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1. Studiju virziena raksturojums 
 

Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācija augstskola (RISEBA) 

atbilstoši 2012. gada 25. septembrī izdotajiem Ministru kabineta noteikumiem Nr. 668 

„Augstskolu, koledžu un studiju virzienu akreditācijas noteikumu” 4.pielikumam kopš 

2012.gada īsteno studiju virzienu „Ekonomika”. Minētais virziens pašreiz sastāv no vienas 

profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programma „Starptautiskās finanses”. 

Virziens Ekonomika ar LR Izglītības un zinātnes ministrijas Studiju Akreditācijas komisijas 

2013.gada 18.decembra lēmumu Nr. 279 akreditēts uz maksimālo termiņu sešiem gadiem – 

līdz 2019.gada 17.decembrim. 

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

kopējo stratēģiju 

RISEBA stratēģijas 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) ir definētas deviņas stratēģiskās attīstības prioritātes: 

1. Turpmāka skolas internacionalizācija 

2. Zinātnes attīstība 

3. Akadēmiskā personāla attīstība 

4. Jaunu studiju programmu izstrāde 

5. Nepārtraukta apmācības kvalitātes pilnveidošana 

6. Attiecību ar absolventiem pilnveidošana 

7. Mūžizglītības attīstība 

8. Augstskolas zīmola stiprināšana 

9. Sociālās atbildības sekmēšana 

Visas augstāk uzskaitītas prioritātes ir veidotās atbilstoši augstskolas definētiem 

misijai, vīzijai un izvirzītām vērtībām (skat. http://www.riseba.lv/lv/riseba-misija-

vertibas.html). 

Saskaņā ar RISEBA stratēģiju un tās prioritātēm, augstskolā ir nodefinēti konkrēti 

stratēģiskie mērķi un uzdevumi, kā arī izpildes termiņi, atbildīgie darbinieki, uzdevumu 

izpildes mērījumu metodika un kritēriji.  

Studiju virziena „Ekonomika” izveide ir īstenota RISEBA ceturtās stratēģiskās 

prioritātes ietvaros ar nolūku nodrošināt pilnvērtīgu, inovatīvu, kvalitatīvu un Eiropas 

izglītības reformas mērķiem atbilstošu finanšu un ekonomisko izglītību bakalaura un maģistra 

http://www.riseba.lv/lv/riseba-misija-vertibas.html
http://www.riseba.lv/lv/riseba-misija-vertibas.html


5 

 

programmu līmenī, dodot iespēju apgūt komercdarbības un pārvaldes, ka arī sociālo lietu 

speciālistam nepieciešamās zināšanas un iemaņas atbilstoši mūsdienīgām vienotā Eiropas 

darba tirgus prasībām.  

Studiju virziena „Ekonomika” uzdevums ir sagatavot studējošus patstāvīgai analītiķa 

praksei finanšu un ekonomikas jomā, lai risinātu pašreizējās un nākotnes ekonomiskās un 

finanšu problēmas, veikt ekspertīzi, sniegt konsultācijas un veikt zinātniski pētniecības darbu. 

Studiju virziens pašreiz sastāv no vienas profesionālās augstākās izglītības maģistra 

studiju programmas „Starptautiskās finanses”, kas kopš 2013./2014.akadēmiskā mācību gada 

tiek īstenota angļu valodā. Tomēr šīs programmas sekmīga realizācija ir tikai viens, 

sākotnējais Studiju virziena „Ekonomika” attīstības posms. Saskaņā ar minēta studiju virziena 

izstrādāto attīstības stratēģiju tiek paredzēts izveidot vairākas studiju programmas gan 

bakalaura, gan maģistra programmu līmenī, lai nodrošinātu potenciālajiem RISEBA 

studējošiem mērķtiecīgu pilna izglītības cikla apguvi atbilstoši trīs posmiem: bakalaurs – 

maģistrs – doktors, saskaņa ar vienotās Eiropas augstākas izglītības sistēmas attīstības 

principiem. 

Studiju virziena „Ekonomika” attīstība un realizācija atbilst RISEBA augstskolas 

stratēģiskā plāna realizācijai, kļūt par Baltijas reģionā atzītu un pieprasītu augstskolu, kas 

gatavo augsti-kvalificētus speciālistus biznesa, ekonomikas un finanšu jomās. 

Studiju virziens „Ekonomika” ieviešana un īstenošana RISEBA augstskolā tiek veikta 

saskaņā ar Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģiju („Latvija 2030”), Nacionālais attīstības 

plānu 2014.-2020.gadam, Latvijas Republikas Nacionālās industriālās politikas vadlīnijām un 

Izglītības politikas attīstību. 

1.2. Studiju virzienam atbilstošo studiju programmu kopa, tās attīstības 

pamatprincipi, perspektīvais novērtējums no Latvijas attīstības plānošanas 

dokumentos noteikto valsts attīstības prioritāšu viedokļa 

Latvijas ekonomikas veiksmīga pasaules finansiāli-ekonomiskās krīzes pārvarēšana, tās 

turpmākā stabila attīstība pēc krīzes posmā un sekmīgas industriālā izrāviena stratēģijas 

realizācijas priekšnosacījumi saistīti ar eksporta potenciāla pieaugumu, rūpniecības sektora 

attīstību un ciešu ekonomisko un tirdzniecības sadarbību gan ar Eiropas Savienības, gan 

pasaules valstīm.  

Latvijas izdevīgais ģeogrāfiskais stāvoklis, ciešāka integrācija Eiropas vietotajā 

ekonomiskajā un eirozonas telpā, kā arī brīvā finanšu un kapitāla aprite veicina transporta 

infrastruktūras pilnveidošanu, nacionālā biznesa paplašināšanu, industriāla un finanšu 

starpniecības sektora turpmāku attīstību. Tāpēc ir svarīgi, lai pareizus ekonomiskus un finanšu 
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lēmumus pieņem augsti kvalificēti, zinoši speciālisti, kuri spēj izstrādāt objektīvus un 

analītiski pamatotus risinājumus atbilstoši starptautisko finanšu un produktu tirgus 

mūsdienīgai situācijas un tendencēm. Turklāt darba tirgus robežu paplašināšanas apstākļi 

noved pie prasību paaugstināšanas Latvijas darbinieku profesionālām kompetencēm.  

Augstskolu beidzējiem ir jābūt labi informētiem par situāciju starptautiskajā finanšu, 

produktu un kapitāla tirgū, jāprot strādāt likumu un profesionālās ētikas normu ietvaros un 

spēt veikt analītiskus novērtējumus un gatavot profesionālus slēdzienus, vērtējot pašreizējo 

situāciju un izstrādājot alternatīvus scenārijus identificēto problēmu risināšanai.  

Profesionālās zināšanas, kuras piedāvā un turpmāk piedāvās dažādas RISEBA 

programmas bakalaura un maģistra līmenī studiju virziena „Ekonomika” ietvaros, galvenokārt 

var izmantot: 

 finanšu institūciju darbinieki (bankas, apdrošināšanas uzņēmumi, finanšu korporācijas, 

finanšu uzraudzības iestādes, biržas, pensiju fondi, kopīgo ieguldījumu kopienas); 

 valsts institūciju darbinieki, kuri pieņem ekonomiskās politikas, finanšu un investīciju 

lēmumus; 

 privātuzņēmumu un organizāciju ekonomiskie un finanšu dienestu speciālisti; 

 uzņēmumu īpašnieki; 

 uzņēmēji. 

Studiju virziena „Ekonomika” un profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju 

programma „Starptautiskās finanses” izveides procesā tika veiktas konsultācijas ar augstāk 

minēto interešu grupu pārstāvjiem, lielāko Latvijas finanšu institūciju atbildīgajiem 

darbiniekiem, lielāko uzņēmumu vadītājiem, kuri atzina, ka šī studiju programma ir 

nepieciešama un tai ir liels attīstības potenciāls gan Latvijas, gan Eiropas mērogā. 

Sākot ar 2012.gadu Latvijas Republikā ir piecas augstskolas RISEBA, RTU, BA, LU 

un BSA kas piedāvā radnieciskas studiju programmas ekonomikā un finansēs. Tas rada 

labvēlīgu konkurenci un veicina izglītības kvalitātes uzlaišanos. Turklāt tikai RISEBA studiju 

virziens ir vērts uz ekspertu-analītiķu sagatavošanu. 

1.3. Studiju virziena un studiju programmu atbilstība darba tirgus pieprasījumam, 

darba devēju aptaujas rezultāti 

Studiju virzienā „Ekonomika” iegūstamā finanšu-ekonomiskā izglītība sniedz iespēju  

jauniem speciālistiem – finanšu un ekonomikas analītiķiem atrast darbu dažādās 

tautsaimniecības sektoros - finanšu un apdrošināšanas, rūpniecības, būvniecības, transporta un 

izglītības nozarēs.  
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Saskaņā ar LR Centrālās statistikas pārvaldes datiem, 2015.gadā vidējā bruto darba 

samaksa Latvijā bija EUR 857 vīriešiem un EUR 718 sievietēm, savukārt sektorā „Finanšu un 

apdrošināšanas darbības”  - EUR 2340 vīriešiem un EUR 1456 sievietēm.  

Turklāt jāņem vērā, ka laikā no 2009. – 2015. gadam virkne uzņēmumu sākuši 

orientēties nevis tikai uz vietējo, bet arī uz ārējiem tirgiem, kas sekmēja eksporta pieaugumu. 

Arī Latvijas Republikas pievienošana eiro zonai 2014.gadā ir līdzeklis uzņēmēju un visas 

valsts konkurētspējas uzlabošanai, Latvijas kredītreitinga paaugstināšanai un ārvalstu 

investīciju pieaicināšanai. Līdz ar to pieprasījums pēc augsti kvalificētiem ekonomistiem un 

finanšu analītiķiem darbam gan vietējos, gan starptautiskajos uzņēmumos ar laiku tikai 

palielināsies.  

RISEBA augstskolai jau gadiem ir izveidojusies profesionālā vide uzņēmēju, 

ekonomistu un finanšu analītiķu apmācības jomā. Turklāt absolventi  ir augsti novērtēti arī 

darba devēju vidū.  

Latvijas Darba devēju konfederācijas (LDDK) un karjeras portāla Prakse.lv 

pieprasītāko augstskolu un profesiju sarakstā, RISEBA darba devēju vērtējumā ir septītā 

ieteiktākā izglītības iestāde (skat. http://www.prakse.lv/tops), kuru ieteikuši 137 uzņēmumi. 

Topa veidotāji ir pārliecināti, ka galvenokārt uz šiem ieteikumiem absolventi balstīs savu 

studiju izvēli, jo, kā atzīst jaunieši, tie visvairāk uzticas darba devējiem un to ieteikumiem.  

Darba devēju un profesionālo organizāciju sniegto informāciju par absolventu 

nodarbinātības iespējām vismaz nākamo sešu gadu perspektīvā skatīt 3.2. iedaļā punktā. 

1.4. Studiju virziena stipro un vājo pušu, iespēju un draudu analīze 

Studiju virziena „Ekonomika” novērtējums tiek veikts divos aspektos: studiju virziena 

analīze, kas vairāk saistīta ar pašreizēji identificēto stipro un vājo pušu esamību un studiju 

virziena perspektīvu analīze, kas identificē studiju virziena turpmākas attīstības veicinošus un 

bremzējošus faktorus. 

Studiju virziena pašreizējas situācijas analīze rāda, ka galvenās stiprās puses, kas 

veido studiju virziena veiksmīgu realizāciju saistītas ar administratīvā un akadēmiskā 

personāla profesionālo pieredzi un kvalifikāciju, programmas uzbūvi un atbilstību Eiropas 

izglītības standartiem, kā arī ar plašu sadarbību ar nozaru ekspertiem un speciālistiem.  

 

 

 

 

http://www.prakse.lv/tops
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S – Stiprās puses V- Vājas puses 
 Augsti kvalificētais administratīvais un 

akadēmiskais personāls, kam ir daudzu gadu 

pieredze ekonomikas, finanšu un 

uzņēmējdarbības jomā 

 Studijas angļu valodā 

 Ārvalstu mācībspēki 

 Studijas darba dienu vakaros, kas ļauj savienot 

studijas ar darbu 

 Labs materiāli-tehniskais nodrošinājums 

 Programmas „Starptautiskās finanses” atbilstība 

Eiropas augstskolu augstiem standartiem un 

apmācības moduļiem 

 Programmas „Starptautiskās finanses” uzbūve 

(programma izstrādāta saskaņā ar darba devēju 

prasībām) 

 RISEBA sadarbība ar augsti kvalificētiem 

finanšu un ekonomikas ekspertiem 

 Augstskolas pozitīvais tēls 

 Iespējas iegūt dubultgrādu, studējot „Kedge 

Business School”  

 Liels sadarbības augstskolu skaits ārvalstīs 

 Maģistra studiju programmu savstarpēja 

integrācija 

 Mazs pašreizēji studējošo skaits 

 Pagaidām virzienā ietilpst tikai viena programma 

 Nepietiekama jaunā virziena/programmas 

atpazīstamība 

 Studējošo iesaistīšana pētnieciskajā darbā 

I –Iespējas  D - draudi 
 Virziena turpmāka internacionalizācija 

  Ārzemju studentu apmācība 

 Plašāka studentu apmaiņa ERASMUS un 

dubultgrāda programmu ietvaros 

 Studentu apmaiņa ar citām augstskolām 

(sadarbības partneriem) Krievijā, Ukrainā, 

Baltkrievijā 

 Sadarbība ar darba devējiem, iesaistot 

studējošos projektos 

 

 Konkurence no citu augstskolu puses 

 Potenciālo studentu tieksme mācīties ārzemēs vai 

studiju programmās, kur pieejamas budžeta 

vietas vai arī studiju maksa ir zemāka 

1.2. attēls. RISEBA studiju virziena „Ekonomika” SVID analīze. 

 

Virziena vājās puses ir saistītas, galvenokārt, ar sākotnēji nepietiekamu programmas 

atpazīstamību un pagaidām nelielu studējošo skaitu.  

Par draudiem ir uzskatāmas potenciālo studentu tieksme mācīties ārzemju augstskolās, 

ka arī konkurence no citu augstskolu puses (skat. 1.2.attēlu). 

Studiju virziena turpmāko attīstības iespēju analīze norāda, ka virziena īstenošana 

angļu valodā nodrošina iespēju tālāk pilnveidojot studiju kvalitāti, pieaicinot starptautiski 

atzītus pasniedzējus, studējošiem ir iespēja iegūt dubulto grādu un iziet praksi starptautiskajos 

uzņēmumos ārzemēs kā arī mazinās konkurenci ar valsts augstskolām, kur studijas notiek 

tikai valsts valodā. 



9 

 

1.5. Studiju virziena vadība: pārvaldības struktūra 

 

Studiju virzienu „Ekonomika”  pārrauga Ekonomikas un finanšu departamenta direktors, 

kas ir tiešā pakļautībā RISEBA prorektoram studiju darbā.  

Kvalitātes nodrošināšana un pilnveidošana ir viena no RISEBA stratēģiskajām 

prioritātēm. RISEBA kvalitātes nodrošināšanas sistēma veidota, balstoties uz ENQA 

(European Network for Quality Assurance in Higher Education) standartiem un vadlīnijām 

kvalitātes nodrošināšanai Eiropas augstākās izglītības telpā, Eiropas Kvalitātes vadības fonda 

izcilības modeli (EFQM izcilības modeli), kā arī uz EFMD studiju programmu akreditācijas 

sistēmas (EPAS) kritērijiem.  

Kvalitātes nodrošināšanas sistēma aptver RISEBA pamatdarbību - studiju procesa 

īstenošanu, ka arī ar studijām saistītos procesus.  

RISEBA vadības mērķis ir nodrošināt iekšējo procesu caurskatāmību un darbību 

veikšanu atbilstoši LR un Eiropas normatīvajām prasībām, kā arī sagatavot starptautiskajā 

darba tirgū nepieciešamus speciālistus, kas ne tikai ir zinoši un prasmīgi katrs savā attiecīgajā 

jomā, bet ir sagatavoti profesionālajai dzīvei arī vērtību un attieksmes ziņā.  

Kvalitātes nodrošināšanas sistēmas īstenošanai pastāv šādi mehānismi: 

 studējošo apmierinātības noteikšana (anketēšana) un analīze; 

 darbinieku darbības kvalitātes noteikšana un uzraudzība (hospitēšana); 

 iekšējie kvalitātes auditi (procedūru un dokumentācijas); 

 augstskolas ikgadējais pašnovērtējums; 

 studiju programmu/virzienu ikgadējais pašnovērtējums; 

 pasniedzēju un darbinieku ikgadējā snieguma izvērtēšana; 

 kvalitātes vadības grupas darbs; 

 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, 

pārstāvniecību Senātā, ar studējošo pašpārvaldes starpniecību.  
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1.6. Studiju virziena resursi (tai skaitā finanšu resursi) un materiāltehniskais 

nodrošinājums:  

1.6.1. Finanšu resursi studiju virzienam atbilstošo studiju programmu īstenošanas 

nodrošināšanai, kā arī akadēmiskā personāla pētniecības (radošās) darbības 

nodrošināšanai. Finanšu resursu izmantošanas kontrole un ilgtspēja. 

Finansējums literatūras iegādei un elektronisko datubāzu abonēšanai 

Kopš RISEBA dibināšanas brīža studiju maksa ir galvenais studiju procesa 

nodrošināšanas finansējuma avots. Studiju maksa tiek segta no fizisko un/vai juridisko 

personu līdzekļiem, un proti:  

 studējošā personīgie līdzekļi; 

 studējošā vecāku un citu radinieku personīgie līdzekļi; 

 studējošā darba devēja līdzekļi; 

 studiju kredīts ar valsts vārdā sniegtu galvojumu; 

 komerckredīts; 

 sponsoru līdzekļi. 

Studiju maksas apmēru un samaksas kārtību katram studiju gadam nosaka un 

apstiprina RISEBA Senāts. RISEBA noteikusi šādas studiju maksas apmaksas iespējas 

studējošiem: 

 par visu studiju programmu kopumā; 

 par vienu studiju gadu;  

 par vienu semestri; 

 saskaņā ar līgumā paredzēto maksājumu grafiku – 9 maksājumi katra studiju gada 

laikā  

Studiju maksa visām maģistra studiju programmām angļu valodā ir noteikta EUR 

6000 studijām, kas īstenojamas divu gadu laikā (personām ar neprofilējošo augstāko izglītību 

vai ar akadēmisko profilējošo augstāko izglītību) un EUR 5400 – programmām īstenojamām 

pusotra gadu laikā (personām ar profilējošo profesionālo augstāko izglītību).  

Studējošajiem pieejamas arī 16 dažāda veida studiju maksas atlaides par 

sasniegumiem sportā un izcilību studijās, kā arī sociālā atbalsta stipendijas u.c.. Studiju 

maksas atlaides nosaka atbilstoši „Noteikumiem par studiju maksas atlaidēm” (sīkāk skat. 

http://www.riseba.lv/lv/reglamentejosie-dokumenti.html).  

 

http://www.riseba.lv/images/pdf/atlaides/noteikumi-par-studiju-atlaidem-2012-2.pdf
http://www.riseba.lv/lv/reglamentejosie-dokumenti.html


11 

 

1.6.2. Studiju virzienā iesaistītā augstskolas vai koledžas akadēmiskā personāla 

kvalifikācija, tā atbilstība studiju virzienam atbilstošo studiju programmu 

īstenošanai 

Studiju programmas “Starptautiskās finanses” īstenošana kopumā iesaistīti vairāk nekā 

20 mācībspēki. No tiem vairāk nekā 50 % ir RISEBA mācībspēki un 44% - vieslektori. 

RISEBA ir izstrādāta un tiek īstenota šāda akadēmiskā personāla sastāva veidošanas 

politika: 

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

sagatavoti pasniedzēji, kuri darbā izmanto mūsdienīgas apmācības metodes; 

 nodrošināt, lai ne mazāk kā 50% mācībspēku, kas saistīti ar studiju programmas 

īstenošanu strādātu RISEBA pamatdarbā;  

 piesaistīt studijām ārvalstu speciālistus un citu augstskolu pasniedzējus atbilstoši 

programmas/virziena specifikai, ievērojot faktu, ka augstskolā ir noslēgusi sadarbības 

līgumus ar 53 augstskolām gan Eiropā, gan pasaulē.  

  piesaistīt studijām nozares pārstāvjus, ekspertus speciālistus (konkrētajā studiju 

programmā) atbilstoši programmu/virzienu specifikai. 

Studiju virzienu nodrošina 10 zinātņu doktori, no kuriem 2 ir profesori, 5 ir asociēti 

profesori, 2 ir docenti, 5 ir ārvalstu mācībspēki. Studiju kursu docēšanai piesaistīti 10 nozares 

profesionāļi, kā arī studentiem ir iespēja apmeklēt vieslekcias.  

 

Turklāt programmas ikdienas darbu nodrošina arī administratīvais personāls četru cilvēku 

sastāvā: 

 Programmas direktore – Ieva Brence, Dr.sc.administr., asoc. prof. 

(http://www.riseba.lv/lv/magistra-studiju-programmas/starptautiskas-finanses.html) 

 Studiju programmas administratori - Monta Sapata, Marija Janova, Ieva Goldmane 

(http://www.riseba.lv/lv/administrativais-personals/studiju-programmu-

administratores.html). 

1.6.3. Studiju virziena metodiskais, informatīvais (tai skaitā bibliotēkas resursu) un 

materiāltehniskais nodrošinājums, tā atbilstība apgūstamo profesiju 

reglamentējošo normatīvo aktu prasībām 

 

Studiju procesa nodrošināšanai RISEBA izmanto trīs ēkas Rīgā - Meža ielā 3, Meža 

ielā 1 un Ūdens iela 6. Studiju process virziena „Ekonomika” ietvaros gandrīz pilnībā notiek 

telpās, kas atrodas pēc adreses Meža iela 3 (Meža ielā 1), kurās vēsturiski notiek studējošo 

apmācība studiju programmās „Uzņēmējdarbības vadība”, „Starptautiskais bizness”, 

„Starptautiskās finanses”, „Projekta vadība”,  „Personāla vadība”, „Sabiedrisko attiecību un 

reklāmas menedžments” u.c. 

http://www.riseba.lv/lv/magistra-studiju-programmas/starptautiskas-finanses.html
http://www.riseba.lv/lv/bakalaura-studiju-programmas/pr-reklamas-menedzments.html
http://www.riseba.lv/lv/bakalaura-studiju-programmas/pr-reklamas-menedzments.html
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Meža ielas 3 ēkā kopējā telpu platība veido 6547,02 m2, no tiem 3340 m2 paredzēti 

studiju un zinātniskajam darbam, 149 m2 audio vizuālo mediju studijām. 

Kopumā RISEBA mācību procesu nodrošina 202 datori ar instalēto Windows 

operētājsistēmu un 61 „Apple” datori. Studiju procesa vajadzībām ir aprīkotas 189 datorizētas 

mācību vietas, no kuriem 137 ir pieejami tieši studentēm. Datori ir bāzēti uz Intel Core un 

Pentium procesoriem ar instalētiem MS Windows un MS Office programmatūru vai Apple 

MacOS X programmatūru. 

Visi RISEBA datori ir pieslēgti lokālam augstskolas datortīklam un Internetam. 

Augstskolas telpās ir nodrošināts bezvada Interneta pieslēgums (WiFi). Inetrneta pieslēguma 

ātrums ir 100 Mbps Latvijā un ārzemēs. 

RISEBA strādā 8 daudzfunkcionāla tīkla printeri ar skeneriem. Divi no minētiem 

printeriem ir krāsaini. 

Multimediju prezentāciju un mācību materiālu sagatavošanai un demonstrēšanai, ka 

arī datu apstrādei tiek izmantotas dažādas multivides tehniskās iespējas: konferenču auditorija 

ar LCD projektoru, liels ekrāns un skaņas ierīces; 35 auditorijas, katra no kurām ir aprīkota ar 

stacionāro LCD projektoru, ekrānu un datoru; 3 auditorijas aprīkotās ar LCD projektoru, 

ekrānu un datoru, ka arī skaņas, video, DVD ierīcēm un datorizēto iekārtu vadības sistēmu; 7 

pārnēsājamiem  projektoriem; 5 portatīviem datoriem, kas varētu būt izmantojami kopā ar 

pārnēsājamiem projektoriem bez papildus stacionārām iekārtām. 

Atsevišķas vieslekcijas tiek plānotas Arhitektūras un mediju centrā (Ūdens ielā 6), 

kura kopējā platība ir ap 1500 m2. RISEBA studējošajiem tur ir pieejami – semināru telpas, 

pasākumu un izrāžu zāle, piecas tehniski aprīkotās  auditorijas, kā arī arhitektūras 

projektēšanas darbnīca, auditorijas, maketēšanas darbnīca, fotostudija (aprīkota ar stacionāru 

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

montāžas aparatūru), videostudija, divas video montāžas studijas un arhitektūras datorklases, 

divas video montāžas darba telpas, aktiermeistarības zāle, atvērtā tipa transformējamas 

auditorijas 437 m2 kopplatībā. 

Lai nodrošinātu efektīvu zināšanu un iemaņu apgūšanu augstskolā tiek izmantota 

MOODLE elektroniskā apmācības sistēma/vide, kas nodrošina komunikāciju starp 

mācībspēkiem un studējošiem, kā arī e-platformu  nepieciešamo mācību materiālu 

ievietošanai un piekļuvei. 

MOODLE sistēmu aktīvi izmanto gandrīz visi RISEBA mācībspēki ar mērķi 

nodrošināt studējošiem apmācības materiālus interaktīvai apgūšanai prezentāciju, elektronisko 

uzdevumu, interaktīvo testu un citu pārbaudījumu veidā.  
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Visi MOODLE sistēmā izmantojamie apmācības veidi un metodes ir plaši pieejami 

ikvienam RISEBA studējošam, ieskaitot arī Tālmācības programmas studentiem. Aktīvai 

komunikācijai ar studējošiem, kā arī testu un kontroldarbu pārbaudīšanas rezultātu ziņošanai 

RISEBA mācībspēki izmanto dažādus MOODLE sistēmas e-iespējas/opcijas kā „Forums”, 

„Wiki” u.c. Visi studentu darbu un uzdevumu vērtējumi tiek reģistrēti Moodle sistēmā, kas 

nodrošina mācībspēkiem iespēju novērot katra studiju kursa kopējo novērtējumu, kas tiek 

veidots sistēmā automātiski. 

Kopš 2013./2014.akad. mācību gada: 

- Datorklasē ir uzstādīta IBM SPSS programmatūras jaunākā versija statistisko datu 

apstrādei biznesa studiju vajadzībām   

- RIS attīstība – svarīgākās lietas:  

a) nodrošināta MyRISEBA portāla studentu sadaļa – studentiem iespēja redzēt 

savas atzīmes  

b) uzsākts projekts MyRISEBA portāla pasniedzēju sadaļas modernizācijai ar 

mērķi automatizēt gala vērtējumu aprēķināšanu (ieviests 2014.g.decembrī)   

RISEBA studējošiem un mācībspēkiem ir pieejami arī plaši bibliotēkas fondi. 

RISEBA bibliotēkas uzdevums ir nodrošināt studiju procesu un zinātnisko darbību 

sekmēšanu, kā arī sniegt studējošiem un akadēmiskajam personālam nepieciešamos 

informācijas pakalpojumus.  

Bibliotēkas telpas Rīgā Meža ielā 3 aizņem 453m2. Studentiem, docētājiem un citiem 

apmeklētājiem ir pieejama plaša lasītava ar 32 darba vietām, kā arī datortelpa ar 6 datorizētām 

darba vietām. Studējošo ērtībai RISEBA bibliotēkai ir ierīkotās divas filiāles – Arhitektūras 

un Mediju Centrā - Rīgā Ūdens ielā 6 un RISEBA Daugavpils filiālē, Daugavpilī Mihoelsa 

ielā 47. 

Lai nodrošinātu studējošo patstāvīgā darba iespējas un mācībspēku zinātnisko darbību, 

bibliotēka piedāvā bezvadu internetu, augstskolas abonētās datu bāzes – Ebsco, Emerald, 

Leta.lv, Nozare.lv, kā arī izmēģinājuma datu bāzes Scopus, Ebrary, Passport GMID, 

ScienceDirect, RUBRICON, ProQuest, EBSCO eBook u.c.  

No 2010. gada RISEBA ir iekļauta Valsts Vienotā Bibliotēku Informācijas sistēmā. 

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

bibliotēku piedāvātās datu bāzes. Bibliotēkā darbojas ALEPH sistēmas elektroniskais 

katalogs. Studentiem un pasniedzējiem ir iespēja izmantot  starpbibliotēku abonementa (SBA) 

un starptautiskā starpbibliotēku abonementa (SSBA) pakalpojumus. 

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

literatūras, preses izdevumu latviešu valodā un svešvalodās, lasāmatmiņas ciparvideodisku 
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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, Economist, Forbes, Frame, DETAIL, A10 u.c. Plaši pārstāvēta periodika 

latviešu un krievu valodā. Bibliotēkas krājums tiek veidots atbilstoši RISEBA specializācijai 

un regulāri tiek papildināts.  

Bibliotēkai ir noslēgts sadarbības līgums ar Harvard Business Publishing. Docētājiem 

ir iespēja pasūtīt studiju programmas apguvei nepieciešamos resursus (cases, online courses, 

simulations, video u.c.).  

Īpaša vērība tiek veltīta studiju progammu nodrošināšanai ar mācību un informatīviem 

materialiem, tapēc bibliotēka veic arī studentu izstrādāto nobeiguma darbu un mācībspēku 

lekciju materiālu arhīva funkcijas. 

1.7. Zinātniskās pētniecības (radošās darbības) īstenošana studiju virziena ietvaros, tai 

skaitā pētniecības institucionālā organizācija, studiju virziena īstenošanā iesaistītā 

akadēmiskā personāla pētnieciskā (radošā) darbība, studējošo iesaistīšana 

pētniecības (radošajos) projektos, kā arī dalība starptautiskajos projektos, 

Latvijas Zinātnes padomes un citu institūciju finansētajos projektos pārskata 

periodā. 

 

Akadēmiskais personāls studiju virziena ietvaros savās profesionālajās aktivitātēs 

pamatā darbojas trijos virzienos – zinātniski pētnieciskajā, pedagoģiskajā un organizatoriskajā 

darbībā. Akadēmiskā personāla pētnieciskā darbība nodrošina atgriezenisko saiti zināšanu 

pārnesei no zinātniski pētniecības jomas uz pedagoģisko un organizatorisko jomām, 

nodrošinot iespēju paaugstināt studiju kvalitāti. 

RISEBA Ekonomikas un finanšu departamentā, kura ietvaros pārsvarā tiek realizēta 

profesionālā augstākās izglītības maģistra studiju programma „Starptautiskās finanses”, 

šobrīd ir izveidotas pētnieku grupas (prof Aleksandra Fedotova un asoc. profesores Ievas 

Brences vadībā), kas vec  zinātniski pētniecisko darbību zinātnisko projektu veikšanas 

ietvaros.  

Trīs virziena mācībspēki – Ieva Brence, Andrejs Čirjevskis un Tatjana Vasiļjeva – ir 

Latvijas Zinātnes padomes eksperti. 

Virziena profesoriem un mācībspēkiem ir uzkrāta bagāta pieredze jauno zinātnieku 

(bakalaura, maģistra un doktora studiju studējošo) iesaistīšanā zinātniskajā darbā, veicot gan 

pētījumus projektu ietvaros, gan individuālus pētījumus kursa darbu, bakalaura un maģistra 

darbu ietvaros, gan gatavojot zinātniskus rakstus, gan prezentējot pētījumu rezultātus 

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

studentu pašu iniciētos pētījumus un veiksmīgākos studentus iesaistot arī zinātniskos 

projektos. 

Pētnieciskam procesam ir jābalstās uz konkrēta studējoša radošām idejām, lai veidotu 

un attīstītu topoša speciālista pētniecības potenciālu un patstāvīgu domāšanu, spēju stratēģiski 

un analītiski formulēt un sasniegt mērķus, komunicējot starptautiskajā profesionālā vidē, kā 

arī pilnveidot savas prasmes un zināšanas. 

2014./2015.akadēmiskajā mācību gadā jau otro reizi, ar AS „Rietumu Banka” atbalstu 

norisinājās Starptautiskā studentu zinātniski pētniecisko un mākslinieciskās jaunrades darbu 

konference  “Mainīgā pasaule – jaunu risinājumu meklējumos – 2015”, kuras ietvaros katras 

sekcijas pirmās vietas ieguvējam tika garantēti EUR 450 pēc nodokļu nomaksas, savukārt 

otrās vietas ieguvējam – EUR 200 pēc nodokļu nomaksas. Divi maģistra studiju programmas 

„Starptautiskās finanses”  studenti – Jurijs Mihailovs un Vladimirs Grigorjevs – ar saviem 

ziņojumiem ieņēma pirmās vietas divās konferences sekcijās.  

Studiju un pētnieciskās prakses ietvaros studējošiem tiek nodrošināta iespēja iepazīties 

ar dažādām finanšu un nefinanšu sektorā darbības jomām reāli strādājošos starptautiskajos 

uzņēmumos.  

1.8. Informācija par ārējiem sakariem 

2014.gadā parakstīts arī sadarbības līgums starp RISEBA un Kedge Business School, 

kas RISEBA maģistra studiju programmu „Starptautiskās finanses” un „Starptautiskais 

bizness” sniedz iespēju vienlaicīgi saņemt divus diplomus – RISEBA diplomu un KEDGE 

Business School diplomu. 2015. gadā studēt uz Kedge Business School dosies vairāki 

RISEBA maģistra studiju programmu studenti, tajā skaitā no programmas „Starptautiskās 

finanses”.  

Pēc virziena akreditācijas 2013.gada decembrī studentiem tiek piedāvātas iespējas 

studēt ERASMUS programmas ietvaros, kā arī studējošo apmaiņa, balstoties uz divpusīgiem 

sadarbības līgumiem, noslēgtiem ar augstskolām Krievijā (Sanktpēterburgas Starptautiskais 

Vadības Institūts (Санкт-Петербургский Международный Институт Менеджмента - 

ИМИСП), Maskavas Straptautiskā Biznesa Augstskola (Московская международная 

высшая школа бизнеса – МИРБИС), Dienvidu Federālā Universitāte (Южный 

федеральный университет), Krievijas Prezidenta Tautsaimniecības un Valsts Pārvaldības 

Akadēmija (Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration)), 

Baltkrievijā (Baltkrievijas Valsts ekonomikas universitāte (Белорусский государственный 

http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=http%3A%2F%2Fwww.mirbis.ru%2F&source=web&cd=1&ved=0CCwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.mirbis.ru%2F&ei=JZbKUc8Is4viBNPggaAJ&usg=AFQjCNFDUW-0MowK-TXAzybFaHO044RLHA&bvm=bv.48340889,d.bGE
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=http%3A%2F%2Fwww.mirbis.ru%2F&source=web&cd=1&ved=0CCwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.mirbis.ru%2F&ei=JZbKUc8Is4viBNPggaAJ&usg=AFQjCNFDUW-0MowK-TXAzybFaHO044RLHA&bvm=bv.48340889,d.bGE
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экономический университет)) un Ukrainā (Jurija Kondratyuka Valsts Tehniskā Universitāte 

Poltavā (Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University)). 

 

1.8.1. Sadarbība ar darba devējiem, profesionālajām organizācijām Latvijā un 

ārvalstīs 

 

RISEBA ir parakstījusi līgumus ar AS „Rietumu banka”, AS „Swedbank”, AS 

„PrivatBank”, AS „SEB Banka”, SIA „LF Eksperts”, kā arī RISEBA un SIA 

„Balticpeatmoss”, RISEBA un SIA „(UAB) Wood Energy LT”, RISEBA un SIA „Realigro 

Latvia Real Estate”  par sadarbību finanšu ekspertu apmācības, studentu prakses 

organizēšanas un studentu zināšanu vērtēšanas jomā. Līgumi paredz arī studiju maksas 

atlaides piešķiršanu šo institūciju darbiniekiem.  

2014./2015. akadēmiskajā mācību gadā ar vieslekcijām RISEBA uzstājās AS „Rietumu 

Banka” viceprezidents Renāts Lokomets, SIA „Proks” valdes priekšsēdētājs Anatolijs 

Prohorovs u.c. Tāpat studentiem bija iespēja doties vizītē uz AS „Rietumu Banka”, lai 

iepazītos ar bankas speficifiku un pieteiktos darbā.   

 

 

1.8.2. Augstskolas vai koledžas starptautiskās sadarbības un internacionalizācijas 

politika studiju virziena īstenošanas kontekstā, tās īstenošana un ietekme uz 

studiju un pētniecības procesu 

 

Viena no RISEBA prioritātēm ir starptautiski atzīta izglītība. To apliecina ar RISEBA 

maģistra studiju programmas „Starptautiskās finanses” studenti, kuri strādā starptautiskos 

uzņēmumos vai ārpus Latvijas (piemēram, Vācijā). Jau vairākus gadus RISEBA ieņem 

vadošu vietu Eduniversal biznesa skolu reitingā, iegūstot trīs palmas zarus: 

http://www.eduniversal-ranking.com/business-school-university-ranking-in-latvia.html.  

2014. gadā RISEBA ir parakstīts arī sadarbības līgums ar Kedge Business School 

Francijā, kas maģistra programmas „Starptautiskās finanses”  studentiem ļauj vienu semestri 

studēt Francijā, iegūstot dubultgrādu. 

 

1.8.3. Studējošo un akadēmiskā personāla starptautiskās apmaiņas kvantitatīvie 

rādītāji 

 

2014./2015.akadēmiskajā mācību gadā studiju programmā „Starptautiskās finanses” 

studēja trīs ārvalstu studenti: no Krievijas, Indijas un Uzbekistānas.  

Pieci programmas mācībspēki bija no ārvalstīm (Lielbritānijas, Francijas, Čehijas, ASV 

u.c.), nodrošinot starptautiska līmeņa pieredzes apmaiņu. 

http://www.eduniversal-ranking.com/business-school-university-ranking-in-latvia.html
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1.8.4. Sadarbība ar Latvijas un ārvalstu augstskolām un koledžām, kuras īsteno 

līdzīgus studiju virzienus un līdzīgas studiju programmas, norādot, vai 

augstskolai vai koledžai ir sadarbība ar citām augstskolu vai koledžu bibliotēkām 

 

Studiju virziena „Ekonomika” un studiju programmas „Starptautiskās finanses” ietvaros 

pastāv iespēja sadarboties ar radniecīgām BA, LU un RTU studiju virzieniem/programmām. 

Kopš RISEBA studiju programmas „Starptautiskās finanses” īstenošanas 2012. gadā 

notiek pasniedzēju sadarbība starp RISEBA, BA un LU. BA pasniedzēji viesojušies un 

piedalījušies ar savām lekcijām RISEBA studiju programmā, savukārt LU pasniedzēji ņēmuši 

dalību maģistra studiju programmas „Starptautiskās finanses”  Valsts pārbaudījumu komisijā. 

2011. gada beigās RISEBA bibliotēka ir pievienojusies Valsts nozīmes bibliotēku 

elektroniskajam kopkatalogam.  Kopkatalogs tiek veidots sadarbībā ar Latvijas Nacionālo 

bibliotēku, Latvijas Universitātes bibliotēku, Rīgas Tehniskās universitātes Zinātnisko 

bibliotēku, Latvijas Lauksaimniecības universitātes Fundamentālo bibliotēku, Fundamentālo 

bibliotēku, Rīgas Stradiņa universitātes bibliotēku, kā arī Ekonomikas un Kultūras 

augstskolas bibliotēku. 

RISEBA bibliotēka saviem lasītājiem piedāvā pakalpojumus - Starpbibliotēku 

abonements un Starptautisko starpbibliotēku abonements. 

Starpbibliotēku abonements sniedz iespēju lasītājiem RISEBA bibliotēkā izmantot 

dokumentus no Latvijas Nacionālās bibliotēkas vai citu zinātnisko bibliotēku krājumiem. 

Starptautiskais starpbibliotēku abonements sniedz iespēju saņemt no ārvalstu 

bibliotēkām izdevumus, kuru nav Latvijas Nacionālās bibliotēkas vai citu Latvijas zinātnisko 

bibliotēku krājumos. Vairāk detalizēta informācija par šīm iespējām pieejama šeit: 

http://www.riseba.lv/lv/bibliotka/starpbiblioteku-abonementi.html. 

RISEBA studentiem un mācībspēkiem ir iespēja lietot arī vairākas zinātnisko rakstu 

datu bāzes, piemēram, EBSCO, EMERALD u.c.  

Datu bāzes EBSCO un EMERALD visi RISEBA studenti un personāls var lietot arī 

ārpus augstskolas.  

 

1.8.5. Studiju programmas vai institūcijas starptautiskie sertifikāti, akreditācijas u. 

tml. 

2013.gada decembrī RISEBA Ekonomikas virziens ir akreditēts uz maksimālo termiņu 

sešiem gadiem.  

2014. gadā RISEBA pirmā un vienīgā no Latvijas augstskolām ieguvusi prestižo 

European Foundation for Management (EFMD) akreditāciju EPAS, kas piešķirta divām 

http://www.riseba.lv/lv/bibliotka/starpbiblioteku-abonementi.html
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RISEBA programmām: maģistra studiju programmai „Starptautiskais bizness”  un bakalaura 

studiju programmai „Eiropas biznesa studijas”. Tā kā vairāki studiju kursi programmai 

„Starptautiskās finanses”  tiek īstenoti kopīgi ar programmu „Starptautiskais bizness”, 

ieguvēji nenoliedzami ir arī  programmas „Starptautiskās finanses” studenti. 

Visā pasaulē EPAS akreditācija patlaban piešķirta 85 studiju programmām 64 

augstskolās (28 valstīs), tostarp tādām mācību iestādēm kā University of Economics (Prāga), 

Jönköping International Business School, Sweden Graduate School of Management, St. 

Petersburg University, Oxford Brookes University, Nottingham Business School, Nottingham 

Trent University. 

RISEBA ir akreditēta ne tikai Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijā, bet 

arī ieguvusi Centrālās un Austrumeiropas menedžmenta attīstības asociācijas (CEEMAN) 

starptautisku kvalitātes akreditāciju (International Quality Accreditation). 

1.9. Kvalitātes nodrošinājums un garantijas: 

1.9.1. Ikgadēja studiju virziena un tam atbilstošo studiju programmu pozitīvo un 

negatīvo iezīmju, izmaiņu, attīstības iespēju un plānu apspriešana, iekšējās 

pašnovērtēšanas un kvalitātes pilnveidošanas sistēmas nepārtraukta darbība; 

Lai nodrošinātu novērtējumu par studiju virziena īstenošanu, kvalitāti un atbilstību 

prasībām, regulāri tiek organizētas Ekonomikas un finanšu departamenta sanāksmes.  

1.9.2. Iekšējās kvalitātes nodrošināšanas sistēmas atbilstība prasībām, kas noteiktas 

Standartos un vadlīnijās kvalitātes nodrošināšanai Eiropas augstākās izglītības 

telpā, ko izstrādājusi Eiropas asociācija kvalitātes nodrošināšanai augstākajā 

izglītībā 

Kvalitātes nodrošināšana un pilnveidošana ir viena no RISEBA stratēģiskajām 

prioritātēm. RISEBA kvalitātes nodrošināšanas sistēma veidota, balstoties uz ENQA 

(European Network for Quality Assurance in Higher Education) standartiem un vadlīnijām 

kvalitātes nodrošināšanai Eiropas augstākās izglītības telpā, Eiropas Kvalitātes vadības fonda 

izcilības modeli (EFQM izcilības modeli), kā arī uz EFMD studiju programmu akreditācijas 

sistēmas (EPAS) kritērijiem.  

Kvalitātes nodrošināšanas sistēma aptver RISEBA pamatdarbību - studiju procesa 

īstenošanu, ka arī ar studijām saistītos procesus.  

RISEBA vadības mērķis ir nodrošināt iekšējo procesu caurskatāmību un darbību 

veikšanu atbilstoši LR un Eiropas normatīvajām prasībām, kā arī sagatavot starptautiskajā 

darba tirgū nepieciešamus speciālistus, kas ne tikai ir zinoši un prasmīgi katrs savā attiecīgajā 

jomā, bet ir sagatavoti profesionālajai dzīvei arī vērtību un attieksmes ziņā.  

Kvalitātes nodrošināšanas sistēmas īstenošanai pastāv šādi mehānismi: 
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 studējošo apmierinātības noteikšana (anketēšana) un analīze; 

 darbinieku darbības kvalitātes noteikšana un uzraudzība (hospitēšana); 

 iekšējie kvalitātes auditi (procedūru un dokumentācijas); 

 augstskolas ikgadējais pašnovērtējums; 

 studiju programmu/virzienu ikgadējais pašnovērtējums; 

 pasniedzēju un darbinieku ikgadējā snieguma izvērtēšana; 

 kvalitātes vadības grupas darbs; 

 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, 

pārstāvniecību Senātā, ar studējošo pašpārvaldes starpniecību.  

 

 

1.9.3. Studiju turpināšanas iespējas un finansiālās garantijas gadījumā, ja likvidē vai 

reorganizē kādu no studiju virzienam atbilstošajām studiju programmām vai 

notiek citas izmaiņas 

Banku Augstskola (BA) realizē Profesionālo maģistra studiju programmu 

„Starptautiskās finanses un banku darbība”, kuras saturs ir pietuvināts RISEBA profesionālai 

maģistra studiju programmai „Starptautiskas finanses”. Līdz ar to augstskolas ir noslēgušas 

abpusēju sadarbības līgumu par studentu pārņemšanu studiju programmas likvidācijas 

gadījumā. 

RISEBA profesionālā augstākās izglītības maģistra studiju programma „Starptautiskās 

finanses” izstrādāta saskaņā ar Latvijas Republikas Augstskolu likumu, atbilstoši Latvijas 

Republikas Izglītības klasifikācijai (kods 47343), otrā līmeņa profesionālās augstākās 

izglītības Valsts standartam un Latvijas Republikas Profesiju klasifikatoram. 

Minētas programmas ieviešana un īstenošana studiju virziena „Ekonomika” sastāvā 

tiek veikta saskaņā ar Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģiju („Latvija 2030”), Nacionālais 

attīstības plānu 2014.-2020.gadam, Latvijas Republikas Nacionālās industriālās politikas 

vadlīnijām un Izglītības politikas attīstību. 
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1.10. Studiju virziena īstenošanā iesaistītā akadēmiskā personāla uzskaitījums 

Visi virzienā iesaistītie akadēmiskā personāla pārstāvji ir ar lielu pieredzi, kā arī 

stažējušies ārvalstīs. 2014./2015.akadēmiskajā mācību gadā virzienu „Ekonomika” 

nodrošināja akadēmiskā personāla pārstāvji: asociētā profesore Dr.sc.administr. Ieva Brence 

(maģistra studiju programmas „Starptautiskās finanses” direktors), profesors, Dr.oec. 

Aleksandrs Fedotovs, profesors, Dr.oec. Andrejs Čirjevskis, asociētais profesors, Dr.oec. 

Andrejs Limanskis, asociētā profesore, RISEBA prorektore, Dr.oec. Tatjana Vasiļjeva, 

asociētais profesors, RISEBA prorektors, Dr.chem. Ilmārs Kreituss, docēts, PhD Ali Ait Si 

Mhamed, lektore, RISEBA prorektore Poļina Naidenko un citi.  

1.11. Studiju virziena īstenošanā iesaistīto struktūrvienību uzskaitījums 

Studiju virziena „Ekonomika” un studiju programmas „Starptautiskās finanses” 

īstenošanu nodrošina dažādas RISEBA struktūrvienības. Struktūrvienību uzskaitījums un 

konkrētie uzdevumi ir atspoguļoti 1.2.tabulā. 

1.2. tabula 

Studiju virziena iesaistīto struktūrvienību uzskaitījums un uzdevumi 

N RISEBA 

struktūrvienība/atbild

īgā persona 

Uzdevums 

1. RISEBA Senāts 
Apstiprina dokumentus, kas reglamentē RISEBA 

akadēmiskās un zinātniskās darbības sfēras 

2.  
Ekonomikas un Finanšu 

departaments 

Virziena ietvaros iniciē jaunu studiju programmu izveidi, 

veido jaunas un pilnveido jau esošās programmas, veic 

tirgus izpēti par jaunām programmām, nodrošina 

apmācības kvalitāti 

3. Programmas direktors 

Studiju virziena un studiju programmas ikdienas darbības 

organizēšana un attīstība, mācību procesa kvalitātes 

nodrošināšana, programmas licenzēšanas un akreditācijas 

procesu vadīšana 

4. Programmas Padome 

Studiju programmas stratēģiskās plānošanas un realizācijas 

pārraudzības veikšana (lēmumiem ir rekomendējošs 

raksturs)  

5. Profesoru grupas Iniciē un iesaista studējošus zinātniska darba veikšanā 

6. Karjeras izaugsmes centrs 

Sadarbībā ar attiecīgo departamentu veic tirgus izpēti 

jaunām programmām, iniciē dažādu pasākumu 

organizēšanu virziena/programmas ietvaros, iesaista 

studējošus dažāda veida aktivitātēs  

7. Ārējo sakaru daļa 

Sadarbības veicināšana ar citām izglītības iestādēm Latvijā 

un ārzemēs (starp studējošiem un mācībspēkiem), ārzemju 

pasniedzēju iesaistīšana mācību procesā, studējošo 

apmaiņas organizēšana 

8  Studiju daļa 
Mācību procesa organizēšana, ārzemju pasniedzēju 

iesaistīšana mācību procesā 
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1.12. Studiju virziena īstenošanā nepieciešamā mācību palīgpersonāla raksturojums 

Studiju virziena īstenošanā iesaistītā palīgpersonāla raksturojums ir atspoguļots 1.3.tabulā.  

 

1.3. tabula 

Studiju virziena īstenošanā iesaistītais palīgpersonāls 

Palīgpersonāls Veicamie uzdevumi un atbildības sfēras 
Ekonomikas un finanšu departamenta 

vadītājs 

Atbild par studiju virziena īstenošanu, departamenta 

organizāciju un attīstību   

Programmas „Starptautiskās finanses” 

direktors 

Atbild par studiju programmas attīstību un kvalitāti, 

iniciē jaunu programmu izveidi,  vada licenzēšanas 

un akreditācijas procesus  

Studiju programmas administrators Atbild par studiju un lekciju plānošanu  

1.13. Informācija par ārējiem sakariem 

Studiju programmai ir cieša sasaiste ar finanšu sektora darba devējiem.  

2013.gadā ir parakstīti līgumi starp RISEBA un AS „Rietumu banka”, RISEBA un AS 

„Swedbank”, RISEBA un AS „PrivatBank”, kā arī RISEBA un SIA „Balticpeatmoss”, 

RISEBA un SIA „(UAB) Wood Energy LT”, RISEBA un SIA „Realigro Latvia Real Estate”  

par sadarbību finanšu ekspertu apmācības, studentu prakses organizēšanas un studentu 

zināšanu vērtēšanas jomā, savukārt 2014.gadā šādi līgumi ir parakstīti ar AS „SEB banka”, 

SIA „LF Eksperts”. 

2013./2014.gadā vairāki no programmā strādājošie mācībspēki (Jānis Rozenfelds, 

Ingus Grasis, Aleksandrs Suhobokovs, Nikolajs Bogdanovs u.c). pārstāvēja organizācijas - 

potenciālajos darba devējus. Potenciālie darba devēji no SEB bankas, Rietumu bankas, 

Grāmatvedības ārpakalpojumu asociācijas un uzņēmumiem tiek pārstāvēti arī Programmas 

Padomē, kas konsultatīvā formā īsteno Studiju programmas „Starptautiskās finanses” 

stratēģisko plānošanu un realizācijas pārraudzību. 

2. Kopsavilkums par studiju virziena attīstības plāniem 

2.1. Studiju virziena un studiju programmu perspektīvais novērtējums, ņemot vērā 

nacionālā līmeņa attīstības plānošanas dokumentos izvirzītās valsts attīstības 

prioritātes, Latvijas uzdevumus Eiropas Savienības kopējo stratēģiju īstenošanā, 

kā arī studiju programmas atbilstība Eiropas augstākās izglītības telpas 

veidošanas rekomendācijām 

Studiju virziena „Ekonomika” īstenošana RISEBA augstskolā atbilst stratēģiskā plāna 

realizācijai nodrošināt pilnvērtīgu, inovatīvu, kvalitatīvu un Eiropas izglītības reformas 

mērķiem atbilstošu finanšu un ekonomisko izglītību bakalaura un maģistra programmu 

līmenī, dodot iespēju apgūt komercdarbības un pārvaldes, ka arī sociālo lietu speciālistam 
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nepieciešamās zināšanas un iemaņas atbilstoši mūsdienīgām vienotā Eiropas darba tirgus 

prasībām. 

Studiju virziena „Ekonomika” uzdevums ir sagatavot studējošus patstāvīgai analītiķa 

praksei finanšu un ekonomikas jomā, lai risinātu pašreizējās un nākotnes ekonomiskās un 

finanšu problēmas, veikt ekspertīzi, sniegt konsultācijas un veikt zinātniski pētniecisko darbu. 

Pašreiz studiju virzienu „Ekonomika” veido  profesionālā maģistra studiju programma 

„Starptautiskās finanses”, kas 2013.gada decembrī akreditēta uz maksimālo termiņu – sešiem 

gadiem.  

RISEBA studiju programma „Starptautiskās finanses” tika veidota ar mērķi veicināt 

studentu, akadēmiskā personāla un pētnieku mobilitāti (atbilstoši Boloņas procesa 

prioritātēm). 

2014.gadā ir paraksīts sadarbības līgums ar Kedge Business School, kas sniedz iespēju 

iegūt abu augstskolu diplomus gadījumā, ja viņi vienu semestri ir studējuši Francijā.  

Studentiem ir iespējas doties apmaiņā ERASMUS programmas ietvaros, ka arī 

studējošo apmaiņa, balstoties uz divpusīgiem sadarbības līgumiem, noslēgtiem ar 53 

augstskolām, tajā skaitā Krievijā (Sanktpēterburgas Starptautiskais Vadības Institūts (Санкт-

Петербургский Международный Институт Менеджмента - ИМИСП), Maskavas 

Straptautiskā Biznesa Augstskola (Московская международная высшая школа бизнеса – 

МИРБИС), Dienvidu Federālā Universitāte (Южный федеральный университет), Krievijas 

Prezidenta Tautsaimniecības un Valsts Pārvaldības Akadēmija (Russian Presidential 

Academy of National Economy and Public Administration)), Baltkrievijā (Baltkrievijas 

Valsts ekonomikas universitāte (Белорусский государственный экономический 

университет )) un Ukrainā (Jurija Kondratyuka Valsts Tehniskā Universitāte Poltavā 

(Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University)). 

Atbilstoši RISEBA studiju virzienu „Ekonomika” attīstības stratēģijai un plānam 

augstskolā tiks veidotās vairākas programmas šī virziena ietvaros, piemēram, Bakalaura 

studiju programma. 

Statistikas dati liecina, ka kopš 2011.gada jaundibināto uzņēmumu skaits tikai pieaug, 

kas liecina par faktu, ka pieprasījums pēc augsti kvalificētiem ekonomistiem un finanšu 

analītiķiem darbam gan vietējos, gan starptautiskajos uzņēmumos ar laiku varētu palielināties. 

Tomēr, vairums aptaujāto darba devēju pārstāvju prognozē, ka pieprasījums pēc finanšu un 

ekonomikas speciālistiem pieaugas Eiropas darba tirgū.  

Sešu gadu periodā līdz 2019. gadam aptaujātie uzņēmumi un finanšu institūcijas plāno 

vairāk uzmanības veltīt jauniem speciālistiem, kuri ir spējīgi veikt finanšu ekonomisko 

ekspertīzi, ka arī objektīvas un teicamas informācijas sagatavošanu un turpmāko attīstības 

http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=http%3A%2F%2Fwww.mirbis.ru%2F&source=web&cd=1&ved=0CCwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.mirbis.ru%2F&ei=JZbKUc8Is4viBNPggaAJ&usg=AFQjCNFDUW-0MowK-TXAzybFaHO044RLHA&bvm=bv.48340889,d.bGE
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iespēju noteikšanu. Aptaujas rezultāti liecina, ka priekšroka tiks dota tiem augstskolu 

absolventiem, kuriem ir labas angļu valodas zināšanas un starptautiska studiju pieredze. Tāpat 

tika norādīts, ka izšķiroša loma būs mūsdienīgo analītisko metožu pārzināšanai un praktiskai 

pieredzei (profesionālai izglītībai). Lai uzlabotu topošo finanšu analītiķa/ ekonomista-

analītiķa zināšanu un prasmju līmeni darbadevēji ieteica paaugstināt prasības studējošo 

zināšanu pārbaudei un nodrošināt viņiem prakses vietas praktisko iemaņu attīstībai. Papildus 

bija ieteikts mainīt izglītības sistēmu un vairāk ieguldīt studējošos.  

 

  


