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1. Studiju virziena raksturojums
BMTA „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 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 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. Turpmāka augstskolas internacionalizācija;
2. Zinātnes attīstība;
3. Akadēmiskā personāla attīstība;
4. Studiju programmu klāsta konsolidācija atbilstoši mūsdienu tendencēm un
nākotnes izaicinājumiem;
5. Nepārtraukta apmācību kvalitātes pilnveidošana;
6. Attiecību pilnveidošana ar absolventiem;
7. Mūžizglītības attīstība;
8. Augstskolas zīmola stiprināšana;
9. Sociālās atbildības sekmēšana.
Šīs prioritātes izvirzītas atbilstoši augstskolas definētajai misijai, vīzijai un
izvirzītajām

vērtībām

(skat.

http://www.riseba.lv/index.php/lv/par-riseba/misija-cels-uz-

starptautisku-karjeru ). Saskaņā ar RISEBA stratēģiju un tās prioritātēm, augstskolai definēti
konkrēti stratēģiskie mērķi un uzdevumi, kā arī izpildes termiņi, atbildīgie darbinieki,
uzdevumu izpildes mērījumu metodika un kritēriji.
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
programmu līmenī, dodot iespēju apgūt komercdarbības un pārvaldes, ka arī sociālo lietu
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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 profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju
programmas „Starptautiskās finanses”, kas kopš 2013./2014.akadēmiskā mācību gada tiek
īstenota angļu valodā un no 2016./2017.akadēmiskā studiju gada arī latviešu valodā. 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
lēmumus pieņem augsti kvalificēti, zinoši speciālisti, kuri spēj izstrādāt objektīvus un
analītiski pamatotus risinājumus atbilstoši starptautisko finanšu un produktu tirgus
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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 uzlabošanos. Turklāt tikai RISEBA
virzienā iespējams iegūt dubulgrādu ar Kedge Biznesa skolu Francijā.
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.
Saskaņā ar LR Centrālās statistikas pārvaldes datiem, 2016.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.
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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.
Pieprasījums pēc augsti kvalificētiem ekonomistiem un finanšu analītiķiem darbam gan
vietējos, gan starptautiskajos uzņēmumos ar laiku tikai palielināsies. To izjūt arī augstskola,
saņemot no Latvijas komercbankām un citām finanšu institūcijām regulārus darba
piedāvājumus saviem studentiem.
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 148 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.
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.
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S – Stiprās puses
 Augsti kvalificētais administratīvais un
akadēmiskais personāls, kam ir daudzu gadu
pieredze ekonomikas, finanšu un
uzņēmējdarbības jomā
 Studijas angļu valodā un latviešu valodā
 Ārvalstu mācībspēki
 Studijas darba dienu vakaros vai brīvdienās, 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
I –Iespējas
 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

V- Vājas puses
 Mazs pašreizēji studējošo skaits
 Pagaidām virzienā ietilpst tikai viena programma
 Nepietiekama jaunā virziena/programmas
atpazīstamība
 Studējošo iesaistīšana pētnieciskajā darbā

D - draudi
 Konkurence no citu augstskolu puses
 Potenciālo studentu tieksme mācīties ārzemēs vai
studiju programmās, kur pieejamas budžeta
vietas vai arī studiju maksa ir zemāka

1.1. 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.
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1.5.

Studiju virziena vadība: pārvaldības struktūra

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

pārstāvniecību Senātā, ar studējošo pašpārvaldes starpniecību.
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programmu

Padomēs,

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

6840 studijām, kas īstenojamas divu gadu laikā (personām ar neprofilējošo augstāko izglītību
vai ar akadēmisko profilējošo augstāko izglītību) un EUR 5130 – programmām īstenojamām
pusotra gadu laikā (personām ar profilējošo profesionālo augstāko izglītību).
Studiju maksa programmai latviešu valodā ir noteikta EUR 2050 gadā.
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/studentiem/atlaides).
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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 60 % ir RISEBA mācībspēki un zem 40% - 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 60% 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 3 ir profesori, 4 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, Irēna Komarova
(http://www.riseba.lv/lv/administrativais-personals/studiju-programmuadministratores.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”, „Biznesa stratēģiskā vadība” un „Vadības psiholoģija un
supervīzija” u.c.
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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). Interneta 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.
Datorklasē ir uzstādīta IBM SPSS programmatūras jaunākā versija statistisko datu
apstrādei biznesa studiju vajadzībām . RIS attīstība – svarīgākās lietasnodrošināta
MyRISEBA portāla studentu sadaļa – studentiem iespēja redzēt savas atzīmes.
Informatīvais atbalsts – RISEBA Bibliotēka
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 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 izveidotas divas filiāles – Arhitektūras un mediju centrā - Rīgā Durbes 4 un
RISEBA Daugavpils filiālē, Daugavpilī Mihoelsa ielā 47.
Lai nodrošinātu studējošo patstāvīgā darba iespējas un mācībspēku zinātnisko darbību,
bibliotēka piedāvā augstskolas abonētās datu bāzes: Ebsco, WOS, Emerald, Leta.lv,
Nozare.lv, kā arī izmēģinājuma datu bāzes Scopus, Ebrary, Passport GMID, ScienceDirect,
RUBRICON, ProQuest, EBSCO eBook u.c.
Kopš 2010. gada RISEBA ir iekļauta Valsts Vienotā Bibliotēku Informācijas sistēmā.
Mūsu studējošiem ir iespējas izmantot arī citu augstskolu (LU, RTU, RSU, EKA u.c.)
bibliotēku piedāvātās datu bāzes. Bibliotēkā darbojas ALEPH sistēmas elektroniskais
katalogs. Studentiem un pasniedzējiem ir iespēja izmantot starpbibliotēku abonementa (SBA)
un starptautiskā starpbibliotēku abonementa (SSBA) pakalpojumus.
RISEBA bibliotēkā ir vairāk kā 25 000 informācijas avotu – monogrāfiju, izziņu
literatūras, preses izdevumu latviešu valodā un svešvalodās, lasāmatmiņas ciparvideodisku
krājums. 60% bibliotēkas grāmatu un citu informācijas vienību ir angļu valodā, 15% - latviešu
un 25% krievu valodā.
Bibliotēkā tiek piedāvāti žurnāli angļu valodā - Harvard Business Review, Blumberg
Business Week, The Economist, Forbes, Frame, DETAIL, A10 u.c. Plaši pārstāvēta periodika
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latviešu un krievu valodā. Bibliotēkai ir noslēgts sadarbības līgums ar Harvard Business
Publishing. Mācībspēkiem ir iespēja pasūtīt studiju programmas apguvei nepieciešamos
resursus. Bibliotēkas krājums tiek regulāri tiek papildināts un veidots atbilstoši RISEBA
apgūstamajām specializācijām.
Īpaša vērība tiek veltīta studiju programmu nodrošināšanai ar mācību un
informatīvajiem materiāliem, tāpēc bibliotēka veic arī augstskolas studentu izstrādāto
nobeiguma darbu un mācībspēku lekciju materiālu arhīva funkcijas.
1.7. 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.
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. Augstskolas RISEBA lēmējinstitūciju un
struktūrvienību atbildības sfēras apkopotas 1.1. tabulā.
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1.1. tabula
Augstskolas RISEBA lēmējinstitūciju un struktūrvienību atbildības sfēras
RISEBA
struktūrvienība/atbildīgā
persona

Uzdevums

Apstiprina dokumentus, kas reglamentē RISEBA akadēmiskās un
zinātniskās darbības sfēras
Virziena ietvaros iniciē jaunu studiju programmu izveidi, veido
Departamenti
jaunas un pilnveido jau esošās programmas, veic tirgus izpēti par
jaunām programmām, nodrošina apmācības kvalitāti
Studiju virziena un studiju programmas ikdienas darbības
Programmu direktori
organizēšana un attīstība, mācību procesa kvalitātes nodrošināšana,
programmas licencēšanas un akreditācijas procesu vadīšana
Studiju programmas stratēģiskās plānošanas un realizācijas
Programmu Padomes
pārraudzības veikšana (lēmumiem ir rekomendējošs raksturs)
Profesoru grupas
Iniciē un iesaista studējošos zinātniska darba veikšanā
Sadarbībā ar attiecīgo departamentu veic tirgus izpēti jaunām
Karjeras
izaugsmes programmām,
iniciē
dažādu
pasākumu
organizēšanu
centrs
virziena/programmas ietvaros, iesaista studējošos dažāda veida
aktivitātēs
Nodrošina trīs bakalaura un vienas maģistra biznesa virziena
Tālmācības centrs
programmu īstenošanu tālmācības formā.
Sadarbības veicināšana ar citām izglītības iestādēm Latvijā un
Ārējo sakaru daļa
ārzemēs (starp studējošiem un mācībspēkiem), ārzemju pasniedzēju
iesaistīšana mācību procesā, studējošo apmaiņas organizēšana
Mācību procesa organizēšana, ārzemju pasniedzēju iesaistīšana
Studiju daļa
mācību procesā
RISEBA Senāts

Informēt RISEBA akadēmisko un administratīvo personālu,
studentus par projektu iespējām, veicināt zinātnisko pētījumu
Projektu daļa
veikšanu, izmantojot Eiropas un Valsts atbalsta iespējas un
nodrošināt studentu praktisko iemaņu apguvi projektu vadībā.
Veicināt un atbalstīt RISEBA studentus biznesa ideju attīstīšanai,
Radošais
biznesa
projektu izveidei un uzņēmējdarbības uzsākšanai. Vieslekciju un
inkubators
pieredzes apmaiņas pasākumu organizēšana.
Studējošo pašpārvalde RISBEA nodrošina demokrātijas principu
īstenošanu augstskolas pārvaldē. Studējošo pašpārvalde darbojas kā
tilts starp studentiem un augstskolas administrāciju. RISEBA
Studējošo pašpārvalde
studējošo pašpārvaldei veido augstskolas studenti, kas organizē
skolas aktivitātes un studentu dzīvi. Pārstāv studējošo intereses
Programmu padomēs.
Studiju virziena ietvaros akadēmiskais personāls profesionālajās aktivitātēs darbojas trīs
virzienos: zinātniski pētnieciskajā, pedagoģiskajā un organizatoriskajā. Akadēmiskā personāla
pētnieciskā darbība nodrošina atgriezenisko saiti zināšanu pārnesei no zinātniskās pētniecības
jomas uz pedagoģisko un organizatorisko jomu, tā paaugstinot studiju kvalitāti. Augstskolas
zinātnes attīstības politika paredz, ka mācībspēku pētnieciskais darbs tiek ietverts ikgadējā
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augstskolas mācībspēku izvērtēšanā, kur katrs mācībspēks tiek izvērtēts, ņemot vērā visus trīs
profesionālās aktivitātes virzienus.
No izvērtēšanas rezultātiem ir atkarīgs mācībspēka atalgojums, t.i., mācībspēka
pētnieciskā darba apmaksa ir ietverta likmē par vienu akadēmisko stundu. Papildus RISEBA
zinātnes attīstības politika paredz zinātnisko publikāciju apmaksu prēmijas veidā, ja
publikācija ir publicēta starptautiskajās datu bāzēs (piem., Thomson Reuters Web of
Knowledge, Scopus, Elsevjer, Erix, A un B klases zinātniskajos žurnālos). Šāda sistēma
veicina mācībspēku motivāciju rakstīt publikācijas un ceļ viņu kvalifikācijas līmeni,
paaugstinot arī nodarbību satura kvalitāti un akadēmisko dziļumu. RISEBA zinātnes attīstības
politika paredz, ka augstskola apmaksā visus izdevumus, kas saistīti ar mācībspēku dalību
zinātniskajās konferencēs un semināros gan Latvijā, gan ārzemēs, ar nosacījumu, ka
mācībspēka dalība ārzemju konferencē nodrošinās zinātniskās publikācijas izdošanu kādā no
starptautiskajām datu bāzēm vai žurnāliem.
Studiju virziena zinātnisko pētījumu tēmu un to vadītāju saraksts apkopots zemāk.
Studiju virziena zinātnisko pētījumu tēmu un to vadītāju saraksts:
1. Asoc.Prof. I.Kreituss Finanšu tirgu un institūciju vadība un darbība.
2. Prof. A.Čirjevskis Finanšu ekonomika: Reālo opciju analīzes pielietojums: uzņēmuma
attīstības stratēģiju izvelē, uzņēmuma tirgus vērtības novērtējumā un uzņēmuma investīciju
projekta novērtējumā dažās Latvijas nozarēs.
3. Prof. A.Čirjevskis Stratēģiskā vadībzinība: Uzņēmumu konkurētspējas avotu izpēte:
biznesa modeļu inovācijas, vērtību inovācijas; dinamiskas spējas, kultūras resursi, radnieciska
saistīta diversifikācija, projektu vadības brieduma modeļi dažos starptautiskos un Latvijas
uzņēmumos.
4. Asoc.Prof. G.Lapiņa Uzņēmējdarbības pedagoģija. Inovācijas pedagoģija. Pieaugušo
pedagoģija. Radošās domāšanas metodes, zināšanas un prasmes inovatīvā uzņēmējdarbībā.
5. Lektors A.Helde Sociālā psiholoģija, Sociālais mārketings. Sabiedrības psiholoģiskās
veselības stāvoklis pašvaldības teritorijā, pašvaldības komunikācija ar iedzīvotājiem, tās
interpretācija.
6. Doc. A.Uzulniece Kino valodas transformācija.
7. Doc. A.Ceplītis Rizomātiskā naratoloģija kinematogrāfā, jaunajos medijos, un video
spēļu tehnoloģijās un to strukturālā mijiedarbībā.
8. Doc. J.Holsteins Latvija audiovizuālā sektora potenciāla izpēte.
9. Prof. A.Fedotovs Ekonomiskā integrācija un Latvijas makroekonomiskā attīstība
(Makroekonomika).
10. Asoc.Prof. A.Limanskis Jaunākās tendences starptautisko investīciju jomā.
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11. Asoc.Prof. I.Senņikova Augstākās izglītības studiju programmu stratēģiskā vadība,
kvalitāte, konkurētspēja un internacionalizācija.
12. Asoc.Prof. L.Pētersons Stratēģiskā menedžmenta attīstība ārējās vides pārmaiņu
gaitā.
13. Asoc.Prof. T.Vasiļjeva Informācijas Tehnoloģijas un e-servisu pielietošana inovatīvā
uzņēmējdarbībā privātā un publiskā sektorā.
14. Prof. V.Kozlinskis Sociālā-ekonomiskās sistēmas augošā nestabilitāte
15. Doc. G.Matule Komunikācijas ētika un estētika
16. Asoc.Prof. T.Bartele Reklāmas vēsture. Izglītības vēsture. Teātra vēsture. (Reklāmas,
izglītības un teātra vēsture preses spogulī)
17. Asoc.Prof. M.Zakriževska Biznesa psiholoģija un supervīzija. Studentu personības
izaugsme un attīstība
18. Asoc.Prof. R.Vīra Personālvadība kā uzņēmuma stratēģiskais instruments
19. Asoc.Prof. I.Ludviga Stratēģiskā uzņēmējdarbība, ilgtspēja un kultūra
20. Lektore G.Sarkane Augstākās izglītības pakalpojumu mārketings.
21. Lektore L.Semjonova Mārketinga komunikācijas kā iedarbības līdzeklis uz patērētāju
vērtības sistēmu.
22. Doc. I.Paklone Pilsētas arhitektūra un pilsētvides reģenerācija.
23. Asoc.Prof. A.Prohorovs Pelietojumu pētījumi makroekonomikā
24. Doc. A.Ponomarjovs Starptautisko grāmatvedisko standartu pielietojums uzņēmumos
25. Doc. J.Spiridonovs Atjaunojamās enerģētikas pētījumi
26. Asoc.Prof. S.Veinberga Komunikācijas teorija un prakse
27. Lektors A.Eglītis Reklāmas un sabiedrisko attiecību aktivitātes Latvijas spēkratu
industrijā (vēsturiskais aspekts)
2015./2016. studiju gadā RISEBA atbalstīja mācībspēku dalību 34 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.
Sadarbībā ar Banku Augstskolu pārskata periodā RISEBA organizēja 9. starptautisko
zinātnisko konferenci „Biznesa ilgtspējas izaicinājumi digitālajā laikmetā”. 2014.g. RISEBA
sāka izdot zinātnisko rakstu žurnālu „Journal of Business Management” divas reizes gadā.
Pārskata periodā tika izdoti divi žurnāla numuri, (nr. 9. un nr. 10.).
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RISEBA Ekonomikas un finanšu departamenta mācībspēkiem ir liela pieredze jauno
zinātnieku (bakalaura, maģistra un doktora programmu studējošo) iesaistīšanā zinātniskajā
darbā, veicot pētījumus projektu ietvaros, veicot individuālus pētījumus kursa darbu,
bakalaura un maģistra darbu ietvaros, gatavojot zinātniskus rakstus, prezentējot pētījumu
rezultātus zinātniskās konferencēs un biznesa forumos. Virziena ietvaros organizētais studiju
process paredz visaptverošu pieeju, atbalstot studentu iniciētos pētījumus un veiksmīgākos
studentus iesaistot arī zinātniskos projektos. Iesaistot studentus zinātniskajā pētniecībā, šajā
studiju gadā tika organizēta arī Starptautiskā studentu zinātniskā konference Changing World
– in Search for New Solutions – 2016. Labākie konferencē prezentētie raksti tiek apkopoti
zinātniskajos rakstu krājumos.
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
komisijas eksperti. Augstskolas RISEBA mācībspēkiem tika piešķirtas LZP eksperta tiesības
vairākās zinātņu nozarēs:
 Ieva Brence (Vadībzinātne)
 Andrejs Čirjevskis (Vadībzinātne, ekonomika)
 Iveta Ludviga (Vadībzinātne)
 Jurijs Spiridonovs (Ekonomika)
 Tatjana Vasiļjeva (Vadībzinātne, informācijas tehnoloģija)
 Maija Zakriževska (Psiholoģija)
 Sandra Veinberga (Komunikāciju zinātne)
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 Ineta Kristovska (Vadībzinātne).
1.8. Informācija par ārējiem sakariem
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
экономический университет)) un Ukrainā (Jurija Kondratyuka Valsts Tehniskā Universitāte
Poltavā (Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University).
1.9. Sadarbība ar darba devējiem
Lai nodrošinātu studiju procesa un mācībspēku sadarbību ar profesionālo vidi,
RISEBA mācībspēki kā eksperti piedalās valsts, pašvaldības un nevalstisko organizāciju
komisijās, darba grupās un konsultatīvajās padomēs. Savukārt, lai stiprinātu saikni ar
profesionālo vidi RISEBA, izstrādāta īpaša kārtība un sistemātiski studiju procesā tiek
iekļautas arī nozaru speciālistu vadītas lekcijas un semināri. RISEBA sadarbojas arī ar
nacionālajām profesionālajām asociācijām un organizācijām.
Studiju virziena programmu direktori koordinē sadarbību ar attiecīgo nozaru
speciālistiem un profesionālajām asociācijām, iesaistot profesionāļus studiju Programmu
padomēs. Programmu padomes uzdevumi ir:
1) izvērtēt attiecīgo studiju programmu, atbilstoši esošajai situācijai tirgū un nozarē,
programmu padome apstiprina ikgadējos studiju programmu raksturojumus;
2) sniegt ieteikumus programmas pilnveidošanai vai izmaiņām programmā;
3) pārskatīt sadarbību ar biznesa vidi un ieteikt jaunus sadarbības projektus.
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Profesionālo studiju programmu direktori uztur saikni ar darba devējiem studējošo
prakšu nodrošināšanā. Vairāki uzņēmumi iesaistīti arī studentu praktiskās pētniecības darbā,
piedāvājot tiem pētniecības tematus un vietas.
Aktīva sadarbība ar profesionālajām organizācijām notiek arī RISEBA Radošā biznesa
inkubatora ietvaros, veidojot mentoru grupas, novērtējot studentu idejas un rīkojot biznesa
plānu konkursus.
Sadarbībā ar RISEBA Karjeras izaugsmes centru uzņēmumu darbiniekiem ir iespēja
apgūt tālākizglītības iespējas kursu formā, uzlabojot, padziļinot un pilnveidojot jau esošās
zināšanas. Kursus ir iespējams apmeklēt dažādās studiju formās, laikos un valodās. Sekmīgi
nokārtojot apgūto kursu darbiniekam tiek piešķirta apliecība ar konkrētu KP skaitu.
Papildu tam uzņēmumiem tiek piedāvātas iespējas apmeklēt specializētus kursus,
seminārus, apmācības dažādās nozarēs un interešu grupās, kā piemēram, finanšu vadības,
gleznošanas, projektu vadības, fotografēšanas kursi.
Lai uzņēmumi varētu uzrunāt studentus darba, prakses, projektu ietvaros tiešā
kontaktā, tiem ir iespēja prezentēt sevi „Uzņēmēju sesijas” laikā. Sesijas notiekas vienu līdz
divas reizes mēnesī, kuru laikā studentiem ir iespēja attīstīt savu karjeras izaugsmi.
Kā jauna iespēja studentiem un uzņēmumiem ir mentoringa programma, kurai ir
iespēja reģistrēties ikvienam studentam un atlases kārtībā pretendēt uz noteiktas kompānijas
mentora izvēli. Mentoringa programma sniedz uzņēmumiem piesaistīt sev potenciālos
studentus darba un prakses vakancēm, kā arī sniegt studentiem priekšstatu par izvēlēto studiju
un nākotnes profesijas izvēli.
1.9.1. Augstskolas vai koledžas starptautiskās sadarbības un internacionalizācijas
politika studiju virziena īstenošanas kontekstā, tās īstenošana un ietekme uz
studiju un pētniecības procesu
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, tādējādi 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.
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Misija - Stiprināt augstskolas RISEBA starptautisku reputāciju visos darbības virzienos.
Vīzija - Nodrošināt Augstskolas RISEBA atpazīstamību un atzinību starptautiskajā vidē
kā augsta līmeņa izglītības iestādi un starptautisku studiju, pētniecības un korporatīvo sakaru
centru.
Galvenie internacionalizācijas virzieni
Augstskolas RISEBA internacionalizācijas stratēģijai ir divi galvenie virzieni:
1. IEKŠĒJĀ INTERNACIONALIZĀCIJA (visas starptautiskās aktivitātes, kas nav saistītas
ar mobilitāti), t.i. augstskolas turpmāka internacionalizācija, lai nodrošinātu studentu
izpausmes starptautiskā perspektīvā un attīstītu studentu starptautiskās kompetences.
2. ĀRĒJĀ INTERNACIONALIZĀCIJA (visas ar mobilitāti saistītas starptautiskās
aktivitātes), t.i. internacionalizācijas attīstība, veidojot sadarbību ar dažādām valstīm un
reģioniem un piedāvājot starptautiskas iespējas studentiem un mācībspēkiem.
1.9.2. Studējošo un akadēmiskā personāla starptautiskās apmaiņas kvantitatīvie
rādītāji
2015./2016.akadēmiskajā mācību gadā studiju programmā „Starptautiskās finanses”
studēja trīs ārvalstu studenti: no Krievijas, Indijas un Uzbekistānas.
Pieci programmas mācībspēki bija no ārvalstīm (Lielbritānijas, Francijas, ASV u.c.),
nodrošinot starptautiska līmeņa pieredzes apmaiņu, savukārt Latvijas mācībspēki (Ali Ait Si
Mhamed, Andrejs Limanskis, Andrejs Čirjevskis, Ieva Brence u.c.) ir docējuši studiju kursus
vai piedalījušies starptautiskās zinātniskās konferencēs ārvalstīs.
1.9.3. 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
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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.
1.9.4. 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
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).
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1.10. Kvalitātes nodrošinājums un garantijas:
1.10.1. 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
Virzienam atbilstošo studiju programmu novērtējums
Kvalitātes nodrošināšana studiju programmās noris saskaņā ar augstskolas kvalitātes
vadības sistēmu, kas balstīta Eiropas līmeņa kvalitātes nodrošināšanas vadlīnijās un
standartos. Nodrošinot katras studiju programmas kvalitāti un tās pārraudzību, regulāri tiek
organizētas studiju programmu padomes, kurās studiju programmas direktori, sadarbojoties ar
programmu mācībspēkiem, studējošajiem, absolventiem un darba devējiem, veic programmu
izvērtējumu. Tiek ņemts vērā visu iesaistīto pušu viedoklis un līdz ar to veicināta studiju
programmu attīstība, 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
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sfēru, kā arī RISEBA kvalitātes pamatdarbības procesu struktūru un aprakstu un ar to saistītās
dokumentācijas struktūru un aprakstu. RISEBA vadības sistēmas rokasgrāmatā aprakstītie
procesi aptver gan pamatdarbības, gan vadības, gan arī atbalsta jeb resursu vadības procesus,
kā arī nosaka kvalitātes indikatorus un kritērijus.
Kvalitātes nodrošināšanas sistēmas īstenošanai noteikti šādi mehānismi:


kvalitātes vadības sistēmas monitorings;



studējošo apmierinātības noteikšana (anketēšana) un analīze;



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
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plāno, vada, novērtē un attīsta darbinieku un struktūrvienību darba izpildi, tā sekmējot darba
kvalitātes uzlabošanos, un nodrošinot RISEBA darbības efektivitātes palielināšanos.
Akadēmiskais personāls un tā kvalifikācija
RISEBA akadēmiskā personāla kvalifikācija tiek pārraudzīta, balstoties uz augstskolā
izstrādāto Akadēmiskā personāla politiku. Tā paredz rūpīgu personāla atlasi, regulāras
apmācības un kvalifikācijas paaugstināšanu. RISEBA ir izstrādāta un īstenota šāda
akadēmiskā personāla sastāva veidošanas politika:


nodrošināt, lai visus studiju kursus pasniegtu kvalificēti, zinātniski un metodiski
sagatavoti pasniedzēji ar labi attīstītām pedagoga un organizatora prasmēm, kuri
darbā izmanto mūsdienīgas apmācības metodes;



akadēmisko personālu veido zinātnisko un profesionālo kompetenču ziņā augsti
kvalificēti mācībspēki lielākā daļa mācībspēku ieguvuši doktora grādu (RISEBA
stratēģiskais mērķis ir sasniegt 70%);



piesaistīt studijām ārvalstu speciālistus un citu augstskolu pasniedzējus atbilstoši
programmas/virziena specifikai;



piesaistīt studijām nozares pārstāvjus, ekspertus speciālistus (konkrētajā studiju
programmā) atbilstoši programmu/virzienu specifikai;



mācībspēki var strādāt starptautiskā vidē, komunicējot un pasniedzot lekcijas
vismaz trīs valodās – latviešu, angļu un krievu;



mācībspēki ir nozares eksperti Latvijā un arī starptautiskā vidē;



augstskolā ir labvēlīga un radoša atmosfēra mācībspēku profesionālai izaugsmei.

Akadēmiskā personāla politikas ietvaros RISEBA mudina mācībspēkus padziļināt
zināšanas dažādās apmācībās vai paaugstināt kvalifikāciju, studējot doktorantūrā. Augstskola
sniedz finansiālu atbalstu doktorantiem, sedzot dalības maksas izdevumus zinātniskajās
konferencēs, kā arī, atbalstot zinātnisko darbu iekļaušanu starptautiski atzītās un citētās
publikācijās.
Augstskolas akadēmiskā personāla politika paredz mācībspēku ikgadēju sasnieguma
izvērtējumu, vērtējot mācībspēku zinātniski pētnieciskā darba rezultātus, pedagoģiskos un
organizatoriskos sasniegumus.
Visiem darbiniekiem – gan RISEBA akadēmiskajam, gan administratīvajam
personālam ir saistošs augstskolas izstrādātais kompetenču modelis, kas nosaka kompetenču
kopumu darbinieku atlasē, izvērtēšanā un atalgojuma noteikšanā.
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RISEBA personāla vadība savukārt ir balstīta uz Darba izpildes vadības sistēmu, kas
ļauj sistemātiski plānot, novērtēt, uzlabot kopējo RISEBA un individuālo darba izpildi un tai
atbilstoši atalgot darbiniekus, ņemot vērā augstskolas intereses un stratēģiskos uzstādījumus.
Akadēmiskā personāla kvalitātes novērtējums tiek veikts ar regulāru studējošo aptauju
palīdzību un sistemātiskiem akadēmiskā personāla savstarpējiem novērtējumiem jeb
hospitācijām, kuras kārtību nosaka Akadēmiskā personāla hospitācijas procedūras noteikumi.
Arī šie vērtējumi tiek ņemti vērā mācībspēku ikgadējā novērtējumā.
Lai studiju darbā nodrošinātu mūsdienīgu, interaktīvu mācību metožu lietojumu,
augstskola regulāri rīko seminārus, mācības, kā arī reizi mēnesī notiek metodiskais seminārs,
kurā visvairāk uzmanības tiek veltīts inovatīvām mācību metodēm.
Lai veicinātu mācībspēku kvalifikācijas paaugstināšanu, papildus ikgadējam
novērtējumam, notiek arī mācībspēku akadēmisko amatu vēlēšanas, atbilstoši normatīvo aktu
prasībām. Mācībspēki akadēmiskajā amatā tiek ievēlēti uz sešiem gadiem. Vēlēšanas
ievērojami motivē akadēmisko personālu uzturēt augstus darbības rezultātus. Savukārt
augstskolas vadībai tā ir iespēja veikt akadēmiskā personāla kvalitātes novērtēšanu,
uzlabošanu un atjaunošanu, paverot jaunas attīstības perspektīvas.
Finanšu resursi
RISEBA studiju procesa finansēšanas avotu struktūru veido ieņēmumi no studiju
maksas 99,5% apjomā un valsts budžeta līdzekļi (dotācija) – 0,5 % apjomā. To pārrauga
rektors, ziņojot par gada budžeta pārskatu augstskolas Senātam un augstskolas dibinātājam.
Kopš RISEBA dibināšanas brīža studiju maksa ir galvenais studiju procesa finansējuma avots.
Studiju maksa tiek segta no fizisko un/vai juridisko personu līdzekļiem, kas ir studējošo
personīgie līdzekļi, studējošo vecāku un citu radinieku personīgie līdzekļi, studējošo darba
devēju līdzekļi, studiju kredīti ar valsts vārdā sniegtu galvojumu, komerckredīti, sponsoru
līdzekļi. Savukārt nelielo Valsts budžeta dotāciju RISEBA sāka saņemt no 2008./2009.studiju
gada.
Studiju maksas apmēru un samaksas kārtību katram studiju gadam nosaka un
apstiprina RISEBA Senāts. RISEBA noteiktas sekojošas studiju apmaksas iespējas: par visu
studiju programmu kopumā, par vienu studiju gadu, par vienu semestri vai saskaņā ar līgumā
paredzēto maksājumu grafiku, t.i., 9 maksājumi katrā studiju gadā.
Studiju maksas apjoms RISEBA ir veidots pēc vienotiem principiem. Papildus
jaunizveidotām studiju programmām (kas ir licencētas, bet nav akreditētas) pirmajam studiju
gadam ir paredzēta 25% atlaide no standarta studiju maksas, kā arī studējošajiem pieejamas
16 dažāda veida studiju maksas atlaides par izcilību studijās, sasniegumiem sportā, sociālā
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atbalsta stipendijas u.c. Studiju maksas atlaides tiek noteiktas atbilstoši „Noteikumiem par
studiju maksas atlaidēm” (skat. http://www.riseba.lv/index.php/lv/studentiem/atlaides)
Lai nodrošinātu studiju virziena „Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu
pārvaldība” īstenošanu, RISEBA rūpējas par atbilstošu metodisko, materiāltehnisko un
informatīvo materiālu bāzi.
Materiāltehniskais nodrošinājums

Kopš augstskolas dibināšanas RISEBA būtiski paplašinājusi telpas studiju procesa
nodrošināšanai. 2013.gadā oktobrī telpu kopplatība bija 9175,48 m2 (skat. 1.2. tabulu).
Studiju process RISEBA notiek 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.
1.2.tabula
Studiju procesa RISEBA materiāltehniskais nodrošinājums
Meža iela 3,
Rīga
3171,50 m²
18 mācību
telpas
(668
sēdvietas)
4 datorklases
(84
sēdvietas)

Meža iela
1/6,
Rīga
1488,79 m²
12 mācību
telpas
(480
sēdvietas)

-

Kopēšanas
centrs

Studentu
pašpārvaldes telpas
Radošais
biznesa
inkubators
1 pārrunu
telpa

Durbes iela 4,
Rīga
3134,39 m²
9 mācību telpas
(263 sēdvietas)
3 mācību telpas
(video montāžas
studija/ arhitektu
datorklases)
(50 sēdvietas)
2 video montāžas darba
telpas
(6 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 sēdvietas)

Mihoelsa iela
47, Daugavpils
1061,59 m²
9 mācību telpas
(375 sēdvietas)

3 datorklases
(52 sēdvietas)

Kopā

8856,27 m²
48 mācību telpas
(1786 sēdvietas)

10 datorklases
(186 sēdvietas)

Visas auditorijas ir aprīkotas ar vizuālās demonstrēšanas iekārtām, visās auditorijās ir
uzstādīti jaudīgi stacionāri video projektori.
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Kopumā RISEBA mācību procesu auditorijās, datorklasēs un montāžas telpās
nodrošina 204 datori ar instalēto Windows operētājsistēmu un 82 „Apple” dators. Studiju
procesa vajadzībām ir aprīkotas 198 datorizētas mācību vietas, no kurām 137 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.
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; 36 auditorijas, katra no kurām ir aprīkota ar
stacionāro LCD projektoru, ekrānu un datoru; 5 pārnēsājamie projektori; 5 portatīvie datori,
kas varētu būt izmantojami kopā ar pārnēsājamiem projektoriem bez papildus stacionārām
iekārtām.
Lekciju ierakstīšanas iespējas augstskolā ir nodrošinātas stacionāri 2 auditorijās Meža ielā, kur lekciju ierakstīšanas iespēja bāzēta uz Panopto video ierakstīšanas, pārvaldības
un translācijas sistēmas un Arhitektūras un mediju centrā H2O6 (Durbes ielā 4), kur lekciju
ierakstīšanas iespēja bāzēta uz Blackmagicdesign un video translācijas sistēma Thomson
Video Networks VS7000. Papildus augstskolā ir iespēja nodrošināt lekciju ierakstu ar
pārvietojamu daudzkameru aprīkojumu (Live GV Director Nonlinear Live Production
System), kurš nodrošina ierakstu un translāciju ar 8 kamerām (Sony FS700 sērijas kameras ar
īpašas ar SLOW MOTION funkciju un 4K video formātu).
Ar 2012./2013. studiju gadu studiju process notiek arī jaunajā ēkā – 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), video studija (aprīkota ar stacionāru apgaismošanas tehniku ARRI,
MOLE-RICHARDSON-CO prožektoriem, ģērbtuvi, grimētava, rekvizītu un kostīmu
noliktavu), trīs Video montāžas studijas (50 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 4 darba vietām un 4 Apple
datoriem ar Apple Final Cut, Apple Logic un Adobe Creative Suite programmatūrām)
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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).
Nodarbībām un patstāvīgajam darbam studentiem un mācībspēkiem ir iespēja izmantot:
profesionālas videokameras ar papildus aprīkojumu, digitālās videokameras, digitālās
fotokameras un spoguļkameras, foto un video apgaismojuma komplektus, profesionālus
mikrofonu komplektus un citu audio vizuālo tehniku.
2011.gadā RISEBA ieviesa ERP sistēmu Hansa World for Enterprise (HW), kura tiek
plaši izmantota uzņēmumu finanšu resursu vadībai. RISEBA ir noslēgts līgums ar HW
piegādātāju par sistēmas pielāgošanu augstskolas biznesa un studiju procesa prasībām un
atbalstu sistēmas uzturēšanā. 2013.gada aprīlī RISEBA ieviesa Web-bāzēto portālu studentu
atzīmju atspoguļošanai. HW ir integrēts ar e-apmācības platformu MOODLE, rezultātā starp
abām sistēmām tiek regulāri sinhronizēti personīgie studentu dati, dati par studiju
programmām un studiju kursiem.
No 2015.gada RISEBA sadarbība ar HW piegādātāju uzsāka ERP sistēmu Hansa
World for Enterprise programmatūras izmantošanu studiju procesā. Studentiem ir pieejamas
55 darbavietas 2 datorklasēs.
Vairākus gadus RISEBA izmanto programmatūras paketi IBM SPSS (Statistical
Package for the Social Sciences) statistisko datu analīzei. 2013.gadā RISEBA iegādājās
jaunāko SPSS versiju, kura instalēta datorklasē. Instalētas 24 lietotāju licences pasniedzēju un
studentu darbības nodrošināšanai.
Studiju procesā RISEBA studenti plaši izmanto e-platformu Webropol. RISEBA ir
noslēgts Līgums par Webropol lietošanu web veidā neierobežotam lietotāju skaitam, atbalstu
un uzturēšanu ar uzņēmumu SIA KOMIN.
2013.gadā RISEBA kopā ar četrām Latvijas augstskolām parakstīja Līgumu par
kopējās pret – plaģiāta platformas izveidošanu un izmantošanu un no 2014.gadā uzsaka to
izmantošanu.
2013.gadā RISEBA ieviesa jaunu e-platformu DreamApply, kuru izmanto ārzemju
reflektantu datu saņemšanai, glabāšanai un apstrādei.
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1.10.2. 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:


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

pārstāvniecību Senātā, ar studējošo pašpārvaldes starpniecību.
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programmu

Padomēs,

1.10.3. 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.
1.11. Studiju virziena īstenošanā iesaistītā akadēmiskā personāla uzskaitījums
Visi virzienā iesaistītie akadēmiskā personāla pārstāvji ir ar lielu pieredzi, kā arī
stažējušies

ārvalstīs.

2015./2016.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, asociētā profesore,

Dr.oec.

Tatjana Vasiļjeva, asociētais profesors, RISEBA prorektors, asociētais profesors, Dr.chem.
Ilmārs Kreituss, docēts, PhD Ali Ait Si Mhamed, lektore, RISEBA prorektore Poļina
Naidenko un citi.
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
Programmas „Starptautiskās finanses”
direktors
Studiju programmas administrators

Atbild par studiju virziena īstenošanu, departamenta
organizāciju un attīstību
Atbild par studiju programmas attīstību un kvalitāti,
iniciē jaunu programmu izveidi, vada licenzēšanas
un akreditācijas procesus
Atbild par studiju un lekciju plānošanu
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2. Kopsavilkums par studiju virziena attīstības plāniem
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
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 59
augstskolām, tajā skaitā Krievijā (Sanktpēterburgas Starptautiskais Vadības Institūts (СанктПетербургский 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)).
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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
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/ ekonomistaanalītiķa 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.
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