprēķinu saskaņā ar Bāzeles komitejas prasībām
par 3 pēdējiem gadiem (1.pielikums). Noformulēt secinājumus.
Veikt ārzemju banku korespondentu (banku partneru) finanšu analīzi ar mērķi izvēlēties jaunu
banku un veikt monitoringu (2.pielikums).
Noformulēt secinājumus un izstrādāt priekšlikumus kredītiestādei darbības uzlabošanai/pilnveidošanai, kā arī risku samazināšanai, veicot darbību starptautiskos tirgus.
Prakses saturs (Nefinanšu sektorā)
Sniegt starptautiskā uzņēmuma vispārējo ekonomisko raksturojumu:
7.1.1. uzņēmuma nosaukums un juridiskais statuss, atrašanās vieta, biroja adrese un
starptautiskās darbības joma;
7.1.2. uzņēmuma misija, vīzija, mērķu kopums;
6.1.4.

6.2.
6.3.
6.4.
7.
7.1.

7.1.3. uzņēmuma struktūras raksturojums (t.sk. dažādu valstu īpašnieku un vadības īss apraksts, kopējais darbinieku skaits un darbinieku skaits pa kategorijām);
7.1.4. starptautiskās darbības funkciju raksturojums;
7.1.5. finansēšanas avotu raksturojums;
7.1.6. uzņēmuma finanšu gada pārskata (par 5 pēdējiem gadiem) analīze: bilance;
peļņas vai zaudējumu aprēķins (pievienot prakses atskaites pielikumam);
7.1.7. statistiskā informācija (Nozaru kods NACE, nozares vidējie finansiālie radītāji).
7.2. Analītiskās atskaites sagatavošana:
7.2.1. Uzņēmuma finanšu rādītāju izmaiņu tendenču raksturojums (par 5 pēdējiem gadiem)
7.2.2. Aktīvu struktūras un finanšu avotu struktūras dinamikas izpēte, finanšu
avotu raksturojums dažādām aktīvu grupām;
7.2.3. Uzņēmuma apgrozāmā kapitāla raksturojums: sastāvs, finansēšanas politika, apgrozāmā kapitāla novērtēšanas metodes, apgrozāmā kapitāla pietiekamības novērtēšana: slēdziens par uzņēmuma maksātspēju un likviditāti;
7.2.4. Uzņēmuma ilgtermiņa aktīvi: sastāvs, novērtēšanas metodes un amortizācijas politika, ilgtermiņa aktīvu finansēšanas avoti;
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7.2.5. Pašu kapitāls: pašu kapitāla izmaiņas, pašu kapitāla struktūra un tās izmaiņas; ienesīguma un peļņas rādītāji uz vienu komercsabiedrības akciju;
7.2.6. Uzņēmuma ārējas finansēšanas avoti, avotu klasifikācija un struktūra; finanšu sviras un finanšu stabilitātes rādītāji;
7.2.7. Uzņēmuma naudas plūsma, naudas plūsmu klasifikācija un to veidošanās;
7.2.8. Uzņēmuma tirdzniecības, investīciju un finansiālās darbības efektivitātes
rādītāji;
7.2.9. Finanšu pārskatu sagatavošanas metodoloģiskais pamats: uzņēmuma uzskaites politika un finanšu pārskatu sagatavošanas standarti.
7.2.10. Analītiskā pārskata sagatavošana, atbilstoši finanšu analīzes rezultātiem.
7.3. Uzņēmuma finansiālā stāvokļa ekspertvērtējums un finanšu pārskata sagatavošanas
kvalitātēs novērtējums kopumā.
7.4. Uzņēmuma komercdarbības prognozējamo attīstības perspektīvu finansiālais novērtējums.
7.5. Noformulēt secinājumus un izstrādāt priekšlikumus finansiāli ekonomiskās situācijas
uzlabošanai un/vai problēmu risināšanai.
8. Prakses saturs (Valūtas un kapitāla tirgos)
8.1. Sniegt starptautiskā uzņēmuma vispārējo ekonomisko raksturojumu:
8.1.1. uzņēmuma nosaukums un juridiskais statuss, atrašanas vieta, biroja adrese
un starptautiskās darbības joma
8.1.2. uzņēmuma misija, vīzija, mērķu kopums;
8.1.3. uzņēmuma struktūras raksturojums (t.sk. dažādu valstu īpašnieku un vadības īss apraksts, kopējais darbinieku skaits un darbinieku skaits pa kategorijām);
8.1.4. starptautiskās darbības funkciju raksturojums;
8.1.5. finansēšanas avotu raksturojums;
8.1.6. uzņēmuma finanšu gada pārskats (par 5 pēdējiem gadiem) analīze: bilance;
peļņas vai zaudējumu aprēķins (pievienot prakses atskaites pielikumam);
8.1.7. statistiskā informācija (Nozaru kods NACE, nozares vidējie finansiālie radītāji).
8.2. Analītiskās atskaites sagatavošana:
8.2.1. Identificēt problēmas un veikt problēmu izpēti starptautiskās primārā
vai/un sekundārā tirgū, t.sk.
8.2.1.1. primārā tirgū - vērtspapīru emisijas plānošana (pasākumu secība,
vismaz 6 pasākumi 4 mēnešu laikā) un analīze (emitenta finanšu radītāju, emisijas radītāju analīze: vērtspapīra nomināls, skaits, piedāvājuma cena, procentu likme, ienesīgums),
8.2.1.2. sekundārā tirgū – noteikt aktīvu kotēšanas cenu, svārstības, alfa un
beta radītājus un veikt darījumu analīzi;
8.2.2. Pozicionēt katru vērtspapīra veidu sava tipa vidē, piem., naudas tirgū, kapitāla tirgū, akciju un obligāciju tirgū, atvasināto finanšu instrumentu tirgū;
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8.2.3. Aprakstīt finanšu pakalpojumu klāstu: reitingu veidošanu, brokera servisa
organizēšanu, tirdzniecības platformu, vērtspapīru vadību depozitāra organizācijā, konsultatīvo pakalpojumu sniegšanu un padziļināti raksturot vienu no minētiem pakalpojumiem no analizējamās problēmas viedokļa
(piem., vai ir jāizmanto reitings konkrētam instrumentam? cik maksa brokera pakalpojumi? kādām jābūt elektroniskas platformas raksturojumam?
un tt.);
8.2.4. Pielietot valūtas un kapitāla tirgu analīzes metožu kopumu:
8.2.4.1. fundamentāla analīze (konkrētā finansu instrumenta tirgus ietekmējošo notikumu kalendārs un galveno notikumu interpretācijas virzieni, piem., uz akciju cenu nodarbinātības ietekme, kad bezdarba kritums stimulē akciju cenu augt);
8.2.4.2. instrumenta tehniska analīze (valūtai, akcijai, obligācijai vai atvasinātiem vērtspapīriem). Sakarā ar tehniskas analīzes instrumentu
daudzveidību var aprobežoties tikai pieciem instrumentiem (analīzes
metodēm).
8.2.4.3. Akcijas analīze - aprēķināt bilances vērtību (BV), peļņu uz vienu akciju (E), tirgus cenas attiecību pret BV un E. Salīdzināt savus rezultātus ar tiem, kas publicēti analītiskajos pārskatos internetā, piem., izmantojot „www.marketwatch.com” vietni.
8.2.5. Papildināt veicamo analīzi ar nepieciešamām tabulām un grafikiem.
8.3. Noformulēt secinājumus un izstrādāt priekšlikumus instrumenta iekļaušanai portfelī
vai izmantošanai hedžingā, arbitrāžā utt. analītiskās darbības uzlabošanai/pilnveidošanai, kā arī risku samazināšanai, veicot finanšu aktivitātes starptautiskos
tirgus.
9. Prakses saturs (Finanšu uzraudzības institūcijās)
9.1. Sniegt finanšu uzraudzības institūcijas vispārējo raksturojumu:
9.1.1. uzraudzības institūcijas nosaukums un juridiskais statuss, atrašanās vieta,
biroja adrese un pakļautība;
9.1.2. uzraudzības institūcijas misija, vīzija, mērķi un uzdevumi;
9.1.3. uzraudzības institūcijas struktūras raksturojums;
9.1.4. starptautiskās darbības funkciju raksturojums;
9.2. Starptautisko darījumu pārbaužu un audita paņēmienu raksturojums:
9.2.1. Īsumā aprakstīt piecus auditam izvēlētos uzņēmumus (darbības joma, nozare, specifika, uzraugāmais objekts, auditam vai uzraudzībai pakļauto darījumu atlase);
9.2.2. Aprakstīt veicamo audita procedūru (veikšanas posmus) uzņēmumu starptautiskiem darījumiem un uzraudzības uzdevumus;
9.2.3. Identificēt uzņēmumu auditam nepieciešamo dokumentāciju, statistiskās
informācijas un izejošo datu plūsmas un veidus, ka arī noskaidrot uzņēmumu audita kontroles principus;
9.2.4. Noteikt metožu izvēles kritērijus un atbilstoši kritērijiem atlasīt uzņēmumu
auditam atbilstošus paņēmienus un metodes (kādas konkrēti metodes, kā
bija izmantotas);
9.2.5. Aprakstīt specifisko nosacījumu ievērošanu un novērtēt risku auditējamām
vai uzraugāmām darbībām;
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9.2.6. Pamatot piemērojamās audita atzinumu, slēdzienu, aktu, dokumentu arhivēšanas prasības un to tālāko pielietošanu starptautiskajā sadarbībā;
9.3. Izdarīt secinājumus un izstrādāt priekšlikumus par pārbaužu un audita veikšanas problēmām un nepieciešamajiem uzlabojumiem.
10. Prakses saturs (uzņēmumos/ institūcijās, kas kalpo par pamatu maģistra darba izstrādei):
10.1. Uzņēmuma vispārējs raksturojums:
10.1.1. uzņēmuma nosaukums un juridiskais statuss, atrašanās vieta, biroja adrese un starptautiskās darbības joma;
10.1.2. uzņēmuma misija, vīzija, mērķu kopums;
10.1.3. uzņēmuma struktūras raksturojums (t.sk. dažādu valstu īpašnieku un vadības īss apraksts, kopējais darbinieku skaits un darbinieku skaits pa kategorijām);
10.1.4. starptautiskās darbības funkciju raksturojums;
10.1.5. finansēšanas avotu raksturojums;
10.1.6. uzņēmuma finanšu gada pārskata (par 5 pēdējiem gadiem) analīze: bilance; peļņas
vai zaudējumu aprēķins (pievienot prakses atskaites pielikumam);
10.2. Uzņēmuma vai tā ārējās vides analīze (atbilstoši maģistra darbam izvirzītajam tematam).
11. Prakses materiālu noformēšana un novērtēšana
11.1. Nedēļu pirms prakses aizstāvēšanai rīkotas sēdes studentam jāiesniedz katedrā:
11.1.1. aizpildīta dienasgrāmata, kurā ir atspoguļoti ieraksti par katru prakses nedēļu un prakses vadītāja vērtējums par studenta attiecīgajā nedēļā izzināto;
11.1.2. uzņēmuma vadītāja atsauksme/aptaujas anketa par studenta darbu prakses
laikā;
11.1.3. prakses atskaite (atbilstoši 6. vai 7., vai 8., vai 9.punkta prasībām), kuru
paraksta attiecīgā uzņēmuma vadītājs vai uzņēmuma vadītāja nozīmētais
prakses vadītājs, norādot savu amatu.
11.1.4. Maģistra darba zinātnisko tēmu.
11.2. Prakses atskaite sastāv no:
 titullapas;
 satura rādītāja;
 uzņēmuma/institūcijas/finanšu instrumenta raksturojuma (bastoties uz visu
prakses laikā apkopoto informāciju, ka arī statistisko informāciju, ja ir nepieciešama/pieejama)
 analītiska uzdevuma veikšanas;
 secinājumiem un priekšlikumiem
 pielikumiem
11.3. Prakses atskaite jānoformē ar datora palīdzību kā atsevišķu dokumentu. Tai jābūt novīzētai uzņēmumā, to paraksta students un uzņēmuma prakses vadītājs. Atskaites apjoms
– līdz 21 lpp., neskaitot pielikumu.
11.4. Prakses aizstāvēšanai studentam jāsagatavo prezentāciju PowerPoint, kas sastāv līdz
10 slaidiem. Aizstāvot praksi jāiepazīstina komisija ar uzņēmuma darbību, finansiāli
ekonomiskās analīzes rezultātiem, secinājumiem un saviem priekšlikumiem un jāatbild
uz komisijas locekļu jautājumiem.
11.5. Prakses atskaite jāiesniedz metodiķiem reģistrācijai: (skat.e-riseba).
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11.6. Prakses atskaites aizstāvēšanu organizē Ekonomikas un finanšu katedra.
11.7. Studenta prakses vadītājam jānovērtē prakses materiālu atbilstība šā nolikuma prasībām un jāatspoguļo savs secinājums par studenta pielaišanu atskaites aizstāvēšanai, parakstot/neparakstot studenta prakses atskaiti uz titullapas.
PIELIKUMS NR. 6

Studiju programmas ”Starptautiskās finanses” studiju kursu kartējums
Zināšanas
Daļa
A
A
A
A
A
A
A

B
B
B
B
B
B
B
C
C
C
C
C
C

K
P
2
2
2
2
2
3
1
1
2
2
2
2
1
6
2
1
1
2
2

2

Studiju kursa nosaukums

1.1.

Daudzdimensiju analīzes metodes
Finanšu grāmatvedība un audits
Finanšu tirgi un institūcijas
Projektu vadīšana un finansēšana
Risku pārvaldība
Uzņēmuma finanšu pārvaldība
Vadības grāmatvedība un uzņēmuma vērtēšana
Biznesa ilgtspēja un korporatīvā
sociālā atbildība
Biznesa konkurētspēja un stratēģiskā vadīšana starptautiskā vidē
Blokķēžu tehnoloģijas
Finanšu vērtēšana un stratēģija:
investīcijas
Komercdarbības un analīzes iespējas digitālā vidē
Pētījumu metodoloģija
Prakse
Atbilstības funkcijas (compliance)
loma mūsdienu finanšu pasaulē
Finanšu analītika
Komercdarbības ētika
Mākslīgais intelekts biznesā
Riska kapitāls un jaunuzņēmumu
(start-up) izveide un finansēšana
Uzņēmuma finansēšanas instrumenti

X

1.2.

Prasmes
2.1.

Kompetences

2.2.

3.1.

X
X
X
X

X
X
X

X
X

X
X
X
X
X

X

X
X
X

X

X
X
X

X

X

X
X

X

X
X

X
X

X

X

X
X

X
X
X

X
X

X

X

X
X
X

X
X
X
X

X

X

X

X

X
X

X

X

X
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3.2.

PIELIKUMS NR. 7

Studiju programmas “Starptautiskās finanses” atbilstība valsts izglītības
standartam
PARAUGS
Prasības*
Studiju programmas
apjoms (KP)

Standartā noteiktais
Vismaz 40 KP

Programmas rādītāji
60 KP (80 KP)

Studiju programmas
īstenošanas ilgums

Maģistra programmas pilna laika studiju ilgums ir viens līdz divi gadi ar noteikumu, ka
kopējais bakalaura un maģistra studiju ilgums
nav mazāks par pieciem gadiem

Programmu daļas un to
apjoms ( obligātā, ierobežotās izvēles, izvēles),
t.s. noslēguma darba
apjoms

Maģistra studiju programmas obligātajā daļā, A daļa – 34 KP
izņemot maģistra darba izstrādi, ietver attiecīgās zinātņu nozares vai apakšnozares izvēlētās
jomas teorētisko atziņu izpēti un teorētisko
atziņu aprobāciju zinātņu nozares vai apakšnozares izvēlētās jomas aktuālo problēmu aspektā ne mazāk kā 12 kredītpunktu apjomā, ja
maģistra studiju programmas apjoms ir 40
kredītpunktu, un ne mazāk kā 24 kredītpunktu
apjomā, ja maģistra studiju programmas apjoms ir 80 kredītpunktu.

Kontaktstundu apjoms
(%)

Pilna laika studijās ne mazāk kā 30 % no maģistra studiju programmas apjoma (izņemot
praksei, ja tāda ir noteikta, un maģistra darba
izstrādei paredzēto apjomu) veido kontaktstundas

Obligātais saturs atbilstoši standarta prasībām

Maģistra studiju programmas obligātajā daļā, A daļa – 34 (54) KP
izņemot maģistra darba izstrādi, ietver attiecīgās zinātņu nozares vai apakšnozares izvēlētās B daļa – 16 (36) KP
jomas teorētisko atziņu izpēti un teorētisko
C daļa – 10 KP
atziņu aprobāciju zinātņu nozares vai apakšnozares izvēlētās jomas aktuālo problēmu aspektā ne mazāk kā 12 kredītpunktu apjomā, ja
maģistra studiju programmas apjoms ir 40
kredītpunktu, un ne mazāk kā 24 kredītpunktu
apjomā, ja maģistra studiju programmas apjoms ir 80 kredītpunktu

Atbilstība Vides aizsardzības likuma un Civilās
aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likuma
noteiktajām prasībām

Ja studējošais Vides aizsardzības likumā un
Civilās aizsardzības likumā noteiktās prasības
nav apguvis zemāka līmeņa studiju programmā, viņš to apgūst papildus maģistra studiju
programmai

Nodrošināts Ievadmoduļa formātā

Piešķiramais grāds

Pēc maģistra programmas apguves piešķir
profesionālo maģistra grādu nozarē (profesio-

Mg.soc.

Ne mazāk kā 20 kredītpunktu no maģistra studiju programmas apjoma ir maģistra darba
izstrāde
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1.5 gadi (profilējošā programma)
2 gadi (neprofilējošā programma)

30% no maģistra studiju programmas apjoma , izņemot
prakses un maģistra darbu

nālās darbības jomā), kā arī piektā līmeņa profesionālo kvalifikāciju
Studiju turpināšanas
iespējas

Profesionālais maģistra grāds dod tiesības,
Tiesības turpināt studijas
izpildot uzņemšanas prasības attiecīgajā dokto- doktorantūrā
ra studiju programmā, turpināt izglītību doktora studiju programmā

Studiju programmas
apguves vērtēšanas pamatprincipi un kārtība

Prakse vismaz 26 kredītpunktu apjomā, ja tā ir 6 KP – profilējošā programma
paredzēta akadēmiskās bakalaura studiju pro26 KP – neprofilējošā programma
grammas beidzējiem, vai vismaz sešu kredītpunktu apjomā, ja tā ir paredzēta bakalaura
programmas beidzējiem
Pielikums Nr. 5
Praksi īsteno saskaņā ar prakses līgumu par
prakses vietas nodrošināšanu vai saskaņā ar
augstskolas lēmumu par prakses vietu nodrošināšanu pašā augstskolā. Prakses līgumu
augstskola slēdz ar darba devēju. Prakses līgumā vai augstskolas lēmumā par prakses vietu nodrošināšanu ietver prakses mērķus, uzdevumus, prakses norises plānojumu, prakses
sasniegumu vērtēšanas kārtību, kā arī pušu
pienākumus un atbildību. Prakses mērķi studējošais sasniedz, pamatojoties uz iegūtajām
zināšanām, prasmēm, kompetenci un iepriekšējo darba pieredzi. Nosakot prakses mērķus
un uzdevumus, prakses saturā iekļauj arī studējošā iepazīšanos ar attiecīgās prakses organizācijas pārvaldes struktūru un darbības principiem. Prakses mērķu un uzdevumu noteikšanā, kā arī prakses izvērtējumā piedalās to organizāciju pārstāvji, ar kurām noslēgts līgums
par prakses īstenošanu. Augstskola noteiktu
prakses daļu var īstenot arī studiju sākuma
posmā, lai veidotu un nostiprinātu studējošo
priekšstatu par apgūstamo profesiju.

Studiju prakses raksturojums (ja attiecināms)

*Atbilstoši piemērojamajam valsts izglītības standartam
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