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1. STUDIJU PROGRAMMAS PERSPEKTĪVAIS NOVĒRTĒJUMS
NO LATVIJAS VALSTS INTEREŠU VIEDOKĻA
Latvijas Nacionālajā attīstības plānā 2007.–2013.gadam izvirzīts stratēģiskais mērķis
un definētas prioritātes uz zināšanām balstītas tautsaimniecības izveidei. Šīs prioritātes
balstās uz izglītotu un radošu cilvēku, komersantu tehnoloģisko izcilību un elastību, kā arī
zinātnes un pētniecības attīstību.
Kvalitatīva, pieejama un konkurētspējīga izglītība ir svarīgākais priekšnoteikums
zinošas, radošas un mērķtiecīgas personības veidošanai, Latvijas kopējā cilvēkkapitāla
pieaugumam.
Cilvēkresursi ir viens no nozīmīgākajiem attīstības nosacījumiem Eiropas Savienībā,
un izglītības sistēmas modernizēšana ir viena no Lisabonas stratēģijas svarīgākajām
sastāvdaļām.
Lai veicinātu inovatīvu uzņēmējdarbības attīstību Latvijā, nepieciešams sagatavot
augsti kvalificētus speciālistus.
Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Lursoft” informatīvajā sistēmā, kurā
Uzņēmumu reģistrs sniedz ziņas par reģistrētajiem subjektiem, pieejamā statistika rāda, ka
komersantu skaita ziņā ir izteiktas reģionālās atšķirības un tās nevis samazinās, bet
palielinās. Rīgā un Rīgas rajonā, kur reģistrēti 52,2% visu Latvijas komersantu, 2006. gadā
nodibināti 70,7% no visiem valstī reģistrētajiem jaunajiem uzņēmumiem. Līdz 2007. gada
1.janvārim Rīgas un Rīgas rajonu komersanti kopsummā ir piesaistījuši arī 87,8% (jeb 1,4
miljardi latu) no tiešajām ārvalstu investīcijām sabiedrību pamatkapitālos, kā arī šeit
koncentrēti 77,6% no visu Latvijā reģistrēto komersantu pamatkapitāla (4,43 miljardi latu).
Situācija mazo un vidējo komersantu jomā ir Latvijas komercdarbības vides
attīstības indikators, jo tieši šis sektors ir visjūtīgākais pret ekonomiskās un normatīvās
vides, valsts institūciju īstenotās politikas izmaiņām. Sektora stāvoklis parāda, kāds ir
kapitāla tirgus, infrastruktūras un izglītības sistēmas attīstības līmenis.
Latgales reģionā ir mazāks iedzīvotāju īpatsvars ar augstāko izglītību (8,9 %) nekā
valstī kopumā (12,54 %). Latgales reģionā 17,4% iedzīvotāju ir ar vidējo profesionālo
izglītību (Latvijā – 18,2%). Tātad Latgales reģionā iedzīvotāju izglītības rādītāji ir sliktāki
nekā valstī kopumā. Šis apstāklis norāda uz to, ka reģionā ir kvalificēta darbaspēka trūkums,
kas savukārt ietekmē gan jaunu uzņēmumu veidošanu, gan jaunu tehnoloģiju ieviešanu.
Augsti kompetentu un motivētu darbinieku trūkums ierobežo uzņēmējdarbības
attīstību un inovācijas iespējas – komersantiem pašiem nepietiek zināšanu un trūkst arī
izglītotu, ieinteresētu darbinieku, kas spētu ne vien izpildīt zināmus uzdevumus, bet arī
veltīt laiku produktivitātes celšanai, jaunu tehnoloģiju apgūšanai un ieviešanai, jaunu
produktu un pakalpojumu izstrādei.
Situāciju var būtiski uzlabot, pilnveidojot cilvēkresursu vadības sistēmu, ko savukārt
var nodrošināt, paaugstinot personāla vadītāju kompetences.
Daugavpils Universitātē (turpmāk – DU) Sociālo zinātņu fakultātes (turpmāk – SZF)
Ekonomikas katedrā izstrādātā profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju
programma “Uzņēmējdarbības vadība” paredz sniegt zināšanas, kas nepieciešamas
uzņēmumu un iestāžu vadībai un attīstībai. Programmas apguve sekmēs mazo un vidējo
uzņēmumu cilvēkresursu attīstību, un tas, savukārt, ietekmēs uzņēmumu konkurētspēju
Latvijā un pasaulē, kā arī jaunu uzņēmumu dibināšanu.

2. STUDIJU PROGRAMMAS VISPĀRĪGS RAKSTUROJUMS
2.1.

Studiju programmas mērķi un uzdevumi

Profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programmas “Uzņēmējdarbības
vadība” mērķis ir sagatavot augstas kvalifikācijas uzņēmējdarbības speciālistus ar papildus
zināšanām saimniecisko tiesību nozarē Latvijas un it īpaši Latgales reģiona vajadzībām, lai
veicinātu uzņēmējdarbību un jaunu konkurētspējīgu komercuzņēmumu veidošanos un
attīstību.
Programma paredz sagatavot speciālistus ar maģistra grādu uzņēmējdarbības
vadībā un profesionālo kvalifikāciju (atkarībā no specializācijas virziena): uzņēmumu un
iestāžu vadītājs vai personāla vadītājs.
Mērķa sasniegšanai tiks īstenoti šādi studiju programmas uzdevumi:
 nodrošināt studējošo specializāciju divos virzienos: uzņēmuma/iestādes
vadība vai personāla vadība;
 piedāvāt plašus, studējošo interesēm un profesionālajai specializācijai
atbilstošus izvēles kursus;
 veicināt studējošo personības vispusīgu attīstību, sniedzot plašas zināšanas
ekonomikā, vadībā un papildus tam arī saimniecisko tiesību jomā;
 attīstīt spēju analizēt un izprast ekonomiskās likumsakarības;
 attīstīt prasmi pielietot likumus un citus normatīvos aktus;
 nodrošināt studiju procesā iespēju apgūt nepieciešamo vadošā un praktiskā
darba pieredzi darbībai komercsabiedrību saimnieciski tiesiskajā vadīšanā;
 veicināt pētniecisko darbu ekonomikas un saimniecisko tiesību nozarēs,
attīstīt un nostiprināt nepieciešamās profesionālās prasmes un iemaņas iegūt
un apstrādāt datus, kā arī analizēt pētījumu rezultātus;
 nodrošināt programmas zinātnisko, informatīvo un materiāli tehnisko bāzi;
 īstenot programmu, iesaistot kvalificētu DU akadēmisko personālu, kā arī
citus Latvijas uzņēmējdarbības un personālvadības docētājus un praktiķus.
Profesionālajai maģistra studiju programmai „Uzņēmējdarbības vadība” ir aktuāls un
tautsaimniecības inovatīvo attīstību veicinošs izglītības saturs, kas sekmēs:
 inovāciju politikas veidošanu reģionālā līmenī;
 izglītības un ražošanas sadarbību;
 uz zināšanām balstītas uzņēmējdarbības attīstību;
 mūžizglītības attīstību uzņēmējdarbības un cilvēkresursu attīstības jomā.

2.2.

Iegūstamie studiju rezultāti zināšanu, prasmju un attieksmju formā

Profesionālā maģistra studiju programma veidota tā, lai nodrošinātu studējošo
patstāvīga pētnieciskā darba izstrādi, studējošo prakses iespējas, kā arī teorētisko un
praktisko iemaņu apgūšanu šādās jomās:
 jaunāko sasniegumu apguve ekonomikas un vadībzinātņu teorijā un praksē;
 pētnieciskā, jaunrades, projektu darba un vadībzinību studiju kursu apguve;
 pedagoģijas un psiholoģijas jaunāko atziņu apguve;
 padziļināta tiesību zinātnes nozares teorētisko disciplīnu apguve;
 jaunāko pētījumu metožu apgūšana un pielietošana praksē;
 jaunāko informācijas tehnoloģiju, datu ieguves, apstrādes un analīzes
paņēmienu apguve.

Iegūstamie studiju rezultāti ir atbilstoši uzņēmuma/iestādes vadītāja vai personāla vadītāja
profesijas standartam un saistīti ar pētniecību uzņēmējdarbības un personālvadības jomā.
Studējošajiem ir iespēja iegūt gan teorētiskās zināšanas, gan pilnveidot praktiskā darba
prasmes prakses vietās.
Zināšanu, prasmju un attieksmju kopums veido kompetences, kas kvalificē noteikta
veida vai līmeņa uzdevumu veikšanai. Uzņēmuma/iestādes vadītāja un personāla vadītāja
kvalifikācijas ieguve paredz profesionālo kompetenču apguvi, kas apstiprinātas Ģenerālajā
Asamblejā Bernē, 2003. gada 4. septembrī (International Competencies for Educational and
Vocational Guidance Practitioners, 2003). Tās ietver gan pamata kompetences, gan
specializētās. Studiju procesā tiek nodrošināta Eiropas izglītības struktūras saskaņošanas
dokumentā (Tuning Educational Structure in Europe, 2006) noteikto kompetenču:
instrumentālo, starppersonu, sistēmisko veidošana, kas ļauj profesionālā līmenī veikt
uzņēmuma/iestādes vadību.
Studiju programmas apguves rezultātā studējošie papildina zināšanas, pilnveido
prasmes un attieksmes uzņēmējdarbības jomā. Papildus bakalaura kompetencēm,
profesionālais maģistrs spēj:
 analizēt un novērtēt situāciju, risināt aktuālus nozares jautājumus, pieņemt lēmumus;
 radoši un vērtējoši analizēt sarežģītas praktiskas problēmas;
 patstāvīgi turpināt savu kompetenču pilnveidi un specializāciju.
Salīdzinot ar bakalaura līmeņa kompetencēm, profesionālais maģistrs ir ieguvis
padziļinātas teorētiskās zināšanas un pētniecības iemaņas un spēj:

veikt patstāvīgu pētniecības darbību;

analizēt profesionālas problēmas, izstrādāt alternatīvas, izvēlēties optimālākās
risinājuma iespējas;

patstāvīgi pieņemt un pamatot savā studiju jomā balstītus lēmumus;

skatīt perspektīvā un, balstoties uz zinātniskām, teorētiskām un/vai
eksperimentālām metodēm un jaunākajām tendencēm, attīstīt praktiskās
pieejas savā nozarē,

izprast sarežģītus jautājumus un kopsakarības; analītiski vērtēt
problēmsituācijas gan praktiskajā, gan pētnieciskajā kontekstā.
Profesionālais maģistrs demonstrē:

dziļāku procesu izpratni vai plašāku akadēmisko perspektīvu,

un jaunas (augstāka līmeņa) akadēmiskās kompetences.
Zināšanas
• paplašinātas zināšanas par
inovāciju
ieviešanu
uzņēmējdarbībā un par
problēmu,
tai
skaitā
inovatīvu,
risināšanas
algoritmiem;
• paplašinātas zināšanas par
sabiedrības finanšu attiecību
tendencēm un prognozēm;
• informācijas pārzināšana
par
finanšu
procesiem
mūsdienu pasaulē;
• finanšu tiesību procesa
izpausmju pārzināšana;
• paplašinātas zināšanas par
mūsdienu finanšu tirgus
darbības
mehānismiem,

Prasmes

Attieksmes

• noteikt klienta un sadarbības
partnera vajadzības, identificēt
klientu ietekmējošos ārējos
faktorus;
• veidot kontaktus ar
sadarbības partneriem, vadīt
darba grupas, strādāt komandā

• adekvāts pašvērtējums,
pašrealizācijas iespējas;
• laba emocionālā
pašregulācija;
• iniciatīvas un patstāvības
izpausmes;
• pozitīva motivācija, radoši
• izveidot un pārraudzīt
meklējumi;
darba aizsardzības sistēmu; • tieksme uz sadarbību;
• praktiski pielietot
• humānas attiecības;
finanšu instrumentus.
• spēja uztvert un saprast
•
pielietot
vērtspapīru sabiedrības dažādību, pieņemt
finanšu analīzi investīciju citu viedokli;
lēmumu pieņemšanā;
• novērtēt reālo vērtspapīru
efektivitāti un risku;
• izveidot vērtspapīru

• spēja patstāvīgi pieņemt un
pamatot savā studiju jomā
balstītus lēmumus;
• spēja skatīt perspektīvā un,

finanšu instrumentiem un to
izmantošanas principiem;
• izpratne par fondu biržu
lomu
ekonomikā,
to
nozīmīgumu investoriem un
uzņēmumiem, ieguvumu un
priekšrocību formulēšana;
• finanšu apskatu analīze;
• padziļinātas teorētiskās
zināšanas par personāla
vadības procesu, tā attīstības
tendencēm un problēmām;
• padziļinātas zināšanas par
uzņēmuma
vadītāja
/
personāla vadītāja ētikas
pamatprincipiem un ētiskas
attieksmes izpausmēm;
• izpratne par
uzņēmējdarbības ētikas
aktualitātēm;
• padziļinātas teorētiskās
zināšanas un izpratne par
saskarsmi
ar
„grūtiem
klientiem” un komunikāciju
konfliktsituācijās;
• kvalitātes vadības sistēmas
pārzināšana;
• zināšanas, kā organizēt un
efektīvi
vadīt
kvalitātes
vadības sistēmas izstrādāšanu,
ieviešanu,
uzturēšanu
un
pilnveidošanu gan ražošanas,
gan pakalpojumu nozarēs
• padziļinātas zināšanas par

projektu
vadīšanas
jautājumiem – vadīšanas un
izvērtēšanas
metodēm,
organizatoriskajām formām
u.c;
• projektu vadītāja izvēles
nosacījumu un komandas
veidošanas aspektu izpratne;
Spēj
noteikt,
analizēt,
izvērtēt un pamatot projektu
SVID un riskus;
• projektu finansēšanas
nosacījumu pārzināšana, ES
finansēto projektu īpatnību
izpratne

portfeļus un novērtēt to
parametrus;
• strādāt ar ISO sērijas
standartiem;
• prasme patstāvīgi veikt
personāla atlases procesa
izvērtēšanu;
• izvērtēt personāla attīstības
stratēģijas;
•
novērtēt
personāla
kompetences;
• formulēt un analizēt

balstoties uz zinātniskām,
teorētiskām
un/vai
eksperimentālām metodēm
un jaunākajām tendencēm,
attīstīt praktiskās pieejas
savā nozarē,
• spēja izprast sarežģītus
jautājumus un kopsakarības;
• spēja analītiski vērtēt
problēmsituācijas
gan
praktiskajā,
gan
pētnieciskajā kontekstā;
personāla mācību vajadzības • savu iespēju un ierobežojumu

un izstrādāt personāla attīstības apzināšanās;
plānu;
• atbildība par darba

• modelēt vadītāja rīcību
konfliktsituācijās
mūsdienu ētikas skatījumā;
• analizēt un sistematizēt
lēmuma
pieņemšanai
nepieciešamo informāciju;
•
sagatavot
kvalitatīvu
prezentāciju,
radot
klausītāju uzticēšanos un
pārliecinot klausītājus par
lēmuma pieņemšanu;
•
sagatavot
efektīvu
dokumentu;
• prasme patstāvīgi pielietot
lietvedību
un
arhīvu
regulējošo
tiesību
un
normatīvo aktu prasības;
• izstrādāt un noformēt
dokumentus atbilstoši
tiesību un normatīvo aktu
prasībām;
• patstāvīgi veikt dokumentu
arhivēšanu;
• novērtēt dokumentu
kvalitāti;
• pētīt un analizēt cilvēku
vajadzības un motīvus
organizācijā;
• izmantojot teorētiskās
zināšanas par organizāciju
kā sistēmu, vadīt
komunikācijas procesu
organizācijā un paaugstināt
saskarsmes efektivitāti;
• izstrādāt organizācijas
attīstības programmu;
• operatīvi izvērtēt grupu

veikšanu;
• sava viedokļa un pozīcijas
pamatošana, lietojot morāli
korektu argumentāciju;
• tieksme pilnveidot savas
zināšanas un prasmes
uzņēmējdarbības un
cilvēkresursu vadības jomā

procesus organizācijā
• novērtēt vadītāja darbību
organizācijā;
• modelēt darbinieku
profesionālās motivācijas
paaugstināšanas iespējas

3. STUDIJU PROGRAMMAS PERSPEKTĪVAIS NOVĒRTĒJUMS
3.1.

Programmas atbilstība valsts profesionālās izglītības standartam

DU profesionālā maģistra studiju programma „Uzņēmējdarbības vadība” atbilst
Latvijas Augstskolu likuma prasībām un LR MK noteikumiem Nr. 481 „Noteikumi par
otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu” (skat. 3.1. tabulu).
3.1. tabula
Profesionālās maģistra studiju programma „Uzņēmējdarbības vadība” salīdzinājums
ar profesionālās augstākās izglītības valsts standartu
Standarts, KP
Studiju kursi, kas nodrošina jaunāko sasniegumu apguvi
teorijā un praksē (vismaz 7 KP)
Pētnieciskā darba, jaunrades darba, projektēšanas darba
un vadībzinību studiju kursi (vismaz 5 KP)
Pedagoģijas un psiholoģijas studiju kursi (vismaz 2 KP)

Programma
„Uzņēmējdarbības vadība”
ar iepriekšējo kvalifikāciju - 11 KP
bez iepriekšējās kvalifikācijas - 19 KP
20 KP

3 KP
ar iepriekšējo kvalifikāciju – 6 KP
Profesionālās kvalifikācijas prakse (vismaz 6 KP)
bez iepriekšējās kvalifikācijas – 26 KP
Maģistra darbs (vismaz 20 KP)
20 KP
Obligātās izvēlēs kursi katrā
specializācijā bez iepriekšējās
kvalifikācijas (katrā 12 KP):
1. „Uzņēmumu un iestāžu vadītājs”
2. „Personāla vadītājs”
ar iepriekšējo kvalifikāciju – 60 KP
Kopā (vismaz 40 KP)
bez iepriekšējās kvalifikācijas – 100 KP

3.2.

Studiju programmas atbilstība profesiju standartiem

Studiju programma nodrošina piektā līmeņa profesionālās kvalifikācijas ieguvi
atbilstoši profesiju standartiem “Uzņēmumu un iestāžu vadītājs” un “Personāla vadītājs”.
Profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programma “Uzņēmējdarbības
vadība” nodrošina iespēju apgūt nepieciešamās zināšanas profesiju standarta nodarbinātības
aprakstā iekļauto pienākumu un uzdevumu izpildei atbilstoši izvēlētajai specializācijai:
Uzņēmumu un iestāžu vadītājs:
1. Uzņēmuma/iestādes darbības stratēģijas, misijas, mērķu noteikšana un
formulēšana;
2. Uzņēmuma/iestādes darbības plānošana un organizēšana atbilstoši noteiktajiem
mērķiem;
3. Uzņēmuma/iestādes darbības organizēšana;
4. Uzņēmuma/iestādes pārstāvēšana darījumos ar citiem uzņēmumiem.
Personāla vadītājs:
1. Uzņēmuma (iestādes organizācijas) personāla vadības stratēģijas, politikas un
mērķu noteikšana un formulēšana;
2. Personāla resursu plānošana un prognozēšana;
3. Personāla struktūrvienības darba organizēšana un vadīšana;
4. Uzņēmuma nodrošināšana ar nepieciešamo personālu;
5. Darba aizsardzības sistēmas izveide;

6.

Personāla vadības sistēmas analīze, novērtēšana un pilnveide.

3.2. un 3.3. tabulā sniegts pārskats par profesiju standartu noteikto zināšanu
līmeņiem un tiem studiju kursiem, kuri nodrošina attiecīgā līmeņa zināšanu apguvi.
3.2. tabula
Profesiju standarta noteikto zināšanu līmeņi un studiju kursi, kas nodrošina
attiecīgā līmeņa zināšanu apguvi (specializācija – uzņēmumu un iestāžu vadītājs)
Profesijas standarts

Uzņēmumu un iestāžu vadītājs

zināšanas
Mārketinga vadīšana
Finansu vadīšana, finansu un vadības grāmatvedība
Personāla vadīšana un vadības psiholoģija, darba
tiesiskās attiecības
Ražošanas/pakalpojumu organizēšana, loģistika, vadības
informācijas sistēmas, kvalitātes sistēmu vadība, darba
aizsardzība

Komercdarbības likumdošana

Ekonomikas teorija
Ekonomiski matemātiskās metodes
Stratēģiskā vadīšana

Starptautiskā komercdarbības vide
Valsts valoda
Svešvaloda
Komunikāciju prasme

Profesionālās augstākās izglītības
maģistra studiju programma
Uzņēmējdarbības vadība
studiju kursi
Mārketinga vadība
Finanšu un vadības grāmatvedība
Finanšu tirgi
Personāla vadība
Vadības psiholoģija
Darba tiesības
Uzņēmējdarbības resursu plānošana un vadība
Inovatīvās metodes uzņēmējdarbībā
Risku analīze un vadība
Loģistika
Darba aizsardzība un darba drošība
Informācijas sistēmu vadība
Kvalitātes sistēmu vadīšana
Komerctiesības
Darba tiesības
Civilprocesa tiesības
Finanšu un nodokļu tiesības
Ekonomika vadītājiem
Statistika
Uzņēmējdarbības resursu plānošana un vadība
Mārketinga vadība
Personāla vadība
Risku analīze un vadība
Saimnieciskās privāttiesības
Zinātniski pētnieciskā darba metodoloģija
Lietišķā svešvaloda
Lietišķā saskarsme

3.3. tabula
Profesiju standarta noteikto zināšanu līmeņi un studiju kursi, kas nodrošina
attiecīgā līmeņa zināšanu apguvi (specializācija – personāla vadītājs)
Profesijas standarts
Personāla vadītājs
zināšanas
1
Personāla vadība
Organizāciju psiholoģija
Personības psiholoģija
Darba un darba aizsardzības tiesību sistēma
Informātika un informācijas tehnoloģijas

Profesionālās augstākās izglītības
maģistra studiju programma
Uzņēmējdarbības vadība
studiju kursi
2
Personāla vadība
Organizāciju psiholoģija
Vadības psiholoģija
Darba tiesības; Darba aizsardzība un darba
drošība
Informācijas sistēmu vadība

Lietišķā saskarsme
Svešvaloda
Lietvedība
Stratēģiskā vadīšana

Analīzes skaitliskās metodes
Statistika
Projektu vadīšana
Profesionālā ētika
Uzņēmējdarbības tiesiskie pamati
Ekonomika
Kvalitātes sistēmu vadīšana
Finansu un vadības grāmatvedība
Tirgzinības ar akcentu uz organizācijas iekšējām
sabiedriskām attiecībām
Loģika

Lietišķā saskarsme
Lietišķā svešvaloda
Lietvedība
Uzņēmējdarbības resursu plānošana un vadība
Mārketinga vadība
Personāla vadība
Risku analīze un vadība
Zinātniski pētnieciskā darba metodoloģija
Statistika
Projektu vadība
Profesionālā ētika
Darba tiesības
Civilprocesa tiesības
Komerctiesības
Ekonomika vadītājiem
Kvalitātes sistēmu vadīšana
Finanšu un vadības grāmatvedība
Mārketinga vadība
Organizāciju psiholoģija
Loģika

4. STUDIJU PROGRAMMAS SATURS, STRUKTŪRA UN
ORGANIZĀCIJA
4.1.

Programmas struktūra

Studiju programmas struktūra un saturs atbilst “Noteikumos par otrā līmeņa
profesionālās augstākās izglītības valsts standartu” (MK noteikumi Nr. 481)
(http://www.likumi.lv/doc.php?id=55887) IV nodaļā izvirzītajām prasībām par maģistra
programmas obligāto saturu.
Profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programmas “Uzņēmējdarbības
vadība” kopapjoms ir:
- 60 KP bez profesionālās kvalifikācijas iegūšanas 1,5 gados pilna laika un 2
gados nepilna laika studijās;
- 100 KP ar profesionālās kvalifikācijas iegūšanu 2,5 gados pilna laika un 3
gados nepilna laika studijās.
Apgūstot studiju programmu, iespējams iegūt vienu no divām kvalifikācijām:
uzņēmumu un iestāžu vadītājs vai personāla vadītājs. Studiju kursu A un B daļas,
profesionālās kvalifikācijas prakses un maģistra darba apjoms parādīts 4.1. tabulā, un tie
tiek realizēti saskaņā ar programmas studiju plāniem (skat. 4. un 5. pielikumā).
4.1. tabula
Profesionālās maģistra studiju programmas „Uzņēmējdarbības vadība” struktūra
Programmas saturs

A daļa

B daļa

Profesionālās
kvalifikācijas prakse

Studiju kursi, kas nodrošina jaunāko sasniegumu
apguvi teorijā un praksē:
 bez profesionālās kvalifikācijas iegūšanas
 ar profesionālās kvalifikācijas iegūšanu
Pētnieciskā darba, jaunrades darba, projektēšanas
darba un vadībzinību studiju kursi
Pedagoģijas un psiholoģijas studiju kursi
Kopā A daļā

bez profesionālās kvalifikācijas iegūšanas

ar profesionālās kvalifikācijas iegūšanu
Obligātās izvēles kursi katrā specializācijā:
 ar profesionālās kvalifikācijas iegūšanu specializācija „Uzņēmuma/iestādes vadītājs”
specializācija „Personāla vadītājs”
Kopā B daļā
 bez profesionālās kvalifikācijas iegūšanas
 ar profesionālās kvalifikācijas iegūšanu

Maģistra darbs
Kopā:




bez profesionālās kvalifikācijas iegūšanas
ar profesionālās kvalifikācijas iegūšanu

KP
(skaits)
11
19
20
3
34
42
12
12
6
26
20
60
100

A daļas kursu studijas ir obligātas visiem profesionālās augstākās izglītības maģistra
studiju programmā imatrikulētajiem studējošajiem, bet tās apjoms ir atšķirīgs atkarībā no
iepriekšējās kvalifikācijas: 34 vai 42 kredītpunkti.
 Studiju kursi, kas nodrošina jaunāko sasniegumu apguvi teorijā un praksē:
- bez profesionālās kvalifikācijas iegūšanas 11 KP: Finanšu un vadības grāmatvedība
(3 KP); Darba tiesības (2 KP); Civilprocesa tiesības (2 KP); Komerctiesības (4 KP);

- ar profesionālās kvalifikācijas iegūšanu 19 KP, kur papildus iepriekš nosauktajiem
studiju kursiem ir arī: Ekonomika vadītājiem (4 KP); Statistika (2 KP); Darba
aizsardzība un darba drošība (2 KP).
Zināšanas par jaunāko sasniegumu apguvi teorijā un praksē tiek iegūtas arī visos pārējos
studiju kursos.
 Pētnieciskā, jaunrades, projektu darba un vadībzinību studiju kursi (20 KP):
Uzņēmējdarbības resursu plānošana un vadība (4 KP); Mārketinga vadība (2 KP);
Zinātniski pētnieciskā darba metodoloģija (2 KP); Personāla vadība (3 KP);
Kvalitātes sistēmu vadīšana (2 KP); Informācijas sistēmas vadībā (2 KP); Risku
analīze un vadība (3 KP); Projektu vadīšana (2 KP).
 Pedagoģijas un psiholoģijas studiju kursi (3 KP). Zināšanas pedagoģijā un
psiholoģijā studējošie papildina, apgūstot studiju kursu Vadības psiholoģija (3 KP).
B daļas apjoms ir 12 kredītpunkti jeb 15% no kopējā nepieciešamā KP skaita, un tā
ietver padziļinātas studijas izvēlētajā specializācijas virzienā (uzņēmumu un iestāžu vadītājs
vai personāla vadītājs).
Specializācijas virzienā „Uzņēmumu un iestāžu vadītājs” studējošie apgūst
finanšu tirgu teorētiskos un praktiskos aspektus, iegūst praktisku priekšstatu par
inovatīvajām uzņēmējdarbības metodēm, padziļināti apgūst tiesības (finanšu un nodokļu
tiesības), iegūst padziļinātas zināšanas loģistikā, kā arī apgūst lietišķās saskarsmes
jautājumus, uzlabo lietišķās svešvalodas prasmes, kā arī apgūst zinātniski pētnieciskā darba
metodoloģiju.
Studiju programmas specializācijas virzienā „Personāla vadītājs” ir ietverti kursi,
kas studējošiem nodrošina specializācijai nepieciešamo teorētisko un praktisko zināšanu
apguvi. Studējošie var apgūt organizāciju psiholoģijas teorētiskos un praktiskos
pamatprincipus; lietvedību, nodrošinot tās praktiskā pielietojuma iespējas; kā arī apgūt
profesionālās ētikas un lietišķās saskarsmes prasmi; apgūt lietišķo svešvalodu, kā arī loģikas
pamatus. Studējošajiem ir iespējas apgūt arī plaši pielietojamas zināšanas zinātniski
pētnieciskā darba veikšanā un zinātnisko publikāciju sagatavošanā.
Profesionālās kvalifikācijas prakses paredzētas atbilstoši studiju plānam (skat. 4.
un 5. pielikumā), lai nostiprinātu teorētisko studiju kursu laikā iegūtās zināšanas un
prasmes. Prakses ilgums ir:
- 6 nedēļas (apjoms – 6 KP) bez kvalifikācijas iegūšanas 2. studiju gada 3.semestrī
pilna laika studējošajiem un 4. semestrī nepilna laika studējošiem;
- 26 nedēļas (apjoms – 26 KP) ar kvalifikācijas iegūšanu 4., 5.semestrī pilna laika
studējošajiem un 5., 6.semestrī nepilna laika studējošiem.
Prakses mērķis ir iepazīties ar komercuzņēmumu darbu, pārvaldības īstenošanu tajos
un/vai ar personāla vadības nodrošināšanu (saskaņā ar izvēlēto specializācijas virzienu).
Studiju programmā paredzētās profesionālās kvalifikācijas prakses nostiprinās jau iegūtās
teorētiskās un praktiskās zināšanas, attīstīs izvēlētajai specializācijai nepieciešamās prasmes
un iemaņas, ļaus studējošajiem pašiem optimālāk novērtēt uzņēmējdarbības vidi Latvijā un
tās reģionos.
Specialitātes “Uzņēmumu un iestāžu vadītājs” studējošie prakses laikā veic šādus
uzdevumus:
 iepazīstas ar prakses vietas plānošanas un pārvaldības struktūru, regulējošajiem
dokumentiem;
 piedalās sadarbības organizēšanā ar vietējām, reģionālām, nacionālām un
starptautiskām institūcijām;
 iesaistās uzņēmuma/organizācijas plānošanas un vadības darbā;



iepazīstas ar uzņēmuma/iestādes īstenotajiem projektiem.

Specialitātes “Personāla vadītājs” studējošie prakses laikā veic šādus uzdevumus:
 iepazīstas ar personāla plānošanas darbu un vadības sistēmu prakses vietā,
dokumentu izstrādi un glabāšanu;
 piedalās darbinieku atlases, kvalifikācijas paaugstināšanas u.c. ar personāla kvalitāti
saistīto jautājumu risināšanā;
 iepazīstas ar projektu vadību un iesaistās to izstrādē.
Prakses laikā studējošie izstrādā individuālos darbus – prakses atskaites, prakses
rezultāti tiek analizēti noslēguma seminārā. Nolikumu par profesionālās kvalifikācijas
praksi apstiprina SZF Dome (10. pielikumā sadarbības līgumi par studējošo praksi).
Maģistra darba (20 KP) izstrādes mērķis ir patstāvīga, padziļināta kādas aktuālas
praktiskas problēmas izpēte. Maģistra darba izpildīšanas gaitā jābūt risinātiem uzdevumiem,
kas saistīti ar problēmas dziļāku izpratni, pētnieciskā darba prasmju un iemaņu attīstīšanu
un nostiprināšanu, patstāvīgā darba un radošās domāšanas veicināšanu.
Maģistra darba izstrāde notiek pēc programmā izstrādāta plāna: 1.studiju gada
sākumā tiek apstiprināta darba tēma, darba vadītājs, maģistra darba izstrādes grafiks, kā arī,
nepieciešamības gadījumā, noslēgts nodoma līgums ar institūciju vai pašvaldību, ar kuru
studējošais sadarbojas, izstrādājot savu maģistra darbu. Katrā semestrī paredzēts laiks
maģistra darba izstrādei.
Studiju laikā katram studējošajam ir jāpiedalās vismaz vienā konferencē vai jābūt
publikācijai vismaz vienā universitātes rakstu krājumā vai zinātniski pētnieciskajā žurnālā.
Studējošo pētnieciskais darbs maģistra darba izstrādei norisinās 1., 2. un 3. studiju gadā.
Maģistra darba izstrādes noslēgums un aizstāvēšana notiek:
- 2.studiju gadā, 3.semestrī (pilna laika studējošajiem bez kvalifikācijas
iegūšanas);
- 3.studiju gadā, 5.semestrī (pilna laika studējošajiem ar kvalifikācijas iegūšanu);
- 2.studiju gadā, 4.semestrī (nepilna laika studējošajiem bez kvalifikācijas
iegūšanas);
3.studiju gadā, 6.semestrī (nepilna laika studējošajiem ar kvalifikācijas iegūšanu).

4.2.

Programmas saturs un plāns

Studiju process ir organizēts atbilstoši DU Satversmei, Augstskolu likumam,
Noteikumiem par otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu u.c.
normatīvajiem dokumentiem, kuri ir spēkā Latvijas Republikā, kā arī saskaņā ar DU Senātā
pieņemtiem studijas reglamentējošiem dokumentiem; imatrikulācija notiek saskaņā ar
Uzņemšanas noteikumiem DU, kurus ik gadu apstiprina DU Senāts.
Studiju programmas kopējo vadību nodrošina DU Studiju padome, par programmas
īstenošanu ir atbildīga SZF Ekonomikas un SZF Tiesību katedra, kas nodrošina programmas
realizāciju, pieaicinot nepieciešamo akadēmisko personālu. Studijas realizē SZF auditorijās
un citās DU struktūrvienību telpās.
Profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programmas “Uzņēmējdarbības
vadība” studiju plāns paredz identisku A daļas studiju kursu apguvi abos specializācijas
virzienos, tādējādi nodrošinot racionālu mācībspēku, kā arī DU mācību telpu un materiāli
tehniskās bāzes izmantošanu. B daļā ietvertie kursi sniedz iespējas studentiem apgūt
izvēlēto profesiju “Uzņēmumu un iestāžu vadītājs” vai “Personāla vadītājs”(skat. 4.2..
tabulu).

Nr.
p.k.

4.2. tabula
Profesionālās maģistra studiju programmas „Uzņēmējdarbības vadība” saturs
KontaktKP
stundas
A daļa: OBLIGĀTIE KURSI (34 KP vai 42 KP)

Studiju kurss

Docētājs

Pārbaudījums

Studiju kursi, kas nodrošina jaunāko sasniegumu apguvi teorijā un praksē
11 KP vai 19 KP
Obligātie kursi visiem studējošajiem
Finanšu un vadības
1.
lekt. R.Baltere
48
3
eksāmens
grāmatvedība
Darba tiesības
doc. J.Radionovs
diferencētā
2.
32
2
ieskaite
3. Civilprocesa tiesības
doc. A.Ozerskis
32
2
eksāmens
4. Komerctiesības
doc. J.Radionovs
64
4
eksāmens
11
Studiju kursi studējošajiem ar profesionālās kvalifikācijas iegūšanu
Ekonomika vadītājiem
prof. J.Saulītis
5.
asoc.prof. A.Nikolajevs
64
4
eksāmens
asist. L.Paņina
6. Statistika
doc. V.Gedroics
32
2
eksāmens
Darba aizsardzība un darba
diferencētā
7.
Doc. R.Pokulis
32
2
drošība
ieskaite
19
Pētnieciskā darba, jaunrades darba, projektēšanas darba un vadībzinību studiju kursi 20 KP
Uzņēmējdarbības resursu
Lekt.V.Orlovska
8.
64
4
eksāmens
plānošana un vadība
lekt. S.Zelča
9. Mārketinga vadība
lekt. T.Bikovskij
32
2
eksāmens
Zinātniski pētnieciskā darba
lekt. D.Oļehnovičs
diferencētā
10.
32
2
metodoloģija
asist.L.Paņina
ieskaite
11. Personāla vadība
doc. J.Stašāne
48
3
eksāmens
Kvalitātes sistēmu vadīšana
lekt. T.Smane
diferencētā
12.
32
2
ieskaite
doc. N.Bogdanova
diferencētā
13. Informācijas sistēmas vadībā
32
2
ieskaite
14. Risku analīze un vadība
prof. O.Užga-Rebrovs
48
3
eksāmens
15. Projektu vadīšana
asoc.prof. E.Jermolajeva
diferencētā
32
2
ieskaite
Pedagoģijas un psiholoģijas studiju kursi
3 KP
prof. A.Vorobjovs
16. Vadības psiholoģija
48
3
eksāmens
doc.A.Ruža





Kopā A daļā:
bez profesionālās kvalifikācijas iegūšanas
ar profesionālās kvalifikācijas iegūšanu

544
672

34
42

B daļa: OBLIGĀTIE IZVĒLES KURSI
(studējošie bez profesionālās kvalifikācijas izvēlas obligāto daļu 12 KP)

Uzņēmumu un iestāžu vadītājs
1.
2.

Inovatīvās metodes
uzņēmējdarbībā
Finanšu un nodokļu tiesības

Asoc.prof. J.Eglītis
lekt.J.Koroševskis

3.

Loģistika

lekt. M.Miglāne

4.

Finanšu tirgi

Asist. R.Zelčs

Lietišķā svešvaloda (angļu
vai vācu)
Lietišķā saskarsme

lekt. J.Sergejeva
lekt. J. Ķipure
doc. J.Stašāne

5.
6.

Personāla vadītājs

32

2

32

2

32

2

32

2

32

2

32

2

eksāmens
diferencētā
ieskaite
diferencētā
ieskaite
diferencētā
ieskaite
diferencētā
ieskaite
diferencētā
ieskaite

1.

Lietišķā saskarsme

doc. J.Stašāne

2

Lietvedība

doc. J.Stašāne

3.

Profesionālā ētika

lekt. A.Felcis

4.

Loģika

lekt. A.Felcis

5.

Organizāciju psiholoģija
Lietišķā svešvaloda (angļu
vai vācu)

lekt. V.Raščevskis
lekt. J.Sergejeva
lekt. J. Ķipure

6.

Kopā B daļā:
Kopā A un B daļās:
 bez profesionālās kvalifikācijas iegūšanas
 ar profesionālās kvalifikācijas iegūšanu
Profesionālās kvalifikācijas
prakse

32

2

32

2

32

2

32

2

32

2

32

2

192

12

544
864

34
54

bez profesionālās kvalifikācijas
iegūšanas
ar profesionālās kvalifikācijas
iegūšanu

Maģistra darbs

6
26
20

Pavisam:

4.3.

diferencētā
ieskaite
diferencētā
ieskaite
diferencētā
ieskaite
diferencētā
ieskaite
eksāmens
diferencētā
ieskaite

bez profesionālās kvalifikācijas
iegūšanas
ar profesionālās kvalifikācijas
iegūšanu

60
100

Iekšējās kvalitātes mehānisma darbība

Izglītības kvalitātes vērtēšana ir būtiska izglītības procesa sastāvdaļa. Studiju
programmas vadību un tās kvalitātes nodrošināšanu koordinē DU Studiju padome, DU
Studiju kvalitātes novērtēšanas centrs (SKNC) un DU profesionālās maģistra studiju
programmas „Uzņēmējdarbības vadība” padome. (http://dau.lv/post/sknc.php). Studiju
programmas ikgadējais pašnovērtējuma ziņojums, ko studiju gada beigās sagatavo
programmas direktors un iesniedz SKNC, tiek publicēts DU mājas lapā
(http://dau.lv/post/sknc.php).
Uzņēmējdarbības vadības studiju programmas kvalitāte tiek nodrošināta:
 veicot studiju procesa analīzi un kontroli; regulāri analizējot studiju programmas
norisi SZF Domes sēdēs, Ekonomikas katedras un Tiesību katedras sēdēs;
 analizējot studiju programmas saturu DU zinātniski pētnieciskajās konferencēs;
 sagatavojot pašnovērtējuma ziņojumus par iepriekšējo studiju gadu; vērtējuma
rezultāti tiek izskatīti katedru, SZF Domes un DU Studiju padomes sēdēs; veicot
studentu aptauju pēc katra kursa noklausīšanās un aptaujas rezultātu analīzi;
 analizējot studentu sekmību un konkurētspēju darba tirgū;
 analizējot darba devēju vērtējumus un ieteikumus;
 veicot studiju programmas SVID analīzi, nosakot attīstības iespējas un pārējos ar to
saistītos aspektus.
 DU Studiju kvalitātes novērtēšanas centra aptaujas rezultātus apkopo DU
Socioloģisko pētījumu institūts.
Studiju procesa kvalitātes vērtēšana palīdz nodrošināt programmas atbilstību darba
tirgus prasībām, kā arī studējošo vajadzībām.

5. PROGRAMMAS SATURA SALĪDZINĀJUMS AR LĪDZĪGĀM
STUDIJU PROGRAMMĀM LATVIJĀ UN ĀRVALSTĪS
5.1.

Programmas satura salīdzinājums ar līdzīgām studiju programmām
Latvijā

DU SZF realizējamā profesionālā maģistra programma “Uzņēmējdarbības vadība” ir
līdzīga ar Latvijā īstenojamām attiecīgām studiju programmām. Salīdzinot DU programmu
ar citām Latvijas augstskolām (skat. 5.1.un 5.2. tabulu), var secināt, ka pastāv šādas kopīgas
pazīmes:
 DU profesionālā maģistra studiju programma “Uzņēmējdarbības vadība” pēc
mērķa, satura, studiju ilguma un kredītpunktu apjoma ir līdzīga citu Latvijas
augstskolu programmām;
 maģistra darba izstrādei ir paredzēti 20 KP;
 studiju ilgums ir 2 – 3 gadi atkarībā no izvēlētās studiju formas.
Atšķirība ir tā, ka Daugavpils Universitātes programmā ir iekļauts lielāks skaits
studiju kursu tiesību zinātnē nekā citās augstskolās. Tas dod iespēju studējošajiem
padziļināti apgūt uzņēmējdarbības tiesiskos aspektus, lai nodrošinātu kvalitatīvāku
uzņēmuma vai iestādes vadību.
5.1. tabulā ir salīdzinātas Daugavpils Universitātes, Banku Augstskolas un Rīgas
Ekonomikas augstskolas profesionālā maģistra programmas, kas nodrošina izglītību
uzņēmumu un iestāžu vadītāja kvalifikācijas iegūšanai.
5.1. tabula
DU programmas “Uzņēmējdarbības vadība” salīdzinājums ar citu Latvijas augstskolu
līdzīgām programmām (specializācija – uzņēmumu un iestāžu vadītājs)
Daugavpils Universitāte
„Uzņēmējdarbības vadība”

Banku augstskola

(specializācija – uzņēmumu un
iestāžu vadītājs)

„Uzņēmējdarbības
vadīšana Eiropā”

„Uzņēmējdarbības vadība”

1

2

3

Ekonomika vadītājiem

Ekonomika vadītājiem

Uzņēmējdarbības resursu plānošana un
vadība

Globālo stratēģiju vadīšana

Vadības psihologija
Mārketinga vadība
Personāla vadība
Kvalitātes sistēmu vadīšana
Informācijas sistēmas vadībā
Finanšu un vadības grāmatvedība
Risku analīze un vadība
Finanšu tirgi

Mārketinga vadīšana
Patērētāju uzvedība
Zināšanu vadīšana
Uzņēmumu vērtēšana Eiropas
vidē
Informācijas sistēmu vadīšana
pārmaiņu apstākļos
Finanšu un vadības
grāmatvedība Eiropas vidē
Uzņēmumu finanšu vadība
Eiropas vidē
Risku vadība

Rīgas Ekonomikas
augstskola

Vadības ekonomika
Stratēģiskā vadība
Uzņēmējdarbība un biznesa
plānošana
Grupu darbs un dinamika
Starptautiskais mārketings
ES iekšējais tirgus un četras
brīvības

E-stratēģijas
Finansu grāmatvedība
Pārmaiņu vadība
Finansu ekonomika

Darba tiesības
Civilprocesa tiesības
Finanšu un nodokļu tiesības
Komerctiesības

Likumdošana biznesā

Tieslietas vadītājiem
ES konkurences tiesības

Statistika
Korporatīvā sociālā atbildība
Eiropas vidē
Inovatīvās metodes uzņēmējdarbībā
Loģistika

Loģistika
Globālā ekonomika
Starptautiskā uzņēmējdarbības
stratēģija

Zinātniski pētnieciskā darba
metodoloģija
Lietišķā svešvaloda

Pētniecības metodes biznesā

Pētniecības metodes

Darba aizsardzība un darba drošība
Projektu vadīšana

Projektu izstrāde un vadība

Lietišķā saskarsme

Starpkultūru saskarsme
Organizāciju līderība
mainīgajā biznesa vidē

Kopā 60 / 100 KP

Efektīvas saskarsmes prasmes
Organizāciju psiholoģija
Kopā 80 KP

Kopā: 60 / 96 KP

5.2. tabulā ir salīdzinātas profesionālā maģistra programmas, kas nodrošina
izglītību personāla vadītāja kvalifikācijas iegūšanai. Studiju ilgums un apjoms Rīgas
Starptautiskās ekonomikas un biznesa administrācijas augstskolas profesionālajā maģistra
studiju programmā “Personāla vadība” ir 1,5 gadi ar profesionālo augstāko izglītību, kas
atbilst 60 Latvijas KP (90 ECTS) vai 2 gadi ar akadēmisko augstāko izglītību un
profesionālo kvalifikāciju, kas atbilst 80 Latvijas KP (120 ECTS). Ja personām ar
akadēmisko augstāko izglītību ir nepietiekama profesionālā kvalifikācija, studiju ilgums ir
2,5 gadi, kas saistīts ar papildus prakses apgūšanu 10 KP apmērā, un atbilst 90 Latvijas KP
(135 ECTS).
5.2. tabula
DU programmas “Uzņēmējdarbības vadība” salīdzinājums ar citas Latvijas
augstskolas līdzīgu programmu (specializācija – personāla vadītājs)
Daugavpils Universitāte
„Uzņēmējdarbības vadība”

Rīgas Starptautiskā ekonomikas un
biznesa administrācijas augstskola

(specializācija – personāla vadītājs)

„Personāla vadība”

1

2

Ekonomika vadītājiem
Uzņēmējdarbības resursu plānošana un vadība
Vadības psihologija
Mārketinga vadība
Personāla vadība
Kvalitātes sistēmu vadīšana

Ekonomika un darba ekonomika
Uzņēmējdarbība
Vadības zinības
Biznesa vadība
Vadīšanas psiholoģija
Personāla vadības funkcijas, operacionālās
personāla vadības funkcijas, taktiskā personāla
vadība
Personāla stratēģiskā plānošana
Kvalitātes vadības sistēmas

Informācijas sistēmas vadībā
Finanšu un vadības grāmatvedība

Personāla informācijas sistēmas
Finanšu un vadības grāmatvedība

Risku analīze un vadība
Darba tiesības
Civilprocesa tiesības
Komerctiesības

Darba tiesības
ES tiesību sistēma
Eiropas politiskā un ekonomiskā integrācija

Statistika
Organizāciju psiholoģija

Organizāciju psiholoģija
Darba psiholoģija

Loģika
Profesionālā ētika
Zinātniski pētnieciskā darba metodoloģija
Lietišķā svešvaloda

Biznesa ētika
Kvalitatīvās un kvantitatīvās pētījumu metodes
Aroda veselība un drošība

Darba aizsardzība un darba drošība

Arodbiedrība un darba devējs

Projektu vadība

Projektu vadīšana

Lietvedība

Personāla lietvedība
Lietišķā etiķete

Lietišķā saskarsme

Prezentācijas prasmes
Sociālā un saskarsmes psiholoģija
Inovācijas un kreativitāte

Kopā 60 / 100 KP

5.2.

Kopā 60 / 80 KP

Programmas satura salīdzinājums ar līdzīgām studiju programmām
ārvalstīs

Daugavpils Universitātes profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju
programma “Uzņēmējdarbības vadība” salīdzināta ar šādām ārvalstu augstskolām: Tallinas
Tehnoloģiju universitātes Ekonomikas un biznesa administrācijas skolu (Igaunija) un
Štrālzundes specializēto augstskolu – Lietišķo zinātņu universitātē (Vācija), kas īsteno
studiju programmas uzņēmējdarbības jomā.
Tallinas Tehnoloģiju universitātes Ekonomikas un biznesa administrācijas
skolā akadēmiskie virzieni ir saistīti ar praktisko pielietojamību. Lielāka uzmanība tiek
pievērsta uzņēmējdarbībai, ES institūcijām, organizēšanas un menedžmenta teorijām,
biznesa ētikai, iekšzemes un starptautiskajam biznesam utt. Daudzi Igaunijas vadošie
uzņēmēji ir šīs skolas absolventi. Viņu zināšanas un iemaņas ir atzītas visdažādākajos
sektoros: no centrālās bankas un ministrijām, no informācijas tehnoloģiju un
telekomunikāciju uzņēmumiem līdz pat komercbankām un industrijai.
Programmai ir klasisks uzņēmējdarbības vadības maģistra programmas saturs un tā
ietver sevī augstākā līmeņa kursus: uzņēmējdarbības informācijas sistēmas, starptautiskais
menedžments, grāmatvedība un loģistika, stratēģiskais mārketings un stratēģiskais
menedžments u.c. Īpašs uzsvars ir likts uz uzņēmējdarbības menedžmentu Baltijas valstīs,
Skandināvijas valstu reģionā un Krievijā.
Štrālzundes specializētajā augstskolā – Lietišķo zinātņu universitātē (Vācija)
(Fachhochschule Stralsund – University of Applied Sciences) (www.mba.fh-stralsund.de)
tiek īstenota uzņēmējdarbības vadības maģistra programma, kas ir paredzēta vadības
uzlabošanai biznesa vidē. Divu semestru programmā studenti iegūst jaunu pieredzi, kā arī
padziļina savas ‘biznesa pasaules’ zināšanas. Īpašs uzsvars tiek likts, pirmkārt, uz

vispārīgiem jautājumiem starptautiskā menedžmenta jomā un, otrkārt, uz pamatprasmēm.
Tādēļ kultūras kompetence un sociālā kompetence ir šīs programmas sastāvdaļa.
5.3.tabulā sniegts salīdzinošs pārskats par maģistra programmas „Uzņēmējdarbības
vadība” īstenošanu Daugavpils Universitātē un ārvalstu universitātēs specializācijas virzienā
– uzņēmumu un iestāžu vadītājs.
5.3. tabula
Pārskats par Daugavpils Universitātes profesionālās maģistra studiju programmas
īstenošanu salīdzinājumā ar līdzīgām programmām ārvalstīs
(specializācija – uzņēmumu un iestāžu vadītājs)
Daugavpils Universitāte
“Uzņēmējdarbības vadība”
(specializācija – uzņēmumu
un iestāžu vadītājs)
1
Ekonomika vadītājiem
Uzņēmējdarbības resursu
plānošana un vadība

Tallinas Tehnoloģiju
universitāte
“Starptautiskā
uzņēmējdarbības vadība”
2
Baltijas valstu ekonomika
Eiropas Savienības ekonomika
Krievijas ekonomika
Starptautiskā uzņēmējdarbība
Mazā un vidējā biznesa
organizēšana
E-komercijas attīstība

Vadības psiholoģija
Mārketinga vadība
Personāla vadība

Industrijas mārketings

Štrālzundes specializētā
augstskola – Lietišķo zinātņu
universitāte
“Uzņēmējdarbības vadība”
3
Ekonomika
Starptautiskā ekonomika
Uzņēmējdarbība
Starptautiskā uzņēmējdarbības
stratēģija
Uzņēmējdarbības intelekts
Starpkultūru menedžments
Psiholoģija un kreativitāte
Mārketings un pārdošana
Cilvēkresursu pārvaldība

Informācijas sistēmu vadība

Uzņēmējdarbības informācijas
sistēmas
Informācijas tehnoloģijas

Datu bāzes

Finanšu un vadības grāmatvedība

Starptautiskā grāmatvedība

Finanšu grāmatvedība

Risku analīze un vadība
Statistika
Inovatīvās metodes
uzņēmējdarbībā
Projektu vadīšana

Risku ekonomika un
menedžments
Statistiskā analīze
Inovāciju un tehnoloģiju
menedžments
Projektu vadība un izmaksuieguvumu analīze
Uzņēmējdarbības ētika

Uzņēmējdarbības ētika

Finanšu un nodokļu tiesības
Komerctiesības
Darba tiesības
Civilprocesa tiesības
Loģistika
Kvalitātes sistēmu vadīšana
Zinātniski pētnieciskā darba
metodoloģija
Lietišķā svešvaloda
Darba aizsardzība un darba
drošība
Lietišķā saskarsme
Stratēģiskais menedžments
Finanšu tirgi

Korporatīvās finanses

Globālā vadība
Starptautiskās konsultācijas
Vadības un starptautiskās finanses
Starptautiskā investīciju stratēģija
Ienākumu menedžments

Eiropas tiesības
Starptautiskā nodokļu sistēma
Igauņu valoda un kultūra
Korporatīvā pārvaldība
Korporācija@Ieguvums
Vide un enerģija
Starptautiskā izklaides un tūrisma
menedžmenta pamati
Starptautiskā izklaides un tūrisma
menedžmenta virzieni

Kopā: 60 / 100 KP

Kopā: 80 KP

Kopā: 60 ECTS

5.4. tabulā sniegts salīdzinošs pārskats par maģistra programmas „Uzņēmējdarbības
vadība” īstenošanu Daugavpils Universitātē un ārvalstu universitātēs specializācijas virzienā
- personāla vadītājs.
DU profesionālā maģistra studiju programma „Uzņēmējdarbības vadība”
(specializācijas virziens – personāla vadība) tiek salīdzināta ar Lietuvas Militārās
akadēmijas
maģistra
studiju
programmu
„Personāla
vadība”
(www.lka.lt/index.php/en/116630/) un Roterdamas Erasma universitātes maģistra studiju
programmu
„Cilvēkresursu
menedžments”
(www.rsm.nl/RSM2/Programmes/Masters%20of%20Science%20in%20Busines).
Lietuvas Militārās akadēmijas pilna laika maģistra studiju programmas „Personāla
vadība” apguves laiks ir 1,5 gadi (3 semestri), apjoms – 60 ECTS, iegūstamais grāds –
menedžmenta un uzņēmējdarbības vadības maģistrs. Programmas mērķis – sagatavot
kvalificētus speciālistus, kas varētu īstenot organizācijas attīstības stratēģiju, novērtēt
organizācijas perspektīvu, varētu pieņemt vadības lēmumus.
Roterdamas Erasma universitātes maģistra studiju programmas „Cilvēkresursu
menedžments” apjoms – 60 ECTS, iegūstamais grāds – cilvēkresursu menedžmenta
maģistrs. Programmas mērķis – sagatavot studējošos cilvēkresursu stratēģijas attīstībai,
personālvadības problēmu risināšanai uzņēmējdarbībā, organizāciju pārmaiņu vadībai,
personāla plānošanas un attīstības darbam.
5.4. tabula
Pārskats par Daugavpils Universitātes profesionālās maģistra programmas īstenošanu
salīdzinājumā ar līdzīgām programmām ārvalstīs
(specializācija – personāla vadītājs)
Daugavpils Universitāte
“Uzņēmējdarbības
vadība” (specializācija –
personāla vadītājs)

1

Lietuvas Militārā akadēmija Roterdamas Erasma universitāte
„Personāla vadība”
„Cilvēkresursu menedžments”

2

3

Ekonomika vadītājiem
Uzņēmējdarbības resursu
plānošana un vadība

Lēmumu pieņemšanas teorija;
Sistēmas menedžments;
Starptautisko organizāciju
menedžments;
Stratēģiskā plānošana

Vadības psiholoģija

Vispārējā vadības kvalitāte

Inovācijas cilvēkresursu
menedžmentā;
Dažādības menedžments;
Vadītāja un grupas lēmumu
pieņemšana;
Organizāciju vadība un pārmaiņas
Vadības un motivācijas
psiholoģiskās perspektīvas

Mārketinga vadība
Personāla vadība

Cilvēkresursu menedžments

Profesionālā ētika
Informācijas sistēmu vadība

Informācijas tehnoloģijas

Stratēģiskais un starptautiskais
cilvēkresursu menedžments

Finanšu un vadības grāmatvedība
Risku analīze un vadība
Statistika
Projektu vadīšana
Komerctiesības
Darba tiesības
Civilprocesa tiesības
Kvalitātes sistēmu vadīšana

organizāciju menedžmentā
Finanšu menedžments
Mūsdienu statistiskā analīze

Cilvēkresursu menedžmenta un
organizāciju uzvedības pētījumu
problēmas

Zinātniski pētnieciskā darba
metodoloģija
Lietišķā svešvaloda
Darba aizsardzība un darba
drošība
Lietvedība
Lietišķā saskarsme
Loģika

Kopā: 60 / 100 KP

Kopā: 90 KP

Kopā: 60 ECTS

6. PROGRAMMAS PRAKTISKĀ ĪSTENOŠANA
6.1.

Izmantotās studiju metodes un formas

Studiju gada ilgums ir 40 nedēļas. Studiju gads sadalās divos semestros: rudens –
20 nedēļas, ziemas un pavasara – 20 nedēļas. Katra semestra noslēgumā studentu zināšanas
tiek pārbaudītas ieskaitēs un eksāmenos. Studiju programmā studentiem jāiegūst
nepieciešamais kredītpunktu skaits, jāizstrādā un jāaizstāv maģistra darbs.
Studijas notiek DU SZF par fizisko vai juridisko personu iemaksātiem studiju
maksas līdzekļiem. Studiju formas ir lekcijas, semināri un praktiskās nodarbības, kā arī
studentu patstāvīgais darbs ar zinātnisko literatūru, tiesību aktiem un statistiskajiem datiem.
Studējošie apgūst ekonomikas un tiesību zinātņu pētīšanas metodes, diskutē par
ekonomiskām un tiesiski filozofiskām problēmām; semināros tiek rūpīgi iztirzāti
ekonomikas un tiesību vēsturiskie, filozofiski sabiedriskie aspekti un tiesību piemērošanas
metodes, pieredze un prakse Latvijā un ārvalstīs.
Galvenās mācību metodes ir problēmsituāciju analīze un risinājumi, darbs mazās
grupās, diskusijas fokusgrupās, mācību testi, referāti un patstāvīgi pētījumi, to prezentācija,
individuālo un grupu projektu izstrāde. Mācību metodes ir vērstas uz patstāvīgas, kritiskas
domāšanas iemaņu izstrādi studējošajiem, un tās veicina studentu komunikāciju, spēju
darboties grupā un pārvarēt konfliktus, būt pašpārliecinātiem.
Studiju procesā liela uzmanība tiks pievērsta studējošo patstāvīgajam darbam –
studiju darbu un referātu sagatavošanai, literatūras un tiesību aktu analīzei, uzdevumu
risināšanai auditorijā un mājas darbos, tiesību aktu metodiski pareizai pielietošanai
konkrētās situācijās, citu praktisko iemaņu apgūšanai konkrētu funkciju veikšanai
uzņēmējdarbības un personālvadības jomā. Docētājiem studējošo patstāvīgā darba procesā ir
organizatora, konsultanta un eksperta loma.

6.2.

Zināšanu un prasmju vērtēšanas sistēma

Profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programmas „Uzņēmējdarbības
vadība“ studējošo zināšanas tiek novērtētas gan semestra laikā, izpildot kontroldarbus,
testus, piedaloties semināros, gan arī sesiju laikā eksāmenos (mutiskā un rakstiskā veidā) un
ieskaitēs.
Studējošo zināšanas, saskaņā ar MK „Noteikumu par otrā līmeņa profesionālās
augstākās izglītības valsts standartu” (http://www.likumi.lv/doc.php?id=55887) VI nodaļu
“Otrā līmeņa augstākās izglītības programmas apguves vērtēšanas pamatprincipi un
kārtība”, tiek vērtētas pēc 10 ballu sistēmas. Vērtējot studējošo zināšanas konkrētā A vai B
daļas kursā, tiek ņemts vērā arī viņu patstāvīgais darbs semestra laikā - atkarībā no kursa
specifikas gala pārbaudījums (eksāmens) veido 40 – 60% no kopējā kredīta saņemšanai
nepieciešamā punktu skaita, pārējo daļu veido semināru, kolokviju, testu un kontroldarbu
rezultāti. Gala vērtējumu docētājs nosaka, summējot semestra laikā saņemtos vērtējumus
(atzīmes) eksāmenā, semināros, un kontroldarbos u.c. studiju patstāvīgā darba kontroles
formās.
Studējošo zināšanu pārbaude studiju kursa noslēgumā parasti notiek rakstiska darba
formā. Šādā darbā ir ietverti analītiska rakstura jautājumi, kuri atklāj gan studenta spēju
interpretēt faktus un analizēt informāciju, gan arī spēju veidot loģiski pamatotus
secinājumus. Ja kursa specifika paredz, eksāmena darbs var tikt vērtēts kā studējošā
semestra laikā veiktais pētnieciskais darbs vai izstrādātais projekts.
Lai nodrošinātu atgriezenisko saiti starp studējošo un docētāju konkrētā studiju kursā,
studējošo zināšanu novērtēšana un patstāvīgā studiju darba kontrole tiek veikta nepārtraukti
semestra laikā. Šādu iespēju nodrošina semināru, testu un kontroldarbu organizēšana. Ja

zināšanu kopējais līmenis ir uzskatāms par neapmierinošu, studējošajam jāpārkārto kursa
pārbaudījumi.

6.3.

Profesionālās kvalifikācijas prakse

Profesionālās kvalifikācijas praksi Daugavpils Universitātē organizē saskaņā ar
„Noteikumiem par otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu (LR
Ministru Kabineta noteikumi Nr. 481, 20. 11. 2001.), profesionālās maģistra studiju
programmas „Uzņēmējdarbības vadība” prakses nolikumu (skat. 9. pielikumu).
Prakse ir profesionālās augstākās izglītības studiju programmas sastāvdaļa.
Prakses mērķis – dot iespēju studentiem nostiprināt teorētiskās zināšanas, iegūt studiju
programmai un kvalifikācijai atbilstošu pieredzi un apgūt praktisko iemaņu kopumu, kas
nepieciešams attiecīgās jomas speciālistiem, veikt pētījumu konkrētā organizācijā un
izstrādāt priekšlikumus organizācijas darbības efektivitātes paaugstināšanai.
Praksi pārrauga studiju programmas direktors un to vada prakses vadītājs (DU mācībspēks) un
prakses konsultants (uzņēmuma/iestādes pārstāvis).

Prakses rezultātus vērtē10 ballu skalā pēc prakses pārskata saņemšanas.
Prakses kopējo novērtējumu veido:
 uzņēmuma prakses konsultanta novērtējums,
 prakses vadītāja novērtējums,
 studenta sagatavotās prakses aizstāvēšanas prezentācijas novērtējums.
Prakses novērtējuma kritēriji:
 Prasme plānot, pašorganizēt un izvērtēt savu darbību prakses laikā.
 Prasme izvēlēties, apkopot, analizēt un izvērtēt praksē iegūto informāciju.
 Prasme izvēlēties un izmantot savā pētnieciskajā darbībā atbilstošas pētnieciskās
metodes saskaņā ar maģistra darba tematiku, izvirzītajiem mērķiem un uzdevumiem;
prasme apkopot, matemātiski apstrādāt iegūtos datus un izvērtēt pētījumu rezultātus;
prasme izstrādāt ieteikumus/rekomendācijas, balstoties uz iegūtajiem pētījumu
rezultātiem;
 Prasme analizēt un izvērtēt savu personisko, sociālo un profesionālo kompetenci
atbilstoši prakses mērķiem, uzdevumiem un izvirzītajām prasībām un
uzņēmuma/personāla vadītāja profesijas standartam.
 Prasme noformēt un prezentēt prakses materiālus.

7. PROFESIONĀLĀS MAĢISTRA STUDIJU PROGRAMMAS
STUDĒJOŠIE
7.1.

Imatrikulācijas noteikumi

DU Sociālo Zinātņu fakultātes profesionālā maģistra studiju programmu
“Uzņēmējdarbības vadība” ar profesionālo maģistra grādu uzņēmējdarbības vadībā ir
iespējams apgūt LR pilsoņiem un LR pastāvīgajiem iedzīvotājiem neatkarīgi no dzimuma,
sociālā un mantiskā stāvokļa, rases un nacionālās piederības, politiskajiem uzskatiem un
reliģiskās pārliecības, nodarbošanās un dzīves vietas. Citu valstu pilsoņi studiju programmu
var apgūt uz līguma pamata.
Iespēja reģistrēties studijām tiek nodrošināta saskaņā ar DU Uzņemšanas
noteikumiem, ko reglamentē Uzņemšanas noteikumi Latvijas augstskolās (LR Izglītības un
zinātnes ministrijas 1997. gada 18. jūnija rīkojums Nr.428 un grozījumi tajā ar LR IZM
1998. gada 23. februāra rīkojumu Nr.105); DU uzņemšanas noteikumi, kurus apstiprina DU
Senāts.
Prasības uzsākot studijas:


Ekonomikas, finanšu, vadībzinību, uzņēmējdarbības bakalaura profesionālais grāds
un 2.līmeņa augstākā profesionālā izglītība uzņēmumu un iestāžu vadībā, ja iepriekš
iegūtā izglītība ir vismaz 4 gadu pilna laika studijas (programmas apjoms 60 KP);

Augstākā akadēmiskā vai 2.līmeņa profesionālā augstākā izglītība (programmas
apjoms 100 KP)
DU Uzņemšanas noteikumi nosaka prasības personām, kuras vēlas studēt DU,
Universitātes un šīs personas savstarpējās tiesības un pienākumus uzņemšanas procesā,
satur informāciju par konkrēta studiju gada programmām un studiju formām, par papildus
prasībām reflektantu iepriekšējai izglītībai, sagatavotībai vai īpašai piemērotībai
konkrētajām studijām.
Pretendentiem jāiesniedz uzņemšanas komisijā izglītības dokumenta oriģināls, kas
apliecina izglītības ieguvi. Reflektantu ieskaitīšana studiju programmā pilna un nepilna
laika studijām notiek konkursa kārtībā.

7.2.

Studējošo skaits

Studējošo skaits profesionālajā maģistra studiju programmā ir:
1. studiju gadā - 7 studējošie pilna laika studijās;
2. studiju gadā- 20 studējošie nepilna laika studijās

7.3.

Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā

Studējošie tiek iesaistīti studiju programmas norises izvērtējumā. Studiju kursu
apguves laikā docētāji saņem maģistrantu atsauksmes par kursa nepieciešamību,
pasniegšanas kvalitāti, apmierinātību ar lekcijām un praktiskajiem darbiem vai semināriem,
nodrošinājumu ar mācību līdzekļiem, izvirzīto prasību kvalitāti un kvantitāti, mācībspēka
darbības stila efektivitāti u.c.
Studējošo aptaujas rezultāti katra studiju gada noslēgumā tiek analizēti studiju
programmas „Uzņēmējdarbības vadība” padomē, kā arī pārrunāti kopīgi ar studiju
programmas īstenošanā iesaistītajiem docētājiem.
Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā notiek ne tikai iesaistot viņus
studiju programmas īstenošanas kvalitātes izvērtējuma procesā, bet arī dodot iespēju
iesniegt izskatīšanai Sociālo zinātņu fakultātes Ekonomikas katedrā, kā arī citās studiju

programmas īstenošanā iesaistītajās katedrās jebkuru, studējošo intereses saistošu
jautājumu, kā arī savus priekšlikumus vai iebildumus.
Lai uzlabotu studiju programmas kvalitāti, katru gadu tiek rīkota maģistrantūrā
studējošo aptauja, kas dod iespēju novērtēt studiju kursu svarīguma pakāpi un pasniegšanas
līmeni, kā arī novērtēt studiju programmas īstenošanu kopumā. Aptaujas datu analīze ļauj
veikt korekcijas studiju programmā, ievērojot studējošo intereses un prasības. Aptaujas
rezultāti palīdz novērtēt studiju programmas kvalitāti un veikt nepieciešamās izmaiņas
studiju procesa kvalitātes uzlabošanai (anketas paraugs 12. pielikumā).
7.1. tabula

Profesionālās maģistra studiju programmas „Uzņēmējdarbības vadība”
2008./2009. st.g. – 1.studiju gadā nepilna laika studējošo atbilžu apkopojums
Studiju kursa
svarīgums
4,2

Pasniegšanas
līmenis
4,1

4,5

3,7

3.Komerctiesības

4,5

4,1

4.Darba tiesības

4,8

4,2

5.Personālvadība

4,6

4,1

6.Informācijas sistēmas
vadībā

4

3,9

7.Projektu vadīšana

4

4,3

8.Uzņēmējdarbības
resursu plānošana un
vadība
ar profesionālo kvalifikāciju
9.Lietišķa saskarsme

4,7

3,5

4,4

4,1

10. Lietišķa svešvaloda

4,6

3,8

11. Finansu un nodokļu
tiesības

4,7

4,1

Studiju kursa nosaukums
1.Zinātniski pētnieciskā
darba metodoloģija
2.Vadības psiholoģija

Izmaiņas kursa
apjomā
„+”- 18%
„-„-18 %
„=”- 64%
„+”- 9%
„-„- 9%
„=”-82%
„+”- 18%
„-„- 27%
„=”-54%
„+”- 27%
„-„- 18%
„=”-54%
„+”„-„- 9%
„=”-91%
„+”- 36%
„-„- 9%
„=”-54%
„+”- 9%
„-„- 18%
„=”-73%
„+”- 36%
„-„- 9%
„=”-54%
„+”„-„- 18%
„=”-82%
„+”- 54%
„-„- 9%
„=”-36%
„+”-%
„-„- 11%
„=”-89%

12. Loģika

3,5

4,1

„+”„-„- 50%
„=”-50%

Apkopojot nepilna laika aptaujāto studentu atbildes, ir redzams, ka piedāvātā
maģistra studiju programma pamatā apmierina studējošos. Analizējot studiju kursu
svarīgumu pēc studējošo vērtējuma, ir redzams, ka par vissvarīgākajiem tiek uzskatīti
tiesībzinātņu kursi, vadības psihologija, personālvadība, uzņēmējdarbības resursu plānošana
un vadība, lietišķā svešvaloda. Kā mazāk svarīgs kurss ir atzīmēta “Loģika”. Pasniegšanas
līmenis būtu jāpaaugstina studiju kursiem „ Vadības psihologija”, „ Informācijas sistēmas
vadībā” un „ Lietišķā svešvaloda” , ko studējošie ir novērtējuši zemāk par „ 4” ballēm.
Izmaiņas studiju kursu apjomā, pēc studējošo domām, ir jāveic studiju kursos „
Informācijas sistēmas vadībā”, „Uzņēmējdarbības resursu plānošana un vadība” ,” Lietišķā
svešvaloda”, palielinot minēto studiju kursu apjomu, kuru vairāk kā 30% aptaujāto uzskata
par nepietiekamu. Pārējo studiju kursu apjoms būtu jāatstāj esošajā apjomā.
Studējošie atzinīgi novērtē sadarbību ar Daugavpils Universitātes mācībspēkiem. Studiju
procesa nodrošinājums ar mācību literatūru un metodiskajiem materiāliem studējošo
vērtējumā ir pietiekams (to atzīmē 67% respondentu).. Visi studējošie izmanto arī interneta
resursus.

7.4.

Studējošo pētnieciskā darbība

Studējošo pētniecisko prasmju pilnveide ir viena no profesionālās maģistra studiju
programmas prioritātēm. Lai to sekmētu, studiju plānā ir iekļauti studiju kursi „Zinātniski
pētnieciskā darba metodoloģija un "Informācijas sistēmas vadībā”, bez tam studējošajiem
ir iespēja iepazīties ar jaunāko pētījumu rezultātiem darba tirgus tendenču analīzē,
cilvēkresursu vadībā studiju kursos „Risku analīze un vadība”, „Kvalitātes sistēmu
vadīšana”, „Ekonomika vadītājiem” u.c.
Maģistranti tiek iesaistīti pētījumos, kas saitīti ar programmas specializācijas virzienu.
Docētāju vadībā studējošie veic pētījumu uzdevumus, nostiprina teorētiskajos un
praktiskajos studiju kursos iegūtās zināšanas un prasmes, patstāvīgi strādā ar zinātnisko
literatūru un mūsdienīgām informācijas tehnoloģijām, apgūst zinātniskās darbības
metodoloģiju. Studējošie piedalās zinātniskajos projektos, konferencēs, semināros u.c.
zinātniskās aktivitātēs.
Tādējādi profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programmā
“Uzņēmējdarbības vadība” imatrikulētie studenti iegūst teorētiskās zināšanas un praktisko
pieredzi pētnieciskajā darbā.
Pētniecības veicināšanai universitātes līmenī ir nodibināta Daugavpils Universitātes
Jauno zinātnieku asociācija (DUJZA), kas rīko ikgadējās jauno zinātnieku konferences
(papildus
informācija
http://www.du.lv/lv/par_mums/struktura/jza).
Programmā
studējošajiem ir iespēja uzstāties ar ziņojumiem par veiktajiem pētījumiem, magistrantu
zinātniskie raksti tiek publicēti konferences materiālu krājumā. Sociālo zinātņu fakultātē ik
gadu tiek rīkota starptautiskā zinātniskā konference, kas dod iespēju jaunajiem zinātniekiem
ziņot par saviem pētījumiem, apmainīties ar informāciju un publicēt rakstus konferences
materiālu krājumā. Bez tam studentiem ir iespēja piedalīties arī reģionālajās vai
starptautiskajās konferencēs gan Latvijā, gan ārvalstīs.

8. AKADĒMISKĀ PERSONĀLA NOVĒRTĒJUMS
8.1.

Akadēmiskā personāla sastāvs

Profesionālās maģistra studiju programmas „Uzņēmējdarbības vadība” īstenošanu
nodrošina 27 docētāji (skat. 8.1.tabulu), no kuriem 6 ir profesori un asociētie profesori
(22%), 7 – docenti (26 %), 14 – lektori un asistenti (52%). No docētāju kopskaita 48%
docētāju ir ar doktora grādu.
8.1. tabula
Studiju programmas īstenošanā iesaistītie docētāji

Nr.p.k.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Vārds, uzvārds
R.Baltere
T.Bikovskij
N.Bogdanova
J.Eglītis
A.Felcis
V.Gerdoics
R.Pokulis
E.Jermolajeva
M.Miglāne
A.Nikolajevs
D.Oļehnovičs
A.Ruža
J.Saulītis
T.Smane
J.Stašāne
J.Koraševskis
J.Kipure
O.Užga-Rebrovs
J. Sergejeva
A.Vorobjovs
S.Zelča
R.Zelčs
V.Orlovska
J.Radionovs
A.Ozerskis
L.Paņina
V.Raščevskis

Zinātniskais grāds, amats, iestāde
Mg.oec. lekt., DU
Mg.oec. lekt., DU
Dr.paed. doc., DU
Dr.oec. asoc.prof., DU
Mg.paed. lekt., DU
Dr.paed. doc., DU
Dr.phys., doc., DU
Dr.oec. asoc.prof., DU
Mg.oec., asist., maršrutu plānošanas spec., A/S AirBaltic Coproration
Dr.oec., asoc.prof., RSEBAA
Mg.hist. lekt., DU
Dr.psych. doc., DU
Dr.oec. prof., Rīgas Tehniskā universitāte
Mg.paed. lekt., Daugavpils tirdzniecības skola
Dr.oec. doc., DU
Mg.oec., lekt. VID Latgales reģionālā iestāde
Mg.paed., lekt. DU
Dr.sc.ing. prof., Rēzeknes Augstskola
Mg.philol. lekt., DU
Dr.habil. paed., Dr.habil.psych., prof., DU
Mg.oec. lekt., DU
Mg.paed., Mg.oec., asist., inženieris, SIA “ LatRosTrans”
Mg.oec., asist., Latvijas Krājbanka
Dr. iur., doc., DU
Dr. iur., doc., DU
Mg.oec., asist.,DU
Mg.psych., lekt. , DU

No kopējā docētāju skaita, kas piedalās studiju programmas īstenošanā, 17 (65%)
docētiem DU ir pamatievēlēšanas vieta (skat. Akadēmiskā personāla CV 7. pielikumā),
atbilstoši MK noteikumiem Nr. 133 “Augstākās izglītības iestādē īstenojamo studiju
programmu licencēšanas kārtība”. Akadēmiskā personāla kvalifikācija atbilst Augstskolu
likuma prasībām par profesionālās studiju programmas realizēšanu universitātes tipa
augstskolā.

8.2.

Akadēmiskā personāla zinātniskais darbs, pētniecības virzieni,
projekti

Studiju programmas īstenošanā iesaistītā akadēmiskā personāla pētniecības virzieni
saistīti ar dažādu studiju programmu specifiku. Zinātniskie pētījumi tiek veikti ar Latvijas
Zinātnes padomes (LZP) piešķirtajiem grantiem, Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM),
dažādiem starptautiskajiem projektiem un citiem lietišķajiem pētījumiem.
Programmā „Uzņēmējdarbības vadība” iesaistītie docētāji strādā DU SZF
Ekonomikas, Tiesību zinātnes katedrās, citās DU fakultātēs, DU Sociālo pētījumu institūtā
(SPI), kā arī citās augstskolās. DU SPI pētījumu rezultāti tiek izmantoti daudzās
publikācijās, kā arī starptautisko semināru un konferenču materiālos. Vairāki docētāji strādā
ar programmas saturu saistītos starptautiskajos un vietējos projektos (programmā strādājošo
docētāju zinātniskās publikācijas un iesaistīšanās projektos ir atspoguļota viņu CV (skat.
7.pielikumu).
Akadēmiskā personāla iesaistīšanās projektos
 IZM projekts (IZM Nr. – 5-8/08.10) „Cilvēka drošības tiesiskie aspekti”- Daugavpils,
2007. (Dr.jur. J.Mašošins, Mag.jur. J.Teivāns-Treinovskis, Mg.psych..M.Mihailova);
 Leonardo da Vinči projekts LV-344 „Starptautiskā nozieguma veida – automašīnu
zādzības – novēršanas un apkarošanas metodikas jaunumu apgūšana un pieredzes
apmaiņa.” Daugavpils, 2009. (Mag.iur. J.Teivāns-Treinovskis);
 IZM projekts „Izglītības paradigmas:socioloģiskā pieeja” – Daugavpils, 2008.(dr.iur.
V.Zahars, mg.iur. J.Teivāns-Treinovskis)
 Intelektuālā rajona tīkla un tā realizācijas pilotprojekta funkcionēšanas koncepcijas un
nacionālā modeļa izstrāde uz Daugavpils Akadēmiskā parka bāzes 01.01.– 31.12.2008
E.Jermolajeva
 LZP projekts „Intelektuālā rajona tīkla un tā realizācijas pilotprojekta funkcionēšanas
koncepcijas un nacionālā modeļa izstrāde uz Daugavpils Akadēmiskā parka bāzes”,
2008.-2009.g. (dr.oec. E.Jermolajeva)
 LZP projekts „Eiropas Savienības līdzfinansējuma ietekme uz Latvijas reģionu
ilgtspējīgu attīstību”, 2008. (dr.oec. E.Jermolajeva);
 IZM projekts „Latvijas izglītības sistēmas ekonomiskās efektivitātes paaugstināšanas
aspekti”, 2008. (dr.oec. E.Jermolajeva);
 Valsts prezidenta kancelejas Stratēģisko pētījumu komisijas projekts „Izglītība zināšanu
sabiedrības attīstībai Latvijā”, 2006. – 2007., (dr.oec. E.Jermolajeva);
 ES Interreg IIIA projekts „Industrial Heritage for Tourism and Business
Development/TURBINE”, 2007. (dr.oec. E.Jermolajeva);
 IZM grants „Latvijas un tās reģionu izglītības specifiskās problēmas”, 2007. (dr.oec.
E.Jermolajeva).
 „Jauniešu vērtību orientācijas multikulturālā vidē” (LZA doktorantūras grants). asist.
A.Ruža. Zinātniskais vadītājs prof. A.Vorobjovs, 2001 – 2003.g.
 „Latgales iedzīvotāju Latvijas un Eiropas psiholoģiskās kartes”. Zinātniskais vadītājs
prof. A.Vorobjovs, asist. A.Ruža. 2004 – 2006. (LZP projekta Nr. 04.1247.)
 „Jaunatnes socializācija un dzīves ceļš” (IZM projekta Nr.5-8/08.12) Projekta vadītājs
prof. A.Vorobjovs. 2008.g.
LZP pētījumu projekti: A.Vorobjovs
1998.-2000.g. Personības socializācijas ekoloģiskās virzības koncepcija. Projekta vadītājs.
2001.-2003.g. Personības selektīvās aktivitātes īpatnības multikulturālā un multinacionālā
vidē. Projekta vadītājs.
2004.-2007.g. Latgales iedzīvotāju Latvijas un Eiropas psiholoģiskās kartes (Psychological
concepts of Latvia and Europa of Latgalian inhabitants). Projekta vadītājs.

2006.g – Mūsdienu Latvijas iedzīvotāju sociālās selektivitātes un sensitivitātes saturs un
īpatnības. Projekta vadītājs.
Jauna koncepcija hiperaktīvu bērnu uzmanības deficīta un atmiņas traucējumu agrīnajā
korekcijā Nr. 06.2004, 2005.-2008. Projekta dalībnieks
IZM pētījumu projekti:
„Jaunatnes socializācija un dzīves ceļš” Nr.5-8/08.121.03.2008. - 31.12.2008. Projekta
vadītājs.
A.Vorobjova eksperta darbība Latvijas Zinātnes Padomes starptautiskajos projektos un
programmās
 Latvijas Zinātņu Akadēmijas psiholoģijas nozares eksperts (pirmā ievēlēšana 19992001, otrā ievēlēšana 2002-2005)
 Latvijas Universitātes promocijas padomes psiholoģijas eksperts
 Daugavpils Universitātes promocijas padomes pedagoģijā vadītājs
 Daugavpils Universitātes promocijas padomes psiholoģijā vadītājs
 Latvijas Universitātes profesoru padomes psiholoģijas eksperts
 Daugavpils Universitātes profesoru padomes pedagoģijas eksperts

8.3.

Akadēmiskā personāla atlases, atjaunošanas, apmācības un attīstības
politika

Studiju programmas īstenošanā iesaistītā personāla piesaiste un atjaunošana tiek
veikta, ievērojot DU attīstības perspektīvas kopumā, kā arī īstenojamās programmas
perspektīvo novērtējumu, ņemot vērā studējošo aptauju rezultātus citās DU īstenojamās
studiju programmās, mācībspēku zinātniskā un pētnieciskā darba aktivitāti, projektu darbu.
Programmas īstenošanā tiek iesaistīti DU Ekonomikas un citu studiju programmu
doktoranti, tādējādi perspektīvā veicinot mācībspēku piesaisti augstskolai. Tā kā programma
DU ir jauna, tad studiju realizācijai ir nepieciešams piesaistīt docētājus no citām
augstskolām: Rīgas Tehniskās universitātes, Rēzeknes Augstskolas, kā arī uzņēmējdarbības
praktiķus, kas ieguvuši maģistra grādu.
Personāla attīstība tiek saistīta ar DU zinātnisko projektu izmantošanas iespējām, ar
personāla piesaisti DU veicamajiem pētījumiem. Liels akcents personāla izaugsmē DU tiek
likts uz stažēšanās iespējām vai pieredzes apguvi ārzemēs.
Paredzēts paaugstināt docētāju kvalifikāciju, veicinot viņu piedalīšanos dažādu
metodisko ieteikumu un mācību materiālu izstrādāšanā. Lai paaugstinātu savu zinātnisko
kvalifikāciju, studiju programmā iesaistītie docētāji – maģistri turpina studijas doktorantūrā
(skat. 8.2. tabulā)
8.2. tabula

Docētāju studijas doktorantūrā
N.p.k.
1.
2.
3.
4.

8.4.

Vārds Uzvārds
S.Zelča
T.Bikovskis
R.Baltere
L.Paņina

Studiju programma
DU doktora studiju programmā
DU doktora studiju programmā
DU doktora studiju programmā
DU doktora studiju programmā

Akadēmiskā personāla pētniecības darbība un tās ietekme uz studiju
darbu

Profesionālās maģistra studiju programmas “Uzņēmējdarbības vadība” pētījumu
galvenie virzieni ir:









uzņēmējdarbības reģionālo problēmu konstatēšana, izvērtēšana un analīze;
mazo un vidējo uzņēmumu konkurētspējas paaugstināšana;
cilvēkresursu vadības sistēmas veidošana un uzlabošana;
profesionālās mūžizglītības sistēmas veidošana un stiprināšana;
socioloģiskie pētījumi par iedzīvotāju izglītības un nodarbinātības mijiedarbību;
pasaules tendences uzņēmējdarbības un personāla vadībā;
organizāciju psiholoģijas pētījumi.

Pētnieciskā darba ietvaros tiek rīkotas starptautiskās zinātniskās konferences, studiju
programmā iesaistītie docētāji regulāri piedalās zinātniskajās konferencēs Latvijā un
ārvalstīs, aktīvi iesaistās zinātnisko projektu izstrādē un realizācijā. Docētāji piedalās ES
atbalstītajā Mūžizglītības programmā, lai iegūtu starptautisko pieredzi izglītības satura
pilnveidošanas un jaunu mācību līdzekļu izstrādāšanas jomā. Pētījumu rezultātus docētāji
iekļauj studiju kursos, tādējādi papildinot tos ar jaunākajām atziņām un praktisko materiālu
un uzlabojot studiju procesa kvalitāti.

9. FINANSĒŠANAS AVOTI UN INFRASTRUKTŪRAS
NODROŠINĀJUMS
9.1.

Programmas materiāli tehniskā bāze

Profesionālās maģistra studiju programmas īstenošanu finansiāli nodrošina ienākumi
no maģistrantu mācību maksas. Šie līdzekļi tiks izmantoti docētāju darba samaksai studiju
programmā, tiks iegādāta mācību literatūra un datortehnika. No šiem līdzekļiem tiks segti
arī kancelejas, komandējumu un citi izdevumi.
Studiju procesa optimizēšanas un kvalitātes paaugstināšanas nolūkos ir izveidota
socioloģisko aptauju datu apstrādes bāze, kuru studējošie var patstāvīgi izmantot uzziņu
materiāla iegūšanai, zināšanu papildināšanai un pašpārbaudei.
Studējošajiem un docētājiem pastāvīgi ir pieejams Internets un lokālā DU tīkla
Intraneta pieslēgums, kā arī iespēja izmantot e-pastu un telekonferences iespējas. Datori tiek
izmantoti mācību procesā, studentu patstāvīgajam un zinātniskajam darbam, kas nodrošina
augstu informācijas apmaiņas un iegūšanas līmeni, kā arī atbilst ārzemju standartiem.
Datoros tiek izmantotas gan standarta biroja programmas, programmatūra darbam ar
Internetu un informācijas publicēšanai tajā, gan specializētas programmas pētījumu
rezultātu apstrādē (SPSS programmas), ekonomisko un citu procesu modelēšanai,
uzņēmējdarbības inovatīvo metožu apgūšanai. Datoros ir uzstādītas arī programmas
svešvalodu zināšanu uzlabošanai.
Studiju programmas “Uzņēmējdarbības vadība” realizācijai pārsvarā tiks izmantotas
SZF telpas, tai skaitā Sociālo pētījumu institūts. Auditorijas atbilst programmas izpildes
vajadzībām, ir nepieciešamais tehniskais aprīkojums. Ekonomikas, Tiesību un citās katedrās
ir iegādāti tehniskie līdzekļi, kuri apmierina studiju procesa vajadzības. Studiju procesā un
patstāvīgo pētniecisko projektu realizēšanā studējošie var izmantot:
 DU CISCO System Networking Local Academy datorklasi ar jaunu piekļuves
tehnoloģiju (pēc plkst. 14.00 datorklase pieejama patstāvīgajam darbam);
 DU Multimediju Centra tehniskos resursus;
 SZF datorklases ar 24 datoriem (Interneta pieslēgums un iespējas izmantot SPSS
programmas datu apstrādei);
 DU Informācijas Tehnoloģiju Centra tehniskos resursus;
 kopēšanas iekārtas;
 vizuālās prezentācijas iekārtas;
 video filmēšanas, video montēšanas iekārtas, audio iekārtas;
 serverus, datorus, LAN, Internetu.
Atsevišķos studiju kursos izmantojamo videomateriālu izgatavošanai tiek izmantotas
Multimediju Centra TV iekārtas un ierakstīšanas iekārtas. Nodarbībās tiek izmantota
Sociālo pētījumu institūta tehniskā bāze. Ir noslēgts Sadarbības Līgums ar Banku
Augstskolu (skat. 5.pielikumu).

9.2.

Programmas nodrošinājums ar nepieciešamo literatūru un informāciju

Studentiem un docētājiem ir iespēja izmantot 2 brīvpieejas lasītavas ar 135 lietotāju vietām,
informācijas zāli ar 24 lietotāju vietām, 4 mājas abonementus un 2 kopētājus. DU
bibliotēkas fonds ir 321898 vienības, to veido: grāmatas – 291755, periodiskie izdevumi –
30143, pārējie izdevumi – 298. No tām sociālajās zinātnēs ir 40238 grāmatu, t.sk.
jurisprudencē, ekonomikā, finansēs, mārketingā - 20868, vadības zinībās - 484 grāmatas.
Gan DU bibliotēkā un lasītavās, gan katedru bibliotēkās u.c. ir pieejami grāmatu un žurnālu
fondi, ko studējošie var lietderīgi izmantot studiju procesā. Pateicoties dažādiem zinātniskās

darbības projektiem, citām aktivitātēm, regulāri tiek papildinātas katedrās esošās
bibliotēkas, kas kopumā palīdz īstenot studiju programmas mērķus un uzdevumus.
DU bibliotēkas pilnveidošanā tiek izmantotas jaunas tehnoloģijas:
 interneta pieslēgums;
 elektroniskais katalogs ALISE (Advanced Library Information Service);
 automatizēta lasītāju apkalpošanas sistēma; kopš 2002.gada ir uzsākts DU
bibliotēkas kopprojekts ar Latgales centrālo bibliotēku „Daugavpils reģiona publisko
bibliotēku un DU bibliotēkas integrēšana VVBIS”. Projekta ietvaros bibliotēka ir
iesaistījusies „Vienotas lasītāja kartes” sistēmā un no 2002.gada decembra lasītāji
var izmantot 13 Latvijas lielāko bibliotēku fondus un pakalpojumus;
Pilna elektronisko tekstu datu bāze EBSCO Publishing (tā ietver šādas datu bāzes:
Academic Search Elite, Business Source Premier, MasterFILE Priemer, Newspaper Source,
ERIC, Business Wire News, MEDLINE, Health Source – Consumer Edition, Agrikola,
Oxford Journals Online, OCLC, Trial of Education, Management, Psychology). Bāzes
izmantošanai no mājas datoriem ir jāreģistrē sava pastāvīga IP adrese DU bibliotēkas
informatīvajā zālē.
9.1. tabula
2008./2009. studiju gadā DU bibliotēkas
piedāvātās publiskās lietošanās datu bāzes
Raksturojums

Pieejamības vieta

1.

Letonika

Uzziņu un tulkošanas sistēma
internetā

2.

NAIS

Latvijas normatīvo aktu datu bāze

3.

Daudznozaru datu bāze
Daudznozaru datu bāze

Visā DU Net datortīklā

5.

EBSCO
Kembridge Journal on
Line
Science Direct

Informācijas zāle,
lasītavas
Informācijas zāle,
lasītavas, SZF
Visā DU Net datortīklā
Visā DU Net datortīklā

6.

WESTLAW International

7.

HeinOnline

8.

RUBRICON

9.
10.

SpringerLink
Lursoft

Daudznozaru datu bāze
ES un ārvalstu juridisko dokumentu
un žurnālu datu bāze
Juridiskie žurnāli, ASV līgumi un
vienošanās, ASV augstākās tiesas
dokumenti
Universāla uzziņu izdevumu datu
bāze
Daudznozaru datu bāze
Laikrakstu pilnu tekstu datu bāze

11.

www.likumi.lid.lv

LR un ES normatīvie dokumenti

12.

World Bank e-library

Pasaules Bankas dokumenti un
publikācijas

N.p.k.

Nosaukums

4.

Informācijas zāle
Visā DU Net datortīklā
Informācijas zāle,
lasītavas
Visā DU Net datortīklā
Informācijas zāle
Informācijas zāle,
lasītavas
Informācijas zāle,
lasītavas

DU bibliotēka cenšas iegādāties jaunākos izdevumus studiju programmā docētajos kursos.
Trūkums ir tas, ka liela daļa grāmatu ir iepirktas 1 – 2 eksemplāros, un šīs grāmatas
maģistranti var izmantot tikai lasītavās. Taču 3394 grāmatas ir pieejamas DU elektroniskajā
katalogā. Bez tam, studiju darbā tiek izmantotas programmā iesaistīto docētāju monogrāfijas
un publikācijas.
Plaši pieejama arī Latvijas izdevniecībās izdotā jaunākā literatūra. Pēdējos gados bibliotēkas
fonds ir papildinājies ar dažādu zinātnisko konferenču izdevumiem, kas apkopo un

interpretē dažādu ārzemju autoru avotus, analizē tos, salīdzina un padara pieejamus
studējošajiem, nodrošinot kultūrkontekstu un materiālu izmantojamību.
Studējošajiem ir iespēja izmantot pašvaldību bibliotēku fondus. DU studenta apliecība
vienlaicīgi ir arī LR Bibliotēku informācijas tīklu konsorcija vienotā lasītāja karte, kas dod
tiesības studējošajiem izmantot jebkuras valsts bibliotēkas grāmatu fondus.
Nepieciešamības gadījumos papildus iespējas nodrošina Interneta pieslēgums, kas ļauj
izmantot Universitātes abonētās datu bāzes.

10. ĀRĒJIE SAKARI
10.1. Sadarbība ar darba devējiem
Profesionālās maģistra studiju programmas apguve paredz labu sadarbību ar darba
devējiem.. Sadarbība
notiek, maģistrantiem vācot materiālus saviem pētījumiem,
piedaloties darba devēju organizētajos semināros, kuros tiek aprobēti pētījumu rezultāti. Lai
uzlabotu sadarbību ar darba devējiem, ir veikta darba devēju aptauja un iegūto rezultātu
analīze. (skat. 13. pielikumu).
10.1. tabula

Profesionālās maģistra studiju programmas satura novērtējums darba devēju
skatījumā
Studiju kursa nosaukums
A daļas studiju kursi
1.

Vērtējums

5.

Uzņēmējdarbības resursu plānošana un
vadība
Vadības psiholoģija
Mārketinga vadība
Zinātniski pētnieciskā darba
metodoloģija
Darba tiesības

6.

Komerctiesības

„1” – 65% „2” -20% „3” – 15%
„1” – 55% „2” – 45 %

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Personāla vadība
Informācijas sistēmas vadībā
Civilprocesa tiesības
Finanšu un vadības grāmatvedība
Projektu vadīšana
Kvalitātes sistēmu vadīšana
Risku analīze un vadība
Ekonomika vadītājiem
Statistika
Darba aizsardzība un darba drošība

„1” – 80% „2” – 20%
„1” – 45% „2” – 45% „3” – 10%
„1” – 65% „2” – 20% „3” – 15%
„1” – 87% „2” – 13%
„1” – 72% „2” – 28%
„1” – 64% „2” – 12% „3” - 24%
„1”- 64% „2” – 28% „3”- 8%
„1” – 70% „2” – 20% „3” - 10%
„1” – 63% „2” – 10% „3” - 27%
„1” – 87% „2” – 13%

2.
3.
4.

„1” – 60% „2” – 30% „3” – 10%
„1” – 85% „2” – 15%
„1” – 70% „2” – 30%
„1” – 82% „2” – 18%

B daļas studiju kursi
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Lietišķā saskarsme
Lietišķā svešvaloda (angļu) vai
Lietišķā svešvaloda (vācu)
Finanšu un nodokļu tiesības
Inovatīvās metodes uzņēmējdarbībā
Loģistika
Finanšu tirgi
Loģika
Lietvedība
Profesionālā ētika
Organizāciju psiholoģija

„1” – 76% „2” – 24%
„1” – 81% „2” – 7% „3” -12%
„1” – 80% „2” -20%
„1” – 62% „2” – 30% „3” – 8%
„1” – 65% „2” – 15% „3” – 20%
„1” – 72% „2” – 28%
„1” – 54% „2” – 18% „3” – 28%
„1” – 65% „2” -20% „3” – 15%
„1” – 55% „2” – 45 %
„1” – 73% „2” – 10% „3” – 17%

1 - programmas saturs pilnīgi atbilst praktiskajām vajadzībām
2 - programmas saturs daļēji atbilst praktiskajām vajadzībām
3 - programmas saturs neatbilst praktiskajām vajadzībām
Aptaujas dalībnieki ir darba devēji, kuri pārstāv dažādas darbības jomas: valsts
iestādes, kā ar pašvaldības iestādes un privātā sektora iestādes: komercbankas,
komercuzņēmumi. Aptaujas rezultātu analīze ļauj secināt, ka Daugavpils Universitātē ir

nepieciešams īstenot profesionālo maģistra studiju programmu „Uzņēmējdarbības vadība” .
Daudzi darba devēji arī uzskata, ka viņu darbiniekiem būtu nepieciešams paaugstināt
profesionālo kvalifikāciju, apgūstot Daugavpils Universitātes piedāvāto maģistra studiju
programmu. Kā galveno problēmu nodarbinātības jomā aptaujāto uzņēmumu vadītāji ir
minējuši praktiskās pieredzes trūkumu. To atzīmējuši 42% aptaujāto darba devēju. Aktuāla
problēma ir arī nepietiekama profesionālā kvalifikācija, ko ir atzīmējuši 15% aptaujāto. Kā
mazāk nozīmīga problēma tiek minēta neatbilstība konkrētās specialitātes prasībām.
Viens no risinājumiem darba devēju skatījumā ir iespēja organizēt profesionālo praksi
uzņēmumā. Novērtējot profesionālo maģistra studiju programmu „Uzņēmējdarbības
vadība”, aptaujātie darba devēji ir atzinuši, ka programmas saturs atbilst praktiskajām
vajadzībām (sk.10.1.tab.)

10.2. Sadarbība ar Latvijas un ārvalstu augstskolām
DU profesionālā maģistra studiju programma „Uzņēmējdarbības vadība” tiks
īstenota sadarbībā ar Latvijas augstskolām: Rīgas Tehnisko universitāti, Banku augstskolu,
Rēzeknes augstskolu, kuru akadēmiskais personāls iesaistīts šīs programmas realizācijā.
Paplašinoties starptautiskajiem sakariem, ir vairāk iespēju apgūt Eiropas valstu
pieredzi. Nostiprinās SZF esošie zinātniskie sakari, tiek apgūtas jaunas metodes, pieejas,
tehnoloģijas studiju kvalitātes pilnveidei. Notiek regulāra informācijas apmaiņa starp DU un
ārvalstu mācībspēkiem, tiek veikti kopīgi pētījumi, pieredzes apmaiņas vizītes,
profesionālās pilnveides braucieni. DU SZF ir izveidojusies veiksmīga sadarbība ar
vairākām augstākās izglītības iestādēm ārzemēs (skat.10.2.tabulu). Sadarbības rezultāts ir
starptautisku projektu izstrāde, konferenču un semināru organizēšana, kā arī studējošo
apmaiņas programmu īstenošana, kas veicina pozitīvas pieredzes ieviešanu Latvijas
izglītības sistēmā un nodrošinās programmas kvalitāti.
10.2. tabula
DU Sociālo zinātņu fakultātes sadarbības partneri
Augstskola

Docētāja vārds, uzvārds

Nikolaja Kopernika Universitāte (Toruņa, Polija)
Jāņa Pavila II vārda nosauktā katoļu universitāte (Ļublina, Polija)
Norvēģijas reģionu un pilsētas pētniecības institūts (Oslo,
Norvēģija )
Šveices Banku Institūtu Cīrihes Universitātē (Cīrihe, Šveice)
Lietuvas Lauksaimniecības Universitāte (Kauņa, Lietuva)
Baltkrievijas Valsts ekonomikas institūts (Minska, Baltkrievija)
Vitebskas Valsts tehnoloģiskā universitāte (Vtebska, Baltkrievija)
Latvijas Universitāte Sociālo un politisko pētījumu institūts
(Rīga, Latvija)
Rīgas Stradiņa Universitāte, Eiropas studiju fakultāte,
Komunikācijas fakultāte (Rīga, Latvija)
Ventspils augstskola (Ventspils, Latvija)
Vidzemes augstskolas (Valmiera, Latvija)

Dr.habil.oec., prof. Vojcehs Kosiedovskis
Dr. sc.soc., prof. Slavomirs Partickis

Latvijas Lauksaimniecības Universitāte (Jelgava, Latvija)

Dr. Jørn Holm-Hansen
Dr.oec., prof. Kristine Herovice
Dr.hist., asoc.prof. Romualdas Povilaitis
Dr.oec. prof. Antons Slonimskis
Dr.oec., prof. Jeļena Vankeviča
Dr.sc.soc., prof. Tālis Tisenkopfs
Mg.art. Taņa Lāce
Dr.math., prof. Jānis Vucāns
Dr.sc.pol., prof. Feliciana Rajevska,
Dr.habil. sc.ing., prof. Pēteris Rivža
Dr.psych., asoc.prof. Voldemārs Bariss

2008.gadā uzsākta sadarbība ar Banku Augstskolu, lai veicinātu jaunāko mācību
metožu un docētāju apmaiņu. Izstrādāts projekts INTERREG IVC programmai „Reģiona
kapacitātes paaugstināšana uzņēmējdarbības attīstībai un inovāciju īstenošanai” kopā ar
Latvijas Lauksaimniecības universitāti, Rīgas Tehnisko universitāti, Latgales reģiona
attīstības aģentūru, Tartu Universitāti (Igaunija), Tītgenas Biznesa koledžu (Dānija), Šauļu
Universitāti (Lietuva), Drontenas profesionālo lauksaimniecības universitāti (Norvēģija).

11. PROGRAMMAS ATTĪSTĪBAS PLĀNS
11.1. Studiju programmas SVID analīze
Lai izvērtētu DU profesionālās maģistra studiju programmas „Uzņēmējdarbības
vadība” saturu, organizāciju un attīstības perspektīvas, tika veikta SVID analīze.
11.1. tabula

Profesionālās maģistra studiju programmas „ Uzņēmējdarbības vadība ” SVID
analīze
Stiprās puses:




Profesionālā
maģistra
studiju
programmas
sekmīga
apguve
nodrošina kvalitatīvu profesionālo
izglītību
DU darbojas Studiju kvalitātes
novērtēšanas centrs (SKNC)

Vājās puses:


DU
bibliotēkas
samērā
vājais
nodrošinājums ar mūsdienu zinātnisko
literatūru un periodiku svešvalodās;



Studiju pamatkursos specializētās
literatūras nepietiekamība latviešu
valodā





Tiek nodrošināta atgriezeniskā saikne
starp studējošajiem un akadēmisko
personālu

Akadēmiskā personāla nepietiekamas
svešvalodas zināšanas;





Atbilstoša
studiju
programmas
materiāli tehniskā bāze;





Studiju programmas realizācijā piedalās
liels docētāju īpatsvars ar doktora grādu;



Ir
nodrošinājums
ar
augsti
kvalificētiem mācībspēkiem no citām
Latvijas
augstākajām
mācību
iestādēm;
Pieredze valsts un ES finansēto
projektu īstenošanā
Ir pietiekams telpu daudzums studiju
un pētnieciskā darba nodrošināšanai,
kā arī atbalsts infrastruktūras
veidošanai
un
darbības
paplašināšanai

Nepietiekams atalgojums, kas kavē
augsti kvalificētu docētāju piesaisti
no Rīgas un ārvalstu augstskolām
Profesionālā
maģistra
studiju
programmas
studējošajiem
ir
nepietiekamas
angļu
valodas
zināšanas studiju satura pilnīgai
apguvei
Nepietiekama studentu starptautiskā
mobilitāte
Nepietiekams
finansējums
zinātniskajai
un
pētnieciskajai
darbībai
Nepietiekams finansējums materiālās
bāzes atjaunošanai un papildināšanai
Nepietiekama studiju programmas
starptautiskā atpazīstamība
Ierobežotas iespējas nodrošināt
daudzveidīgas
profesionālās
kvalifikācijas prakšu vietas












Studiju
programmā
iesaistīto
mācībspēku zinātniskā kvalifikācija,
pieredze un profesionalitāte tiek
nepārtraukti pilnveidota;
Sadarbība starp mācībspēkiem un
studējošajiem,
regulāra
studiju
programmas attīstības izvērtēšana;
Pastāvīga studiju satura pilnveidošana,
jaunu formu meklēšana un ieviešana;

Plašas iespējas izmantot Internetu,
bibliotēku elektronisko datu bāzi
„ALISE” u.c.;
Docētāji regulāri pilnveido savu
profesionālo kompetenci, piedaloties
starptautiskajās
zinātniskajās


























konferencēs
Docētāji veic nozīmīgu zinātniski
pētniecisko darbu, publicē pētījumu
rezultātus
Studējošajiem
ir
plašas
iespējas
iesaistīties zinātniskajā darbā
Iespējas:
Pieejams ES atbalsts sadarbības attīstībai
ar izglītības, zinātnes un pētniecības
institūcijām citās valstīs
Pieejams ES atbalsts studentu un
docētāju
mobilitātes
pasākumu
īstenošanai
Iespēja
veicināt
sadarbību
ar
uzņēmumiem un organizācijām, kas
nodrošinātu plašākas prakses iespējas
maģistrantūras studentiem
Pētījumu
datu
bāzes
izveide
uzņēmējdarbības attīstības atbalsta jomā

Reģionālo un nacionālo institūciju
atbalsts pētniecības un inovāciju
attīstībai
Reģionālo institūciju un uzņēmumu
pasūtījumu izpilde pētnieciskā darba
veikšanai
Materiālās bāzes pilnveidošana ar
mūsdienu literatūru, kā arī tehniskā
aprīkojuma pilnveidošana;
Akadēmiskā
personāla
iesaiste
pētnieciskajos projektos;
Studiju kursu pilnveidošana un to
nodrošināšana svešvalodās;
Informācijas aprites pilnveide par esošo
studiju programmu.

Draudi:
















Reflektantu skaita samazināšanās
demogrāfisko tendenču ietekmē
Studējošo
skaita
iespējamā
samazināšanās
iedzīvotāju
ekonomiskā stāvokļa pasliktināšanās
dēļ;
Konkurence starp augstskolu studiju
programmām var samazināt studentu
skaitu
Valsts
finansējuma
vājā
prognozējamība studiju programmas
īstenošanai ilgtermiņā
Inflācijas un citu valsts ekonomisko
procesu ietekme uz studiju maksu
Valsts politikas izmaiņas ierobežo
iespēju
ilgtermiņā
prognozēt
izglītības, zinātnes un pētniecības
attīstību
Intelektuālā potenciāla aizplūšana

Nepietiekams finansējums jaunu
docētāju iesaistīšanai programmas
īstenošanā
Darba tirgus pieprasījuma straujās
izmaiņas

11.2. Attīstības plāns
Profesionālā maģistra studiju programma „Uzņēmējdarbības vadība” kopumā atbilst
Boloņas deklarācijas ieteikumiem, kas ņemti vērā, veidojot programmas struktūru un saturu
(www.aic.lv/lat/Bologne/deklaracija.html), programmas attīstība tiek plānota, akceptējot
Latgales reģiona cilvēkresursu attīstības stratēģijas galvenās vadlīnijas, Daugavpils
Universitātes Ilgtermiņa attīstības koncepciju, Sociālo zinātņu fakultātes attīstības stratēģiju.
.
Galvenie attīstības virzieni ir šādi:

studiju procesa kvalitātes pilnveidošana;

studentu un docētāju starptautiskās mobilitātes veicināšana programmas
Erasmus u.c. ietvaros; docētāju svešvalodu zināšanu pilnveide;

docētāju un studējošo pētnieciskās darbības virzienu paplašināšana;

starptautiskās sadarbības paplašināšana;

reģionālo un starptautisko zinātnisko konferenču organizēšana;














mācībspēku un maģistrantu piedalīšanās starptautiskajās konferencēs un
kvalifikācijas paaugstināšanas semināros;
studējošo iesaistīšana projektu izstrādē un īstenošanā;
mācībspēku zināšanu pilnveidošana doktorantūrā;
plašāka studējošo un docētāju stažēšanās ārvalstīs;
materiāli tehniskās bāzes pilnveidošana, aprīkojuma atjaunošana un
modernizācija;
studējošo, darba devēju un absolventu aptauju organizēšana, analīze un
rezultātu izmantošana studiju procesa tālākā pilnveidošanā;
darba devēju aktivizēšana studiju procesa pilnveides nodrošināšanā;
sadarbības attīstība zinātniskajā pētniecībā ar vispārējās un profesionālās
izglītības iestādēm, NVA, pašvaldībām un ministrijām ;
sadarbības paplašināšana ar Latvijas augstskolām ( Rēzeknes augstskola,
Latvijas
Universitāte,
Rīgas
Tehniskā
universitāte,
Latvijas
Lauksaimniecības universitāte u.c.) konferenču organizēšanā, kopīgu
pētījumu veikšanā u.c. virzienos;
iesaistīšanās starptautisko profesionālo organizāciju un asociāciju darbā;
informācijas izplatīšana plašsaziņas līdzekļos, kā arī pašvaldībās un
institūcijās par profesionālo maģistra studiju programmu.

PIELIKUMI

1. PIELIKUMS

Licence par tiesībām realizēt profesionālo maģistra
studiju programmu „Uzņēmējdarbības vadība”

2. PIELIKUMS

Daugavpils Universitātes senāta lēmums par
studiju programmas apstiprināšanu

3. PIELIKUMS

Augstskolu sadarbības līgums

4. PIELIKUMS

Profesionālās maģistra studiju programmas
„Uzņēmejdarbības vadība” studiju plāns pilna
laika studijām

Profesionālās maģistra programmas
„Uzņēmējdarbības vadība“ (100 KP)
STUDIJU PLĀNS
(ar pr ofesionālās kvalifikācijas iegūšanu)
pilna laika studijas

Nr.

Kursa nosaukums

Sadale pa Kursa
Kursa
semestriem KP
kontaktstundu
Dif. Eks.
kopē lekci
pr.
semi
jas
iesk
jais
darbi nāri

1. studiju gads
1.sem.
sem.
lekc.

2. studiju gads

2.sem.
lekc. sem.

1.sem [kopā: 20KP]
A daļa [KP: 13]
1. Zinātniski
pētnieciskā
2.
3.
4.
5.

darba metodoloģija
Vadības psiholoģija
Projektu vadīšana
Uzņēmējdarbības resursu
plānošana un vadība
Darba tiesības

1

2

32

16

16

16

16

3
2
4

48
32
64

32
16
32

16
16
32

32
16
32

16
16
32

1

2

32

16

16

16

16

1

2

32

16

16

16

16

1

2
5

32

16

16

16

16

3

48

32

16

1
1
1

B daļa [KP: 2]

Profesionālā kvalifikācija:
Uzņēmumu un iestāžu
vadītājs
1. Lietišķa saskarsme

Profesionālā kvalifikācija:
Personāla vadītājs
1. Lietišķa saskarsme
Maģistra darba izstrāde
[KP: 5]

2.sem. [kopā:20 KP]
A daļa [KP:9]
1. Personālvadība

2

32

16

3.sem.
lekc. sem.

4.sem.
lekc. sem.

3. studiju gads
5.sem.
sem.
lekc.

2. Komerctiesības
3. Informācijas sistēmas

2

4

64

32

32

32

32

2

2

32

16

16

16

16

2
2
2

2
2
2

32
32
32

16
16
16

16
16
16

16
16
16

16
16
16

2
2
2

2
2
2
5

32
32
32

16
8
16

16
8
16

16
16
16

16
16
16

vadībā

B daļa [KP: 6]

Profesionālā kvalifikācija:
Uzņēmumu un iestāžu
vadītājs

1. Lietišķa svešvaloda
2. Loģistika
3. Finansu un nodokļu tiesības

Profesionālā kvalifikācija:
Personāla vadītājs
1. Lietišķa svešvaloda
2. Lietvedība
3. Loģika
Maģistra darba izstrāde
[KP: 5]
3.sem [kopā: 20KP]
A daļa [KP: 10]
1. Civilprocesa tiesības
2. Mārketinga vadība
3. Finanšu un vadības

3

2

32

16

16

16

16

3
3

2
3

32
48

16
32

16
16

16
32

16
16

4. Risku analīze un vadība
B daļa [KP: 4]

3

3

48

32

16

32

16

2

32

16

16

16

16

2

32

16

16

16

16

2

32

16

16

16

16

grāmatvedība

Profesionālā kvalifikācija:
Uzņēmumu un iestāžu
vadītājs
1. Finanšu tirgi

3

2. Inovatīvās metodes
uzņēmējdarbībā

Profesionālā kvalifikācija:
Personāla vadītājs
1. Organizāciju psiholoģija

3

3

2. Profesionālā ētika
Maģistra darba izstrāde
[KP: 6]

3

2
6

32

16

16

16

16

4

2

32

16

16

16

16

4

64

32

32

32

32

2

32

16

16

16

16

2

32

16

16

16

16

4.sem. [kopā: 20KP]
A daļa [KP: 6]
1. Kvalitātes sistēmu vadīšana
2. Ekonomika vadītājiem
Maģistra darba izstrāde
[KP: 2]

4

5

Kvalifikācijas prakse [KP:12]
5.sem. [kopā: 20KP]
A daļa [KP: 4]

1. Darba aizsardzība un darba

drošība
2. Statistika
Kvalifikācijas prakse [KP:14]
Maģistra darba izstrāde
[KP: 2]

5
5

12
2

KOPĀ KP : 100
PRASĪBAS PROFESIONĀLĀS KVALIFIKĀCIJAS IEGŪŠANAI:
1) kvalifikācijas pr akse
VALSTS PĀRBAUDĪJUMI SOCIĀLO ZINĀTŅU PROFESIONĀLĀ MAĢISTRA GRĀDA UZŅĒMĒJDARBĪBAS VADĪBA
IEGŪŠANAI:
1) maģistra darba aizstāvēšana

„Uzņēmējdarbības vadība“ (100 KP)
STUDIJU PLĀNS
(bez pr ofesionālās kvalifikācijas iegūšanas)
pilna laika studijas

Nr.

Kursa nosaukums

Sadale pa Kursa
Kursa
1. studiju gads
semestriem KP
kontaktstundu
1.sem.
2.sem.
sem.
sem.
Dif. Eks.
kopē lekci
pr.
semi
lekc.
lekc.
jas
iesk
jais
darbi nāri

2. studiju gads
3.sem.
sem.
lekc.

1.sem [kopā: 17KP]
A daļa [KP: 13]
1. Zinātniski
pētnieciskā
2.
3.
4.

darba metodoloģija
Vadības psiholoģija
Projektu vadīšana
Uzņēmējdarbības resursu
plānošana un vadība
Darba tiesības

5.
Maģistra darba izstrāde
[KP: 4]

1
1
1
1
1

2

32

16

16

16

16

3
2
4

48
32
64

32
16
32

16
16
32

32
16
32

16
16
32

2
2

32

16

16

16

16

3
4

48
64

32
32

16
32

32
32

16
32

2

32

16

16

p

16

2.sem. [kopā:17 KP]
A daļa [KP:9]
1. Personālvadība
2. Komerctiesības
3. Informācijas sistēmas

2
2
2

vadībā

Maģistra darba izstrāde
[KP: 8]
3.sem [kopā: 26KP]
A daļa [KP: 10]

6

1. Civilprocesa tiesības
2. Mārketinga vadība
3. Finanšu un vadības

3

2

32

16

16

16

16

3
3

2
3

32
48

16
32

16
16

16
32

16
16

3

3
2

48
32

32
16

16
16

32
16

16
16

grāmatvedība

4. Risku analīze un vadība

5. Kvalitātes sistēmu
vadīšana

Maģistra darba izstrāde
[KP: 8]

3

7

Kvalifikācijas prakse
[KP:6]

KOPĀ KP : 60
VALSTS PĀRBAUDĪJUMI SOCIĀLO ZINĀTŅU PROFESIONĀLĀ MAĢISTRA
GRĀDA UZŅĒMĒJDARBĪBAS VADĪBA IEGŪŠANAI:
1) maģistra darba aizstāvēšana

5. PIELIKUMS

Profesionālās maģistra studiju programmas
„Uzņēmejdarbības vadība” studiju plāns nepilna
laika studijām

Profesionālās maģistra programmas
„Uzņēmējdarbības vadība“ (100 KP)
STUDIJU PLĀNS
(ar pr ofesionālās kvalifikācijas iegūšanas)
nepilna laika studijas

Nr.

Sadale pa Kursa
semestriem KP

Kursa nosaukums

Dif.
iesk

Eks.

Kursa
1. studiju gads
2. studiju gads
3. studiju gads
kontaktstundu
1.sem.
2.sem.
3.sem.
4.sem.
5.sem.
6sem.
sem. lekc sem. lekc sem. lekc. sem. lekc. sem. lekc.
sem.
kopē lekci
pr.
semi
lekc.
jas
jais
darbi nāri
.
.

1.sem [kopā: 16 KP]
A daļa [KP: 11]
1. Zinātniski pētnieciskā

metodoloģija
2. Vadības psiholoģija
3. Komerctiesības

darba

4. Darba tiesības
B daļa [KP: 2]

1

2

16

8

8

8

8

3
4

24
32

16
16

8
16

16
16

8
16

1

2

16

8

8

8

8

1

2

16

8

8

8

8

1

2
3

16

8

8

8

8

3
2
2
4

24
16
16
32

16
8
8
16

8
8
8
16

1
1

Profesionālā kvalifikācija:
Uzņēmumu un iestāžu vadītājs

1. Lietišķa saskarsme

Profesionālā kvalifikācija:
Personāla vadītājs
1. Lietišķa saskarsme
Maģistra darba izstrāde
[KP: 3]

2.sem. [kopā: 17 KP]
1.
2.
3.
4.

A daļa [KP:11]
Personālvadība

Informācijas sistēmas vadībā
Projektu vadīšana
Uzņēmējdarbības resursu

2
2
2
2

16
8
8
16

8
8
8
16

plānošana un vadība
B daļa [KP: 4]

Profesionālā kvalifikācija:
Uzņēmumu un iestāžu vadītājs

1. Lietišķa svešvaloda
2. Finansu un nodokļu tiesības

2
2

2
2

16
16

8
8

8
8

8
8

8
8

2
2

2
2
2

16
16

8
8

8
8

8
8

8
8

3
3

2
3

16
24

8
8

8
16

8
8

8
16

8
8

8
16

3

3

24

16

8

16

8

16

8

3

2
2

16
16

8
8

8
8

8
8

8
8

8
8

8
8

2
2
4

16
16

8
8

8
8

8
8

8
8

8
8

8
8

2

16

8

8

8

8

8

8

2

16

8

8

8

8

8

8

4

32

16

16

16

16

16

16

Profesionālā kvalifikācija:
Personāla vadītājs
1. Lietišķa svešvaloda
2. Loģika
Maģistra darba izstrāde
[KP: 2]
3.sem [kopā: 16KP]
A daļa [KP: 8]
1. Mārketinga vadība
2. Finanšu un vadības

grāmatvedība

3. Risku analīze un vadība
B daļa [KP: 4]

Profesionālā kvalifikācija:
Uzņēmumu un iestāžu vadītājs

1. Inovatīvās metodes uzņēmējdarbībā
2. Loģistika

3

Profesionālā kvalifikācija:
Personāla vadītājs
1. Lietvedība
2. Profesionālā ētika
Maģistra darba izstrāde
[KP: 4]

3
3

4.sem. [kopā: 15KP]
A daļa [KP: 8]
1. Civilprocesa tiesības
2. Kvalitātes sistēmu vadīšana
3. Ekonomika vadītājiem

4
4
5

B daļa [KP: 2]

Profesionālā kvalifikācija:
Uzņēmumu un iestāžu vadītājs
1. Finanšu tirgi
Profesionālā kvalifikācija:
Personāla vadītājs
1. Organizāciju psiholoģija

4

2

16

8

8

8

8

8

8

4

2

16

8

8

8

8

8

8

2

16

8

8

8

8

2

16

8

8

8

8

Maģistra darba izstrāde
[KP: 5]
5.sem. [kopā: 18KP]
A daļa [KP: 4]

1. Darba aizsardzība un darba

5

5

drošība
2. Statistika
Kvalifikācijas prakse [KP:12]

5

12
2

Maģistra darba izstrāde
[KP: 2]
6.sem. [kopā: 18KP]

Kvalifikācijas prakse [KP:14]
Maģistra darba izstrāde
[KP: 4]

6

14
4

KOPĀ KP : 100
PRASĪBAS PROFESIONĀLĀS KVALIFIKĀCIJAS IEGŪŠANAI:
1) kvalifikācijas pr akse
VALSTS PĀRBAUDĪJUMI SOCIĀLO ZINĀTŅU PROFESIONĀLĀ MAĢISTRA GRĀDA UZŅĒMĒJDARBĪBAS VADĪBA
IEGŪŠANAI:
1) maģistra darba aizstāvēšana

Profesionālās maģistra programmas
„Uzņēmējdarbības vadība“ (60 KP)
STUDIJU PLĀNS
(bez pr ofesionālās kvalifikācijas iegūšanas)
nepilna laika studijas

Nr.

Kursa nosaukums

Sadale pa Kursa
Kursa
1. studiju gads
2. studiju gads
semestriem KP
kontaktstundu
1.sem.
2.sem.
3.sem.
4.sem.
Dif. Eks.
kopē lekci
pr.
semi lekc. sem. lekc sem. lekc. sem. lekc. sem.
jas
iesk
jais
darbi nāri
.

1.sem [kopā: 15KP]
A daļa [KP: 11]
1. Zinātniski
pētnieciskā

1

darba metodoloģija
2. Vadības psiholoģija
3.
Komerctiesības
4. Darba tiesības
Maģistra darba izstrāde
[KP: 4]

1
1
1

2

16

8

8

8

8

3
4

24
32

16
16

8
16

16
16

8
16

2
4

16

8

8

8

8

3
2

24
16

16
8

8
8

16
8

8
8

2
4

16
32

8
16

8
16

8
16

8
16

2.sem. [kopā: 15 KP]
A daļa [KP:11]
1. Personālvadība
2. Informācijas sistēmas

2
2

vadībā

3. Projektu vadīšana
4. Uzņēmējdarbības resursu

2
2

plānošana un vadība

Maģistra darba izstrāde
[KP: 4]
3.sem [kopā: 15KP]
A daļa [KP: 8]
1. Mārketinga vadība
2. Finanšu un vadības

4

3
3

2
3

16
24

8
8

8
16

8
8

8
16

3

3
7

24

8

16

8

16

4

2

16

8

8

8

8

2

16

8

8

8

8

grāmatvedība

3. Risku analīze un vadība
Maģistra darba izstrāde
[KP: 7]
4.sem. [kopā: 15KP]
A daļa [KP: 4]
1. Civilprocesa tiesības
2. Kvalitātes sistēmu

4

vadīšana

Maģistra darba izstrāde
[KP: 5]

Prakse [6KP]

5
4

6

KOPĀ KP : 60
VALSTS PĀRBAUDĪJUMI SOCIĀLO ZINĀTŅU PROFESIONĀLĀ MAĢISTRA
GRĀDA UZŅĒMĒJDARBĪBAS VADĪBA IEGŪŠANAI:
maģistra darba aizstāvēšana

6. PIELIKUMS

Profesionālās maģistra studiju programmas
„Uzņēmejdarbības vadība” studiju kursu apraksti

Kursa nosaukums
Kursa līmenis (1,2,3,4,5,6,7,P)
Kredītpunkti
Apjoms (akadēmisko kontaktstundu
skaits semestrī)
Zinātnes nozare
Zinātnes apakšnozare

Zinātniski pētnieciskā darba metodoloģija
5P
2
16
Sociālās un cilvēkrīcības zinātnes
Ekonomika, Socioloģija

Kursa autori (vārds uzvārds, struktūrvienība, amats)
Mg. hist., lekt. D.Oļehnovičs
Mg. oec., asist. L.Paņina
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas daļa, kurā kurss jāapgūst)
nav
Kursa anotācija:
Kurss ir paredzēts maģistra studiju programmas “Uzņēmējdarbības vadība” studējošiem.
Kursa teorētiskā daļa iepazīstina ar ekonomikas zinātnes jēdzieniem un kategorijām, kā arī
sniedz zinātniskā darba veikšanai nepieciešamās teorētiskās zināšanas un iemaņas. Studiju
kursa ietvaros tiek sniegts ieskats zinātniskā pētījuma metodēs, analizētas pētījuma
koncepcijas, elementi un pētījuma struktūra, apgūti pētījuma problēmas, mērķa, hipotēzes un
uzdevumu formulēšanas teorētiskie un praktiskie pamati. Kurss sniedz zinātniskā aparāta
sastādīšanas praktiskās iemaņas, kā arī iepazīstina ar zinātniskā darba izstrādes
pamatprincipiem. Kursa gaitā studējošie tiek iepazīstināti ar analīzes – vispārzinātniskām,
ekonomiski matemātiskajām, statistiskajām, menedžmenta un mārketinga, ka arī
socioloģisko pētījumu metodēm. Studiju kursa gaitā studējošie veido iestrādi zinātniskā
darba koncepcijai un kursa noslēgumā aizstāv izstrādāto pētniecisko darbu. Kurss sniedz
studējošam nepieciešamās zinātniskā darba iemaņas un pieredzi, kā arī iespēju piemērot
studiju laikā apgūtās zināšanas konkrētā pētījuma veikšanai.
Kursa plāns:
1. Zināšanu sabiedrība. Inovācijas. Zinātne.
2. Informācijas nozīme. Ekonomiskās analīzes būtība
3. Priekšstats par zinātniskās pētniecības darbu. Zinātniskuma kritēriji. Ekonomisko
pētījumi nozīme tautsaimniecības attīstībā.
4. Pētījums (maģistra darbs). Pētījuma loģika un struktūra: ievads; teorētiskā daļa;
praktiskā (lietišķa, empīriskā) daļa; secinājumi un priekšlikumi.
5. Pētījuma izstrāde: pētāmās problēmas izvēle; tēmas formulējums; hipotēzes izveide;
zinātniskās pētniecības darba plānošana; darba mērķa izvirzīšana un uzdevumu

formulēšana; informācijas avotu un literatūras apzināšana; pētījuma metožu izvēle;
informācijas analīze un sintēze.
6. Pētniecības metodes. Metožu tipoloģija. Pētījuma metodoloģija.
7. Vispārzinātniskās pētījumu metodes.
8. Specifiskās (atsevišķo zinātņu nozaru) pētījumu metodes ekonomikas zinātnē.
9. Matematisko metožu izmantošana ekonomiskajā analīzē. Matemātiskās statistikas
metodes datu apstrādē. Faktoru analīzes metodika: vienfaktora analīze, daudzfaktoru
analīze.
10. Ekonomiskā analīze Ekonomiskās informācijas apstrādes paņēmieni
11. Datu vākšanas tehniku un metožu izvēle. Datu pārbaude un analīze. Datu analīzes
grafiskais attēlojums. Pētījuma rezultātu interpretācija.
12. Darba noformēšana. Zinātniskā aparāta izveide.
Praktiskās nodarbības:
1. Maģistra darba ievada (uzmetuma) izstrāde: tēmas izvēles pamatojums, tēmas
tematiskās un hronoloģiskās robežas, tēmas zinātniskā un sabiedriskā aktualitāte un
praktiskais nozīmīgums, iegūto (paredzēto) rezultātu pielietošanas iespējas, darba
mērķis un uzdevumi, pētījuma priekšmets un objekts, pētījuma bāze un metodes,
tēmas novitāte, pētījuma struktūra.
2. Nozīmīgāko pētījumi, kas saistīti ar izvēlēto tēmu, citu informācijas avotu,
dokumentu un empīrisku datu meklēšana (noskaidrošana) un apzināšana un
bibliogrāfijas (literatūras un avotu saraksta) sastādīšana.
3. Darba hipotēzes izveide.
Studiju rezultāti:
Studējošie analizē, kritiski izvērtē piedāvātos pētniecisko darbu paraugus, operatīvi izvērtē
oponentu argumentus, pārliecina tos par sava vērtējuma pareizību.
Studējošie izvērtē un diskutē par analīzes metožu piemērošanu konkrētajiem pētnieciskajiem
darbiem, analizē, sistematizē un interpretē iegūto informāciju patstāvīgo darbu izstrādes gaitā.
Studējošie demonstrē pētījuma zinātniskā aparāta sastādīšanas praktiskās iemaņas, kā arī
sastāda pētnieciskā darba koncepcijas iestrādi.
Prasības kredītpunktu iegūšanai:
Diferencētā ieskaite
Literatūra (01-mācību literatūra):
1. Jermolajeva, E., Ivanovs, A., Oļehnovičs, D. Daugavpils Universitātes ekonomikas
studiju programmas metodiskie norādījumi studiju, bakalaura un maģistra darbu
izstrādāšanai un aizstāvēšanai. Daugavpils: Daugavpils Universitātes akadēmiskais
apgāds “Saule”, 2007.
2.Beķeris E., Palīgs mācību pētnieciskajā darbā, Rīga, Rīgas Tehniskā universitāte, 2003.
3.Bryman A. (2004) Social Research Methods. (second edition). OXFORD University
Press.
4.Bryman A., Bell E. (2007) Business Research Methods. Second Edition. OXFORD
University Press.
5.Eko, Umberto. Kā uzrakstīt diplomdarbu. Humanitārās zinātnes. Rīga,2006.
6.Lasmanis A., Kangro I., Faktoru analīze – mācību līdzeklis, Rīga, SIA Izglītības soļi,

2004.
7.Pētījuma metodes ekonomikā un biznesā. Jelgava, 2005.
8.Simon, J.L. Basic Research Methods in Social Science: The Art of Empirical
Investigation. N.Y., 1969.
9.Stake, R.E. The Art of Case Study Research. London, etc., 1995.
Literatūra (02-papildliteratūra):
1. An Inquiny Economic Metodology. Oxfod: Oxford University Press, 2002.
2. Arhipova I., S.Bāliņa. Biznesa Statistika ar MS Excel un SPSS. Rīga, 2003.
3. A Short History of Science. Garden City (N.Y.), 1959.
4. Beķeris E., Palīgs mācību pētnieciskajā darbā, Rīga, Rīgas Tehniskā universitāte, 2003.
5. Cooper D.R. Schindler P.S. (2003) Business Research Methods. Boston: McGraw-Hill.
6. Geske A., Grīnfelds A. Izglītības pētījumu metodoloģija un metodes. Rīga: RaKa, 2001.
7. Hox, J.J. Multilevel Analysis: Techniques and Applications. Mahwah, N.J., etc., 2002.
8. Kristapsone S.Zinātniskā pētniecība studiju procesā. Mācību grāmata augstskolu sociālo
zinātņu studiju programmu studentiem. Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2008.
9. Krūzs, K. Metodiskie norādījumi kursa, bakalaura un maģistra darbu izstrādāšanai un
aizstāvēšanai. Rīga, 2006.
10. Lasmanis A., Kangro I., Faktoru analīze – mācību līdzeklis, Rīga, SIA Izglītības soļi,
2004.
11. Lasmanis A. Datu ieguves, apstrādes un analīzes metodes pedagoģijas un psiholoģijas
pētījumos. 2.grāmata. SPSS. Rīga, 2002.
12. Silverman, D. Interpreting Qualitative Data: Methods for Analyzing Talk, Text and
Interaction. 2nd ed. London, etc., 2001.
13. Simon, J.L. Basic Research Methods in Social Science: The Art of Empirical
Investigation. N.Y., 1969.
14. Socioloģisko pētījumu metodoloģija, metodika un tehnika. Rīga, 1981.
15. Saunders M., Lewis Ph. Thornhill A. (2007) Research Methods for Business Students
(Fourth Edition). Prentice Hall.
16. Silverman, D. ( 2001) Interpreting Qualitative Data: Methods for Analyzing Talk, Text
and Interaction. 2nd ed. London, etc., SAGE.
17. Social Research Methods. (2004) (edited by Seale C.) Routledge.
18. Welman, C. (2003) Research Methodology for the Business and Administrative Science.
Oxford: Oxford University Press.
19. The Sage Dictionary of Social Research Methods. (2006) (edited by Jupp V.) SAGE.
20. The A-Z of Social Research. A Dictionary of Key Social Science Research Concepts.
(2003) (edited by Miller R.L., Brewer J.D.) SAGE.
21. Voronova I. Ekonomisko un komercaprēķinu metodoloģija: Mācību līdz. Rīga: Rīgas
Tehniskā universitāte, 2006.
22. Welman, C., Research Methodology for the Business and Administrative Science, Oxford:
Oxford University Press, 2003.
23. Безуглов И.Г., Лебединский В.В. Безуглов А.И. Основы научного исследования
Москва: Академический проект, 2008.
24. Гинзбург А.И. Прикладной экономический анализ. Санкт Петербург: Питер, 2005.
25. Дубина И.Н. Математические основы эмпирических социально экономических
исследований. Учебное пособие, Барнаул: Издательство алтайского университета,
2006.

26. Гадамер Х.-Г. Истина и метод. Москва, 1988.
27. Интеллектуальные методы анализа экономической информации. Электронный курс
лекций, BaseGroup Labs 2005. www.basegroup.ru
28. Гинзбург А.И. Прикладной экономический анализ. Санкт Петербург: Питер,
2005.Тосака Дзюн. Теория науки. Москва, 1994.
29. Философия и методология науки. Москва, 1996.
30. Шкляр М.Ф. Основы научных исследований. Учебное пособие. Москва, 2008.
31. Вартофский М. Модели: Репрезентация и научное понимание. Москва, 1988.
32. Философия и методология науки. Москва, 1996.
33. Шапкин А.С. Математические методы и модели исследования операций: учебник
для студентов вузов, обучающихся по спец. 061800 "Математические методы в
экономике"/ А.С.Шапкин, Н.П.Мазаева.Москва: Дашков и К, 2006. - 396 с.: таб.Библиогр.: с.395-396.
34. Райцан В.Я. Моделирование социальных процессов. Москва, 2005.
Literatūra (03-ieteicamā periodika):
Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis
Acta Universitatis Latviensis
LR Ekonomikas ministrijas Ziņojums par Latvijas tautsaimniecības attīstību, Latvija.
Pārskats par tautas attīstību, Reģioni skaitļos, Reģionu attīstība Latvijā. Latvijas bankas
izdevums „Averss un reverss”
Žurnāli „Kapitāls”, „Biznesa partneri”, „Biznesa psiholoģija”, „Direktors”,„Latvijas
ekonomists”, „The Economist”, „The World Economy”, „Economic Journal”.
www.heinonline.org/ (ir pieejams visā DU datortīklā); www.sciencedirect.com (ir pieejams
visā DU datortīklā); search.epnet.com (ir pieejams visā DU datortīklā); www.cambridge.org
(ir pieejams visā DU datortīklā)
Kādām studiju programmām un to daļām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:
Profesionālās maģistra studiju programmas “Uzņēmējdarbības vadība” B daļa
Kursa nosaukums angļu valodā:
Methodology of scientific research
Kursa anotācija angļu valodā:
The aim of the theoretical course is to introduce fundamental scientific notions and
categories, to provide basic knowledge necessary for conducting scientific research, to
review methods of scientific research, to analyse concepts, elements, and structure of a
research, as well as to acquire theoretical and practical fundamentals of formulating
problems, aims, hypotheses and tasks. The course provides practice in writing scientific
tools (aims, tasks, etc.), as well as introduces basic principles of conducting scientific
research work. During the course, students collect data to support the concept of the
scientific work and at the end of the course defend the research work. The course provides
students with the abilities and experience important for scientific work, as well as with an
opportunity to apply the acquired knowledge in conducting a particular research.

Kursa nosaukums

Darba tiesības

Kursa līmenis (1,2,3,4,5,6,7,P)

5P

Kredītpunkti

2

Apjoms (akadēmisko kontaktstundu skaits
32
semestrī)
Zinātnes nozare

Juridiskā zinātne

Zinātnes apakšnozare

Civiltiesības

Kursa autori (vārds uzvārds, struktūrvienība, amats)
Jānis Radionovs, DU SZF, docents
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas daļa, kurā kurss jāapgūst)
Valsts un tiesību teorija, civiltiesības vispārīga daļa
Kursa anotācija:
Apgūt darba tiesisko attiecību regulējumu, kas rodas uz darba līguma pamata. Sniegt
teorētiskās zināšanas darba tiesību un darba drošības jautājumos. Iepazīstināt ar Darba
likumu, Civillikumu, Darba aizsardzības likumu un citiem likumiem un normatīvajiem
dokumentiem, kuri reglamentē darbinieku un darba devēju tiesības un pienākumus, apgūt
praktiskas iemaņas likumu izmantošanai praksē.
Studiju rezultāti:
•
•
•
•

Studentu prasme orientēties tiesību normu sistēmā.
Studentu prasme salīdzināt Latvijas tiesības ar citu valstu tiesībām.
Studentu prasme argumentēt Latvijas tiesību sistēmu.
Studentu prasme izmantot normatīvos aktus un sastādīt juridiskos dokumentus, kas
attiecas uz nākamo profesionālo darbību.

Kursa plāns:
Normatīvās regulācijas sistēma. Likumi un normatīvie akti, kas regulē darba tiesības. LR
Civillikums. Likumu un normatīvo dokumentu spēkā stāšanās kārtība.
Darba tiesības. Darba likums.
Norbinātība. Berbarbnieka tiesiskais status.Likums par nodarbinātību.
Darba līgums. Darba devējs, darbinieks, darba līguma termiņi, pārbaudes laiks.
Darba līguma laušana. Darba līguma laušana pēc darbinieka uzteikuma, pēc darba devēja
uzteikuma, pēc pušu vienošanās. Arodbiedrības loma darbinieku tiesību aizstāvēšanā.
Garantijas un kompensācijas.
Darba koplīgums. Darba koplīguma puses.Darba kopliguma saturs. Darba koplīguma

slēgšana un izbeigšana.
Darba kārtība. Darba kārtības noteikumi, darba dienas un darba nedēļas ilgums, darba
kārtība, darbs maiņās, saīsinātais darba laiks, nepilnais darba laiks, summētā darba laika
uzskaite. Piezīme, rājiens, disciplināro sodu piemērošanas kārtība.
Civiltiesiska atbildība. Darbinieku civiltiesiskā atbildība par zaudējumu, kas nodarīts darba
devējam. Darba devēja civiltiesiskā atbildība par zaudējumu, kas nodarīts darbiniekam
Atpūtas laiks. Iknedēļas atpūta, atvaļinājumi, papildatvaļinājumi, bezalgas atvaļinājumi, to
piešķiršanas kārtība, atvaļinājumu apmaksa, pagarināšana.
Darba alga, tās izmaksāšanas kārtība.
Darba aizsardzība. Darba aizsardzības likums, darba devēja pienākums nodrošināt
darbiniekiem drošus un nekaitīgus darba apstākļus, drošības tehnikas instruktāžas, vides riska
faktoru novērtēšanas kārtība.
Nepilngadīgo un sieviešu tiesības. Tiesības uz saīsinātu un nepilnu darba nedēļu,
ierobežojumi smagumu pārnēsāšanā, atvieglojumi un priekšrocības sievietēm grūtniecēm.
Darba strīdi. Darba strīda jēdziens, darba strīdu komisija, samierinotajs, šķīrējtiesa, darba
strīdu izskatīšana. Darba strīdu komisijas izveidošanas kārtība, tās tiesības un pienākumi.
Streika jēdziens un veidi/ Lokauta jēdziens.
Prasības kredītpunktu iegūšanai:
Diferencētā ieskaite

Literatūra (01-mācību literatūra):
1. Likums „Darba likums”, 2001.
2. Likums „Darba aizsardzības likums” (20.06.2001.)
3. Latvijas Republikas 1937.gada Civillikums.
4. Likums „Darba strīdu likums” (26.09.2002.)
5. Likums „Valsts darba inspekcijas likums” (13.12.2001.)
6. Likums „Par valsts sociālo apdrošināšanu” (01.10.1997.)
7. Likums “Par apdrošināšanu bezdarba gadījumam” (25.11.1999.)
8. Likums „Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likums” (09.05.2002.)
9. Likums „Par valsts pensijām” (02.11.1995.)
10. Likums „Valsts sociālo pabalstu likums” (31.10.2002.)
11. V. Ulmane. Darba tiesības. R., 2003.
12. V. Ulmane. Darba tiesības. Darba aizsardzība. R., 2004
13. D. Ermsone, S.Bleiere. Darba devēju rokasgrāmata. R., 2002.
14. Dubure V. Darba tiesību pamatjēdzieni un to skaidrojumi. R.:2003.
15. Vītiņš V.“Vispārējs tiesību pārskats”. R.: ”Verdikts”, 1993.
16. ”Informatīvais izdevums“ Nr.23. R.: ”Skolotāju darba birojs”, 2001.
17. ”Informatīvais izdevums“ Nr.28. R.: ”Skolotāju darba birojs”, 2002.
18. Krimphove D. Europaisches Arbeitsrecht, Munchen, 2001.
19. Sinaiskis V. Saistību tiesības, Rīga 1940.
20. Švarcs F., Rimša S. Saistību tiesības sevišķā daļa, Rīga, 2001.
21. Gailums I. Darba likums (Komentāri. Tiesu prakse), 1.-3.grāmata
22. L.Samuel.Fundamental Social Rights Case Law of the European Social Charter.Council

of Europe.1997.
23. LR MK Noteikumi Nr.154 “Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas noteikumi”
(23.04.1996.)
24. Bokums Z., Forands I., Personālvadības rokasgrāmata, R.: Kamene, 2000.
25. Grebenko M., Darba likums un grāmatvedība, R.:2002.
26. Darba devēju pilnvaroto personu un darbinieku uzticības personu apmācība darba
aizsardzībā, R.: Madonas poligrāfists 2001.
27. Torgāns K. Komentāri pie Civillikuma saistību tiesību daļas nodaļām.R.: LR Tieslietu
ministrijas Tiesiskās informācijas centrs, 1996.
Literatūra (02-papildliteratūra):
INTERNET resursi:
www.likumi.lv
www.mk.gov.lv
www.saeima.lv
www.lm.gov.lv
www.ldk.lv
www.lbas.lv
www.osha.lv
www.parks.lv/home/ioeh/
Literatūra (03-ieteicamā periodika):
1. Latvijas Vēstnesis
2. Likums un tiesības
3. Jurista Vārds
4. Mans īpašums
5. Dienas bizness
Kādām studiju programmām un to daļām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:
Profesionālās maģistra studiju programmas “Uzņēmējdarbības vadība” A daļa

Kursa nosaukums angļu valodā:
Labour rights
Kursa anotācija angļu valodā:
The aims of the course are to study the regulations of legal labour relationships, which
appear on the basis of the labour contracts; to give theoretical knowledge about labour rights
and issues of labour security; to introduce students to Labour Law, Civil Law, Labour
Security Law and other laws and normative documents, which regulate employers’ and
employees’ rights and duties; to acquire practical skills of the use of laws.
Piezīmes:

Nosaukums
Kursa līmenis (1,2,3,4,5,6,7,P)
Kredītpunkti
Apjoms (akadēmisko kontaktstundu skaits
semestrī)
Zinātnes nozare
Zinātnes apakšnozare

Civilprocesa tiesības
6P
2
32
Juridiskā zinātne
Civiltiesības

Kursa autori (vārds uzvārds, struktūrvienība, amats)
Arvīds Ozerskis, Dr.iur., docents
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas daļa, kurā kurss jāapgūst)
Nav
Kursa anotācija:
Kursa mērķis ir dot maģistrantiem zināšanas par civilo strīdu izskatīšanas procedūru
Latvijas Republikas tiesas iestādēs un ar to saistītām problēmām. Iepazīstināt ar civillietu
piekritību un pakļautību, civilo strīdu izskatīšanu pirmās, apelācijas un kasācijas instances
tiesās, tiesas nolēmumu izpildes kārtību, Satversmes tiesas, šķīrējtiesu un bāriņtiesu
darbību.
Studiju rezultāti:
Studenti demonstrē zināšanas par civilprocesa īpatnībām Latvijā, t.sk. civilprocesa
pamatprincipiem, procesa dalībniekiem, civilprocesa stadijām;
diskutē par civilprocesa pamatprincipu un procedūras ievērošanas svarīgumu; civilprocesa
tālāko attīstību un pilnveidošanu;
patstāvīgi sastāda civilprocesuālos dokumentus – prasības pieteikumus, paskaidrojumus un
apelācijas sūdzības;
apmeklē tiesas sēdi, vēro to gaitu, analizē un vērtē teorijā apgūtos jautājumus ar prakse
redzēto;
analizē, sistematizē un interpretē iegūto informāciju referātos, diskusijās un semināros
Kursa plāns:
Civilprocesa vispārīgie noteikumi. Civilprocesuālās tiesiskas attiecības. Civilās tiesvedības
pamatnoteikumi. Lietas dalībnieki. Pierādījumi. Tiesvedība pirmās instances tiesā. Prasības
tiesvedība. Atsevišķu kategoriju lietu izskatīšanas īpatnības. Sevišķā tiesāšanas kārtība.
Saistību izpildīšana tiesas ceļā. Tiesas spriedumu un lēmumu pārsūdzēšana. Apelācijas
tiesvedība. Kasācijas tiesvedība. Lietas, kurā spriedums vai lēmums stājies likumīgā spēkā,
jauna izskatīšana. Šķīrējtiesa. Šķīrējtiesas izveidošana un darbība. Tiesas spriedumu
izpilde. Tiesas spriedumu izpildes vispārīgie noteikumi. Piespiedu izpildes līdzekļu
piemērošana. Starptautiskais civilprocess. Starptautiskā civilprocesuālā sadarbība.

Prasības kredītpunktu iegūšanai:
Eksāmens
Literatūra (01-mācību literatūra):
1. Latvijas Republikas Satversme
(http://www.saeima.lv/Likumdosana/satversme_izdr.htm)
2. Civilprocesa likums, pieņemts 1998.gada 14.oktobrī
3. Latvijas Republikas Advokatūras likums, pieņemts 1993.gada 27.aprīlī
4. Latvijas Republikas likums “Par tiesu varu”, pieņemts1992.gada 15.decembrī
5. Latvijas Republikas likums “Par uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību maksātnespēju”,
pieņemts 1996.gada 12.septembrī
6. Latvijas Republikas likums “Bāriņtiesu likums”, pieņemts 2006.gada 22.jūnijā
7. Eiropas Padomes 2000.gada 29.maija Regula (EK) Nr.1348/2000 par tiesas un
ārpustiesas civillietu un komerclietu dokumentu izsniegšanu dalībvalstīs
8. Eiropas Padomes Regula (EK) Nr. 2201/2003 (2003.gada 27.novembris) par
piekritību un spriedumu atzīšanu un izpildi laulības lietās un lietās par vecāku
atbildību, un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr.1347/2000
9. Eiropas Padomes Regula (EK) Nr.44/2001 (2000.gada 22.decembris) par piekritību
un spriedumu atzīšanu un izpildīšanu civillietās un komerclietās
10. Hāgas 1970.gada 18.marta konvencija par pierādījumu pieprasīšanu ārvalstīs
civilajos un komerciālajos jautājumos. Latvijas Vēstnesis 31 28.02.1995.
11. Hāgas 1965.gada 15.novembra konvencijai par tiesas un ārpustiesas dokumentu
izmantošanu civilajos un komerciālajos jautājumos. Latvijas Vēstnesis 31
28.02.1995.
12. Līgums starp Latvijas Republiku un Krievijas Federāciju par tiesisko palīdzību un
tiesiskajām attiecībām civilajās, ģimenes un krimināllietās. Noslēgts 1993.gada
3.februārī. Latvijas Vēstnesis 394 30.11.1999.
13. Latvijas Republikas Austākās tiesas Senāta Civillietu departamenta spriedumi un
lēmumi. Latvijas Tiesnešu mācību centrs; Aktuāli Augstākās tiesas nolēmumi:
14. Civilprocesa likuma komentāri. Trešais papildinātais izdevums /K. Torgāna
vispārīgā zin. red.; Rīga : Tiesu namu aģentūra, 2006, 976 lpp.
15. Papildinājumi grāmatai „Civilprocesa likuma komentāri. Trešais papildinātais
izdevums /K. Torgāna vispārīgā zinātniskā redakcijā”; Rīga : Tiesu namu aģentūra,
2006, 106 lpp.
Literatūra (02-papildliteratūra):
1. Bukovskis V. 1867-1937.: Civīlprocesa mācības grāmata. Rīga: aut. izd., 1933., 792
lpp.
2. Grūtups, Andris. 1949. Tiesāšanās kā māksla: vēsturiski tiesu procesi Latvijā un
citās valstīs /Andris Grūtups. Rīga : Jaunā Daugava, 2001-2002. (Rīga : a/s Preses
nams), 2 sēj.
3. Horns Norberts. Ievads tiesību zinātnē un tiesību filosofijā. Reliģija, zinātne un
tiesības. Likums un Tiesības, 2000. Nr.2., 41.-45.lpp.
4. Līcis, Aivars. 1944-2003. Prasības tiesvedībā un pierādījumi /Aivars Līcis. Rīga:
Tiesu namu aģentūra, 2003. 127 lpp.
5. Līsijs. Tiesas runas: izlase /Līsijs; sast. un no sengrieķu val.tulk. Ābrams Feldhūns;
Ā. Feldhūna priekšv. Rīga: Zvaigzne, 1984. 157, [2] lpp.

6. Pielikums Latvijas Republikas Augstākās Tiesas Senāta spriedumiem un
lēmumiem, 1996: tiesību avotu un juridisko jēdzienu alfabētiskais rādītājs/sast.
Laura Biezbārde ... [u.c.]; zin. red. Edgars Meļķisis. [Rīga] : [b.i.], [1998]. 24 lpp.
7. Tiesas un citu institūciju nolēmumu izpilde. Tieslietu ministres instrukcija:
(Latvijas Vēstnesis, 11.03.99., 73./74.nr.; spēkā ar 12.03.99). Par nepieciešamo
lauksaimniecības inventāru zemnieku saimniecībā, uz kuru nevar vērst piedziņu pēc
izpildu dokumentiem: Zemkopības ministra instrukcija : (Latvijas Vēstnesis,
19.03.99.) Rīga: Tiesiskās informācijas centrs, 1999. 66 lpp.
8. Tiesu nolēmumu civillietās indeksu kumulatīvais rādītājs ar pielikumiem BO VAS
"Tiesu namu aģentūra" izdevumiem "LR apelācijas instances civillietu nolēmumu
apkopojums. 1998.-1999.gads" "LR apelācijas instances nolēmumu apkopojums
civillietās. 1999.-2000.gads" Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2002. 178 lpp.
9. Tiesu prakses veidošana: zinātniskie raksti /Latvijas Universitāte. Juridiskā fak. ;
[redkol.: Juris Dreifelds, Dītrichs Andrejs Lēbers, Edgars Meļķisis]. Rīga: LU,
2001. 209 lpp.
10. Tiesu prakses veidošana: zinātniskie raksti. Rīga [B.i.] 2001, 209 lpp.//Latvijas
Universitātes zinātniskie raksti 632 Dreifelds Juris red., Lēbers Dītrichs red.,
Meļķisis Edgars red.
11. Белова Т.А., Колядко И.Н., Юркевич Н.Г. Гражданский процесс. Общая часть
учебник для студентов вузов по спец. "Правоведение" и "Экономическое
право" Минск Амалфея 2000. 573 с.
12. Гражданский процесс: учебник /под ред. М.К. Треушникова. Москва:
Городец-издат, 2001. 671 с.
Literatūra (03-ieteicamā periodika):
1. Bērziņa Ramona. Par prokurora lomu personu un valsts tiesību aizsardzībā. Latvijas
Vēstnesis, 2002, 21.maijs. Nr.75. 1.-2.lpp.
2. Civilprocesa kurss: pēc LU 1929./30. māc. g. pieņemtās valsts pārbaudījuma
programmas, ņemot vērā visus Civilprocesa likumu pārgrozījumus un
papildinājumus, kas izdoti līdz 1930. g. 15. okt. [Rīga : b.i., 1930.] 130 lpp.
3. Civilprocesa likumi: vispārēji noteikumi un 1. grām. (tiesāšanās kārtība miertiesās).
Rīga: Tieslietu min. kodifikācijas nod., 1923. 56 lpp.
4. Endziņš Aivars. Tiesu sistēmas un politikas saskarsme un dinamika. Likums un
Tiesības 2002, jūnijs. Nr.6. 169.-172.lpp.
5. Kaminska Guna. Tiesu runas kā publiskas runas sagatavošana un izpildījums
metodisks materiāls advokātiem. Rīga: Latvijas Zvērinātu advokātu padome, 2000.
35 lpp.
6. Krievāns Ivars. Tiesu un tiesnešu darbība Amerikas Savienotajās Valstīs. Likums
un Tiesības, 2001. Nr.1. 5.-13.lpp.
7. Latvijas tiesību avoti: teksti un komentāri. 1.sēj. Seno paražu un Livonijas tiesību
avoti 10.gs. - 16.gs. /Jānis Lazdiņš, Valdis Blūzma, Sanita Osipova; E. Meļķiša
red.; LU Juridiskās fakultātes Tiesību teorijas un politikas zinātņu kat. Rīga: LU
žurnālā "Latvijas Vēsture" fonds, 1998. 347 lpp. il., k.
Kādām studiju programmām un to daļām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:
Profesionālās maģistra studiju programmas “Uzņēmējdarbības vadība” A daļa

Kursa nosaukums angļu valodā:
Civil law
Kursa anotācija angļu valodā:
The aim of the course is to give the Master students knowledge about the procedure of civil
cases in the courts of the Republic of Latvia and about the problems related to it; as well as
to introduce them to the competence and subordination of civil cases, to civil case
proceedings in the Courst of First Instance, the Court of Appeal, the Supreme Court of
Cassation, to the procedure of verdict execution, to the work of the Supreme Court,
Arbitrage and Custody Court.
Piezīmes:

Kursa nosaukums

Komerctiesības

Kursa līmenis (1,2,3,4,5,6,7,P)

5P

Kredītpunkti

4

Apjoms (akadēmisko kontaktstundu skaits
semestrī)

64

Zinātnes nozare

Juridiskā zinātne

Zinātnes apakšnozare

Civiltiesības

Kursa autori (vārds uzvārds, struktūrvienība, amats)
Jānis Radionovs, DU SZF, asoc. profesors

Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas daļa, kurā kurss jāapgūst)
Valsts un tiesību teorija, civiltiesības vispārīga daļa, lietu tiesības, saistību tiesības, finanšu
tiesības

Kursa anotācija:
Iegūt zināšanas par komerctiesību būtību, nozīmi un aizsardzību. Iepazīstināt ar
komerctiesību vispārīgiem jēdzieniem, komersantu veidiem, komercdarījumiem, komersanta
maksatnespēju, konkurences un monopolistiskas darbības ierobežojumiem, innovācijas un
investīciju darbības tiesisko reģulēšanu, vertspapīru tirgus, banku, biržu, apdrošināšanas
darbības tiesisko reģulēšanu, nodokļu uzlikšanas, audita darbības, gtāmatvedību uzskaites
un atskaites tiesisko reģulēšanu u.c. jautājumiem.
Studiju rezultāti:
•
•
•
•

Studentu prasme orientēties tiesību normu sistēmā.
Studentu prasme salīdzināt Latvijas tiesības ar citu valstu tiesībām.
Studentu prasme argumentēt Latvijas tiesību sistēmu.
Studentu prasme izmantot normatīvos aktus un sastādīt juridiskos dokumentus, kas
attiecas uz nākamo profesionālo darbību.

Kursa plāns:
1.
2.
3.
4.

Komerctiesības jēdziens, principi, sistēma un avoti.
Komerctiesības subjekti.
Atsevišķas komersantu veidi.
Komercriesības objekti.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Komersantu tiesību un likumisku interešu aizsargāšana.
Līgums: vīspārīgi noteikumi.
Lietu nodošanas līgumi.
Darbu izpildes līgumi.
Pakalpojumu izrādīšanas līgumi.
Valsts un pāšvaldības īpašuma privatizācijas tiesiskā reģulēšāna.
Konkurences un monopolistiskas darbības ierobežojuma tiesiskā reģulēšana.
Produkcijas, darbu un pakalpojumu kvalitātes tiesiskā reģulēšana.
Cenu tiesiskā regulēšana un produkciju, darbiem un pakalpojumiem innovācijas
darbības tiesiskā reģulēšana.
Investīciju darbības tiesiskā reģulēšana.
Vērtspapīru tirgus tiesiskā reģulēšana.
Banku darbības tiesiska reģulēšana.
Biržu darbības tiesiskā reģulēšana.
Līzingu darbības tiesiskā reģulēšana.
Apdrošināšanas darbības tiesiskā reģulēšana.
Aprēķinu tiesiskā reģulēšana starp komersantiem.
Nodokļu uzlikšanas tiesiskā reģulēšana.
Audīta darbības tiesiskā reģulēšana.
Komercdarbības tiesiskā reģulēšana atsevišķas ekonomikas nozarēs.

Prasības kredītpunktu iegūšanai:
Eksāmens

Literatūra (01-mācību literatūra):
1. Civillikums
2. Komerclikums (13.04.2000.)
3. Komercķīlas likums (21.10.1998.)
4. Koncesiju likums (20.01.2000.)
5. Koncernu likums (23.03.2000.)
6. Eiropas komercsabiedrību likums (10.03.2005.)
7. Maksātnespējas likums (01.11.2007.)
8. Konkurences likums (04.10.2001.)
9. LR 1990. gada 20. novembra likums „Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru”
10. Konsolidēto gada pārskatu likums (19.10.2006.)
11. Negodīgas komercprakses aizlieguma likums (22.11.2007.)
12. LR 1991. gada 5. novembra likums “Par ārvalstu ieguldījumiem Latvijas Republikā”
13. LR 1990. gada 20. novembra likums “Par Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistru”

14. LR 1992. gada 8. janvāra likums “Par individuālo (ģimenes) uzņēmumu, zemnieka vai
zvejnieka saimniecību un individuālo darbu”
15. LR 1993. gada 2. februāra likums “Par amatniecību”
16. LR 1995. gada 7. septembra likums “Reliģisko organizāciju likums”
17. LR 1996. gada 8. augusta likums “Par atbilstības novērtēšanu”
18. LR 1999. gada 16. jūnija likums “Par preču zīmēm un ģeogrāfiskās izcelsmes
norādēm”
19. LR 1999. gada 18. marta likums “Patērētāju tiesību aizsardzības likums”
20. LR 1999. gada 20. decembra likums “Reklāmas likums”
21. LR 2000. gada 20. jūnija likums “Par atbildību par preces un pakalpojuma trūkumiem”
22. LR 2004. gada 7. aprīļa likums “Preču un pakalpojumu drošuma likums”
23. LR MK 1999. gada 2. marta noteikumi Nr.81. “Noteikumi par komercķīlas
reģistrācijas pieteikumu veidlapu paraugiem un to aizpildīšanas kartība” // Latvijas
Republikas normatīvie dokumenti uzņēmējdarbība. 1. sējums. – Rīga: Lietišķās
informācijas dienests, 1995.
24. LR MK 1992.gaada 26.oktobra lēmums Nr.442 “Par pagasta lauksaimniecības
kooperatīvajām sabiedrībām (biedrībām)” // Latvijas Republikas normatīvie dokumenti
uzņēmējdarbība. 2. sējums. – Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 1995.
25. MK 1992.gada 4.augusta lēmums Nr.307 “Par dzīvokļu īpašnieku kooperatīvajām
sabiedrībām” // Latvijas Republikas normatīvie dokumenti uzņēmējdarbība. 2. sējums.
– Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 1995.
26. LR MK 1993.gada 29.aprīļa lēmums Nr.220 “Par individuālā darba patentmaksas
apmēriem un kārtību, kādā tiek reģistrēti individuālā darba veicēji” // Latvijas
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Kādām studiju programmām un to daļām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:
Profesionālās maģistra studiju programmas “Uzņēmējdarbības vadība” A daļa
Kursa nosaukums angļu valodā:
Commercial rights
Kursa anotācija angļu valodā:
The aim of the course is to give knowledge about the essence, significance and protection of
commercial rights; to introduce students to basic notions of commercial rights, to the kinds
of businessmen, business deals, businessmen’s insolvency, restrictions of competition and
monopolistic activity, legal regulation of innovations and investment, stock market, legal
regulation of the work of banks, stock exchanges, and insurance agencies, legal regulation
of taxation, audit, accountancy, etc.
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Zinātnes nozare

Psiholoģija

Zinātnes apakšnozare

Sociālā psiholoģija

Kursa autori (vārds uzvārds, struktūrvienība, amats)
Aleksejs Vorobjovs, DU SZF, profesors.
Aleksejs Ruža, DU SZF, docents.
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas daļa, kurā kurss jāapgūst)
nav
Kursa anotācija:
Kursa mērķis ir pilnveidot klausītāju izpratni par vadītāja darbības psiholoģiskajiem
nosacījumiem, attīstīt vadīšanas prasmes un iemaņas. Kursa uzdevumi saistīti ar studentu
aktīvu iesaistīšanu diskusijās par vadīšanas procesa izpētes būtiskākajām teorijām,
koncepcijām. Liela uzmanība tiek pievērsta vadītāja personībai. Kā arī tādam fenomenam kā
līderība. Kursa uzdevums ir palīdzēt studentiem veidot personisko attieksmi par aplūkotiem
tematiem un uzturēt par tiem praktisku un dzīvu interesi arī pēc studijām.
Studiju rezultāti:
• studējošie, balstoties uz teorētiskajām zināšanām, analizē vadīšanas procesu organizācijas
mērķu sasniegšanas kontekstā;
• novērtē vadītāja darbību organizācijā;
• pēta un analizē vadītāja un padoto sadarbības psiholoģiskos nosacījumus;
• apspriež un modelē darbinieku profesionālās motivācijas paaugstināšanas iespējas;
• izvērtē darba konfliktu specifiku, pieņem lēmumus konfliktu risināšanai.

Kursa apraksts - plāns:
1. Vadīšana kā kompleksās izpētes objekts. Vadīšanas procesa psiholoģiskais
raksturojums. Populārākās vadīšanas koncepcijas. Personāla vadības evolūcijas īss
raksturojums. Spilgtākās vadīšanas teorijas. Vadīšanas pamatfunkcijas. Praktiskās
psiholoģijas loma vadītāja darbībā.

2. Vadītāja personības psiholoģiskie aspekti. Vadītāja personības integratīvās īpašības:
kognitīvie, emocionālie un darbības raksturojumi. Psiholoģiskais portrets.
Voluntārisma izpausmes. Vadītāja rakstura analīze. Vadītāja spējas, prasmes un
iemaņas, pieredze. Autoritātes būtība. Vadīšanas spēju attīstības psiholoģiskais
raksturojums. Pašvērtējums, sevis izvērtējuma nepieciešamība vadītāja postenī.
Vadīšanas nepieciešamo īpašību attīstīšana. Empātija, tolerance, spējas pārliecināt,
stratēģiskā domāšana, lēmumu pieņemšana, atbildība, uzmanība utt.
3. Vadītāja lomas (pēc H.Minsberga). Vadītāju tipi un vadītāju līmeņi. Vadītāju
klasifikācija pēc organizatoriskā darbības veida un pēc līmeņa organizācijas struktūrā.
Vadīšanas prasmes, to raksturojums. Vadītājs facilitators, ingibitors. Konformisma
loma cilvēku uzvedībā. Sabiedrības psiholoģiskā ietekme uz cilvēku. Dzīves pozīciju,
nostādņu veidošanās.
4. Līderība. Līderi un vadītāji, to raksturojums. Vadītāja un līdera būtiskākās atšķirības.
Līderu svarīgākās īpašības, kas uzlabo vadošo efektivitāti. Līderības attīstības stadijas.
Teorētiskās pieejas līderības izpētē (raksturīgo īpašību pieeja, uzvedības raksturojumu
pieeja, varas un ietekmes izpētes pieeja, situatīvā pieeja, transformāciju pieeja,
harizmātiskās līderības teorija, implicētās līderības teorija). Līderības kroskulturālie
aspekti.
5. Vadītāja darbības stili, to raksturojums un analīze. Vadīšanas kultūras
psiholoģiskie nosacījumi. Apbalvojumi un sodi. Psiholoģiskais atbalsts, tā būtība
vadītāja darbībā. Savstarpējo attiecību etiķete. Valsts pārvaldes ētikas psiholoģiskie
aspekti.
6. Profesionālās darbības motivācija. Profesionālās motivācijas teorijas .Vajadzību
hierarhijas teorija (A.Maslou). Līdzvērtīguma teorija (Adamss). Gaidu teorija (Vrums).
Pastiprinājuma teorija (Skinners). Mērķu izvirzīšanas teorija (Loks&Letams).
Pašregulācijas teorija. Darba raksturojuma teorija Hekmans&Oldheims). Darbinieku
profesionālās motivācijas paaugstināšanas tipiskākie paņēmieni.
7. Vara, tās izpausmes veidi. Vara un pakļaušanās. Piederības grupai un sociālās
identitātes fenomeni.
8. Cilvēks un grupa. Grupas kompozīcija. Lielās un mazās grupas. Konformisms, vai
vairākuma ietekmes. Inovācijas, vai mazākuma ietekmes. Līderis grupā. Afiliācija,
atrakcijas un tuvās attiecības. Prosociālā uzvedība. Agresīvā uzvedība. Psiholoģiskais
klimats grupā. Sociālās lomas. Sadarbība, izolēšanās, konflikti. Konfliktu, klasifikācija,
funkcijas. Iekšējo un ārējo konfliktu raksturojums. Darba konfliktu specifika. Konfliktu
attīstības stadijas. Konfliktu risināšanas tehnikas, stili. Sieviešu un vīriešu
psiholoģiskās īpašības. Sociālās normas un gender atšķirības. Diferenciālā socializācija
.Sociālās identitātes paradoksi.
9. Komandas un komandas darbs. Komandu tipi. Komandas darba principi. Komandas
struktūra. Savstarpējās mijiedarbības procesi komandā. Lēmumu pieņemšana komandā.
Personāla atlase komandas darbam.
10. Profesionālā veselība. Vides ietekme uz psihisko veselību. Psihiskās veselības būtība.
Emocijas, komunikācija un attiecības. Stress, depresija, apātija, profesionālās
izdegšanas sindroms. Konflikti starp darbu un ģimeni. Bezdarba psiholoģiskie efekti.
Prasības kredītpunktu iegūšanai:
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11. Берн Ш. Гендерная психология. - Спб.: Еврознак ., 2001.- 320 с.
12. Бороздина Г.В. Психология делового общения. М.: 2001.
13. Галкина Т.П. Социология управления: от группы к команде.- М.: Финансы и
статистика, 2001.
14. Горанчук В.В. Психология делового общения и управленческих воздействий.Спб.: Изд. дом Нева, М.: ОЛМА- ПРЕСС Инвест, 2003.- 288 с.
15. Иванцевич Д.Ж. Основы управления персоналом. М., 2000.
16. Максвелл Д. 21 неопровержимый закон лидерства. Пер. с англ. Е.Г. Гендель.Мн: Попурри, 2002.- 288 с.
17. Мелия М. Бизнес – это психология: Психологические координаты жизни
современного делового человека. М.: Альпина Бизнес Букс, 2006.- 352 с.
18. Meнегетти А. Психология лидера.- М.: ННБФ „Онтопсихология”, 2002.- 208 с.
19. Практикум по психологии менеджмента и профессиональной деятельности: Под
ред. Г.С. Никифорова и др. Спб.: Речь, 2001.- 448 с.
20. Психология и этика делового общения. Под ред. В.Н. Лавриненко. М., 1997.
21. Статт Д. Психология и менеджмен.т М., 2003.
22. Томилов В.В. Культура предпринимательства: Деловые игры, практикумы,
ситуации.- Спб: Питер, 2001.- 176 с.
23. Уитмор Дж. Coaching – новый стиль менеджмента и управления персоналом:
практическое пособие. М., 2000.
24. Чередниченко И.П., Тельных Н.В. Психология управления.- Ростов на Дону:
Феникс, 2004.- 608 c.
25. Шахова В.А. Система работы с кадрами управления. М., 2000.
26. Adair J. Effective Motivation : How to Get Extraordinary Result.- London, 1996.
27. Dobbins, G.H. (1986) Equity vs equality: Sex differences in leadership. Sex Roles,
15(9-10), 513-525.
28. Goleman Daniel, Boyatzis Richard, Mckee Annie. Primal Leadership. Learning to lead
with emotional Intelligence. Harvard Business School Press, Boston, Massachusetts,
2002.-300 p.
29. Leaders talk Leadership. Top executives speak their minds. Meredith D.Ashby and
Stephen A.Miles Heidrick and Struggles International, Inc. Oxford University Press,

2002.- 285 p.
30. Lee Blaine. The Power Principle. Influence with Honor. Franklin Covey Company,
1997.-359 p.
31. Manfred Kets de Vries. The Leadership mystique. A user’s manual for the human
Enterprise. Pearson Education, 2001.-302 p.
32. Muchinsky. Paul M. Psychology: Applied to work. Wadsworth, a division of Thomson
Learning, 2003.- 539 p.
33. Shackleton Viv. Business Leadership. Wadsworth, a division of Thomson Learning,
2003.- 221 p.
34. The 21 irrefutable laws of leadership. John C. Maxwell.- Nashville, TN Thomas
Nelson Publischers, 2000,- 288 p.
Literatūra (02-papildliteratūra):
1. Goulmans D. Tava emocionālā inteliģence.- R.: Jumava, 2001.
2. Grejs Dž. Kā iegūt to, ko tu vēlies. Jumava, 2000.- 340 lpp.
3. Roberts L.Oters. Par spīti visam - laimīgs. Jaunais rūpju menedžments. Pārvarēt krīzes.
Risināt problēmas. Uzveikt bailes. Tulk. S.Veisa (no vāc.val.). R.: Alberts XII, 2001.256 lpp.
4. Švarcs A., Švepe R. Par garīgo labklājību. Jaunais ceļš, kā kļūt laimīgam,
apmierinātam, veselam un turklāt arī bagātam. Tulk L. Viļķina (no vāc. val.). R.:
Alberts XII, 1999.- 223 lpp.
5. Грей Дж. Марс и Венера на работе. Как повысить качество общения и достичь
успехов в работе. Пер. с англ.- К.: „София”, М.: ИД „София”, 2003.- 320 с.
6. Грин Р. 48 законов власти/ Пер. с англ. М.: РИПОЛ КЛАССИК, 2003.- 576 с.
7. Перспективы социальной психологии/ Пер. с англ.- М.: ЭКСМО - Пресс, 2001.688 с.
8. Первин Л., Джон О. Психология личности: Теория и исследования/ Пер. с англ.
М.С. Жамкочьян под ред. В. С. Магуна - М.: Аспект Пресс, 2000 .- 607 с.
9. Пиз А. Язык телодвижений. Как читать мысли других по их жестам.- Нижний
Новгород. „Ай Кью”, 1992.- 262 с.
10. Пиз А., Пиз Б. Язык взаимоотношений мужчина – женщина.- М.: Изд-во
ЭКСМО- МАРКЕТ, 2000.- 400 с.
11. Школа этикета: поучения на всякий случай/ Сост. Л.С. Лихачева.Екатеринбург:1995.- 448 с.
12. Allyn and Bacon Organizational Behavir.- USA, 2000.
13. Balanced Scorecard Umsetzen. Horvāth&Partners, Schāffer-Poeschel Verlag GmbH,
2004.-445 s.
14. Essential managers. Interviewieng skills. Tim Hindle. London, 1998.
15. Hubert K.Rampersad. Personal Balanced Scorecard. The Way to individual Happiness,
Personal Integrity and Organizational Effectiveness. 2005.- 163 p.
16. Joseph O’Connor and Ian McDermont. The Art of systems thinking. Essential skills for
Creativity and Problem Solving. HarperCollins Publishers Ltd., 1997.- 253 p.
Literatūra (03-ieteicamā periodika):
1. European Journal of Work and organisational Psychology.
2. Group and Organization Management.
3. International Journal of organisational Behavior.

4. Journal of management.
5. Journal of Applied Psychology.
6. Journal of Career Development.
Kādām studiju programmām un to daļām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:
Profesionālās maģistra studiju programmas “Uzņēmējdarbības vadība” A daļa
Kursa nosaukums angļu valodā:
Psychology of management
Kursa anotācija angļu valodā:
The tasks of the course is the students’active involvement into discussions about the main
theories of management process. Attention also has been paid to the personality of a
manager, as well as to leadership. The task of the course is to help students to develop
personal attitude towards the topics as well as to develop their interest about the studied
topics.
Piezīmes:

Kursa nosaukums

Lietišķā saskarsme

Kursa līmenis (1,2,3,4,5,6,7,P)

5P

Kredītpunkti

2

Apjoms (akadēmisko kontaktstundu skaits
semestrī)

32

Zinātnes nozare

Psiholoģija

Zinātnes apakšnozare

Sociālā psiholoģija

Kursa autori (vārds uzvārds, struktūrvienība, amats)
Janīna Stašāne, Daugavpils Universitāte, docente
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas daļa, kurā kurss jāapgūst)
Nav nepieciešamas
Kursa anotācija:
Kurss sniedz ieskatu cilvēku savstarpējās saskarsmes jomā (uztverē, komunikācijā,
mijiedarbībā stresa un konfliktsituācijās), akcentējot mērķu, to sasniegšanas metožu un
paņēmienu noteikšanu. Kurss sniedz teorētiskas zināšanas par cilvēka vajadzībām, vērtībām
un uzvedības motivāciju, saskarsmi apskatot kā cilvēka savstarpējās uztveres un sapratnes
procesu. Praktiskajās nodarbībās notiek saskarsmes stilu, konfliktu risināšanas stratēģiju,
saskarsmes šķēršļu analīze. Kursa gaitā īpaši tiek uzsvērta lietišķā saskarsme ar klientu (arī
"grūto klientu"), vēršot uzmanību uz attieksmes lomu veiksmīgā kontaktu veidošanā un
klientu apkalpošanas ētiku. Kursa mērķis ir radīt izpratni par saskarsmes procesu, to
ietekmējošiem faktoriem un pilnveidot studentu saskarsmes iemaņas efektīvam darbam ar
klientiem.
Studiju rezultāti:
• studējošie analizē un novērtē komunikācijas procesa rezultātus;
• analizē un sistematizē lēmuma pieņemšanai nepieciešamo informāciju;
• sagatavo kvalitatīvu prezentāciju, radot klausītāju uzticēšanos un pārliecinot klausītājus par
lēmuma pieņemšanu;
• sagatavo efektīvu dokumentu;
• demonstrē padziļinātas teorētiskās zināšanas un izpratni par saskarsmi ar „grūtiem klientiem”
un komunikāciju konfliktsituācijās
Kursa plāns:

1.Saskarsmes jēdziens, funkcijas un struktūra.
2. Sociālā percepcija.
3. Pirmais iespaids par cilvēku, imidža loma un mijiedarbība.
4. Barjeras otra cilvēka uztverē, to pārvarēšana.
5. Cilvēku mijiedarbība saskarsmē. Saskarsme konfliktsituācijās.
6. Komandas veidošanās.
7. Komunikācija. Informācija, tās raksturojums, atlase, kodēšana, pārsūtīšanas kanāli.Prasme
sniegt informāciju.
8. Komunikatīvās barjeras, to pārvarēšana.
9. Prasme klausīties un aktīvā klausīšanās.
10. Verbālā saskarsme. Komunikācijas process. Sarunas fāzes.
11. Neverbālā komunikācija.
12. Rakstiskā komunikācija. Rakstīšanas stils, rakstīšanas process, teksta struktūra.
13. Saskarsmes stili, to atpazīšana un izmantošana saskarsmes efektivitātes uzlabošanai.
14. Manipulācijas saskarsmē, to atpazīšana un nepakļaušanās tām.
15. Asertīvā jeb apliecinošā uzvedība
16. Efektīvas saskarsmes kritēriji un priekšnoteikumi
17. Konflikti un to risināšanas stili.
18. Saskarsme ar "grūtiem klientiem".
19. Publiskā runa. Runas sagatavošanas posmi un tehnika.
20. Darījuma sarunas. Darījumu noslēgšana, gatavošanās darījumu sarunām, sarunu
norise,argumentācijas tehnika.
21. Pārdošanas māksla, pārdošanas metodes izvēle, pārdošanas procesa posmi.
22. Prezentācijas prasme.
23. Attieksmes loma saskarsmē un klientu apkalpošanas ētika.
24. Lietišķā etiķete un protokols. Protokola vispārīgs raksturojums un tā nozīme
starptautiskās attiecībās.
Prasības kredītpunktu iegūšanai:
Līdzdalība seminārā, kontroldarbs, eseja, diferencētā ieskaite.
Literatūra (01-mācību literatūra):
1. Kincāns V. Lietišķā etiķete. Rīga : Latvijas uzņēmējdarbības un menedžmenta
akadēmija, 2000., 69 lpp.
2. Kincāns V. Etiķete: sadzīvē, lietišķajos kontaktos, starptautiskās attiecībās. Rīga,
2000., 189 lpp
3. Garleja R. Cilvēkpotenciāls sociālā vidē.- Rīga:RaKa,2006.
4. Efektīva komunikācija.- Rīga,2006.
5. Fosters D. Lietišķā etiķete Eiropā.- Rīga:Zvaigzne ABC, 2005.
6. Veics V. Uzvedības kultūra saskarsmē, II daļa, Rīga, Raka, 2000., 240 lpp
7. Veics V. Uzvedības kultūra saskarsmē, I daļa, Rīga, Raka, 1998., 208 lpp
8. Omārova S. Cilvēks runā ar cilvēku. Rīga : Kamene, 2004.- 130 lpp.
9. Sarunu un konfliktu risināšana.- Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2007.
10. L.Dubkēvičs, I.Ķestere. Saskarsme. Lietišķā etiķete. Rīga : Jumava, 2003.

11. Ezera I., Graudiņa I., Dreiberga S. Lietišķā komunikācija. Rīga,: Kamene, 2002.
12. Wood J.T. Interpersonal Communication: Everyday Encounters, 2007.
13. Mefalopulos P. Develpoment Communication sourcebook: broadening the boundaries
of communication.- Washington,D.C.: World Bank, 2008.
Literatūra (02-papildliteratūra):
1. Borns L.E.,.Ruso N.F. Psiholoģija. 1.,2.daļa. RIga : RaKa, 2000, 2001.
2. Bridžiss Dž. Džentlmeņa rokasgrāmata.- Rīga, 2007.
3. Edigess A. Saskarsmes labirinti: kā iemācīties sadzīvot ar cilvēkiem.- Rīga:Jumava,2006.
4. Denijs R. Prasme sazināties un uzstāties.- Rīga: Jāņa Rozes apgāds, 2002.
5. Herbsts D. Komunikācija uzņēmumā.- Rīga: Zvaigzne ABC,2007
6. Garleja R. Darbs, organizācija, psiholoģija.- Rīga: RaKa,2003.
7. Berns Ē. Spēles, ko spēlē cilvēki. Cilvēki, kuri spēlē spēles. Rīga : Birojs, 2002.
8. Reņģe V.. Sociālā psiholoģija. Rīga :Zvaigzne ABC, 2002.
9. Kupčs J.. Saskarsmes būtība. Rīga : Zvaigzne ABC, 1997.
10. Kozlovs N. Saskarsmes māksla.- Rīga:Jumava,2008.
11. Ķestere I. Lietišķā etiķete: Eiropas pieredze.- Rīga:Zvaigzne ABC, 2007.
12. Līkopa V. Lietišķā etiķete starptautiskajā biznesā.- Rīga: Zvaigzne ABC, B.g.
13. Pīzs A.. Ķermeņa valoda. Rīga, 1996.
14. Džeimsa M., Džongvorda D.. Dzimis, lai uzvarētu. Rīga, 1995.
15. Koegel T.J. Uzstāšanās māksla: droši paņēmieni, kā pārliecināt auditoriju un patikt
klausītājiem.- Rīga, 2008.
16. Harriss T. Ar mani viss kārtībā, ar tevi viss kārtībā. R., 2002.
17. Robinson, W. P. Language un social worlds. – Oxford; malden : Blackwell Publ, 2003. –
368 P.
18. .Bender P. Secrets of power presentations: focusing on effective, impressive and dynamic
business presentations.- Toronto, Ontario: Achievement Group, 1991.
19. Cass J. Strategies and Tools for corporate blogging. Burlington, MA: ButterworthHeinemann,2007.
20. Littlejohn S.W., Foss K.A. Theories of Human Communication, 2004. Wadsworth.
21. Pincus M.Eweryday Bisiness Etiquette.- Barron,1996.
22. Piscel S. Business correspondence= Darījumu korespondence: paraugteksti.- Rīga:
Zvaigzne ABC, 2000.
23. .Blundell R. Эффективные бизнес-коммуникации. Спб.: Питер, 2000.
Literatūra (03-ieteicamā periodika):
1.Psiholoģija Mums.
2. Psiholoģijas Pasaule.
3. Biznesa Psiholoģija
4. Journal of personality and social psychology.
5.The Journal of Psychology.
6. Вопросы психологии.
7. Психология для нас.
Kādām studiju programmām un to daļām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:

Profesionālās maģistra studiju programmas “Uzņēmējdarbības vadība” B daļa
Kursa nosaukums angļu valodā:
Applied communication
Kursa anotācija angļu valodā:
This course gives the review of people’s mutual relations in the field of intercourse
(perception, communication, cooperation in stress and conflict situations) and in
professional ethics, underlining the aims, and defining methods and ways of their
achievement. The course gives theoretical knowledge of people’s needs, values and
behaviour motivation, communication considering people’s mutual perception and
understanding processes. The analysis of communication styles, strategies of conflict
solutions, communication obstacles is held during practical studies. During the course there
is a special consideration of business communication with a client (also with “a difficult
client”), paying attention to the role of relations in the creation of successful contacts and
clients’ service ethics. The aim of the course is to create the understanding of the process of
communication and the factors which influence it and to master students’ communication
skills for the effective work with client.

Kursa nosaukums

Personāla vadība

Kursa līmenis (1,2,3,4,5,6,7,P)

5P

Kredītpunkti

3

Apjoms (akadēmisko kontaktstundu skaits
semestrī)

48

Zinātnes nozare

Vadībzinātne

Zinātnes apakšnozare

Sabiedrības vadība

Kursa autori (vārds uzvārds, struktūrvienība, amats)
Janīna Stašāne, Daugavpiils universitāte, docente.

Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas daļa, kurā kurss jāapgūst)
Vadībzinības
Kursa anotācija:
Kursa mērķis ir apgūt personāla vadības teorētiskos pamatus un iegūt praktiskas iemaņas
lēmumu pieņemšanā personāla vadības problēmās. Kursa uzdevumi ir iepazīstināt studentus ar
personāla vadīšanas, plānošanas, izvēles un novērtēšanas jautājumiem; atalgošanas principiem;
personāla motivācijas metožu apgūšana; izskatīt darba ņēmēju un darba devēju attiecības
reglamentējošos dokumentus; iemācīt vadīt pārrunas un pilnveidot komunikācijas procesus.
Studiju rezultāti:
• studējošie demonstrē padziļinātas teorētiskās zināšanas par personāla vadības procesu, tā
attīstības tendencēm un problēmām;
• analizē un izvērtē personāla attīstības stratēģijas;
• demonstrē prasmi patstāvīgi veikt personāla atlases procesa izvērtēšanu;
• novērtē personāla kompetences;
• formulē un analizē personāla mācību vajadzības un izstrādā personāla attīstības plānu
Kursa plāns:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Personāla vadības attīstība un nozīme organizācijā.
Personāla vadības funkcijas, to raksturojums.
Personāla stratēģiskā plānošana un darba attiecību vadība.
Personāla stratēģiju ietekmējošie faktori.
Personāla stratēģijas veidošana.
Pārmaiņu vadīšana organizācijā.
Darba attiecību administrēšana.

8. Atalgojuma sistēmas organizācijā, to ieviešana, uzturēšana un administrēšana.
9. Iekšējās komunikācijas sistēmas, e-pārvaldība.
10. Darba laiks un tā administrēšana.
11. Personāla atlase un cilvēkresursu plānošana.
12. Darbinieku integrācija.
13. Darbinieku izglītības organizēšana.
14. Pieaugušo mācīšanās īpatnības.
15. Personāla kompetences novērtēšana organizācijā.
16. Saskanīgas darba komandas veidošana.
17. Darbinieku motivācija. Jaunu motivācijas instrumentu izstrāde un motivācijas mērījumi
organizācijā.
18. Personāla attīstības pārrunas, darba sasniegumu novērtēšana.
19. Darbs ar arodbiedrībām un kolektīvo strīdu risināšana.
20. Citu valstu pilsoņu nodarbinātība un darbinieku nodarbinātība ārvalstīs.
21. Stereotipi praktiskajā personāla vadībā.
Prasības kredītpunktu iegūšanai:
Līdzdalība seminārā, referāts, eksāmens
Literatūra (01-mācību literatūra):
1. Vorončuka I. Personāla vadība: teorija un prakse.- Rīga: LU, 2009.- 399 lpp.
2. Ešenvalde I. Personāla praktiskā vadība - Rīga : Merkūrijs LAT, [2004].v., 308 lpp.
3. Ešenvalde I. Personāla vadības mūsdienu metodes .- Rīga, Merkūrijs,2008.- 349 lpp.
4. Gratone L. Cilvēkresursu stratēģija. - Rīga, Jumava, 2004.
5. Artjuhova J. Personāla vadības rokasgrāmata.- Rīga: Dienas bizness, 2007.
6. Normatīvo aktu krājums personāla darbiniekiem.- Rīga: Biznesa komplekss,2000.
7. Praude V., Beļčikovs J. Menedžments.- Rīga, 2001.
8. Forands Ilgvars. Personāla vadība. Rīga: 2002. 189.lpp.
9. Vīksna A.Personāla vadība.- Rīga: Jumprava, 1999.119.lpp.
10. Tom Redman, Adrian Wilkinson Contemporary Human Resource Management: Text and
Cases, 2nd ed., Publisher: Financial Times Press: 2006; 544 p.
11. Robert P.Watson. Public Administration: Cases in Managerial Role-Playing, University
of Hawaii -Hilo, 2002.-192 p.
12. Human Resource Management: a contemporary approach, 5th ed.,Beardwell, Claydon &
Beardwell, 2007 Financial Times Press; 720 p.
13. Armstrong M. A Handbook of Human Resource Management Practice. -9th ed., ISBN
0749441054, 2003., 979 p.
Literatūra (02-papildliteratūra):
1. Bokuma Z., Forands I. Personālvadības rokasgrāmata- Rīga: Kamene, 2000.- 142 lpp.
2. Pikeringa P. Personāla vadība: Kā prasmīgi motivēt darbiniekus un panākt vēlamo
rezultātu- Rīga: "Jāna Rozes apgāds” UDK, 159.9., 2002.- 125 lpp.
3. Reņģe V. Organizāciju psiholoģija- Rīga, "Kamene", 2001.-171 lpp.
4. Forands I. Biznesa vadības tehnoloģijas. - Rīga, 2004.
5. Spulle A. Praktiskais personālmenedžments. - Rīga: Turības mācību centrs,

1999.303.lpp.
6. Darba likums. – Rīga, 2002.
7. Belding S. Kā vadīt sātanisko darbinieku.- Rīga: Kvalitātes vadība, 2007.
8. Boitmane I. Personāla atlase un novērtēšana.- Rīga: Lietišķās informācijas dienests,
2008.
9. Dennis D.Riley. Public Personnel Administration, 2nd ed., ISBN 0-321-08750-X,
University of Wisconsin, 2002.- 464p.
10. Byars L. Human resource management.- Homewood: Boston: Irwin,1991.
11. Daley D. Strategic human resource management.- Upper Saddle River, New Jersey:
Prentice Hall, 2002.
12. Arbeitsplatzkonflikte: Mobbing als Psychoterror am Arbeitsplatz.- Frankfurt am Main:
Peter Lang,2003.
13. Stephen E. Lucas, The Art of Public Speaking, 1995. - 468.
14. Derek Torrington, Laura Hall, Personnel Management: A New Approach, Printice Hall
International (UK) Ltd, 1991. jaunāks izd.: 6th edition 2004 -Human Resource
Management by Derek Torrington (Author), Laura Hall (Editor), Stephen Taylor
(Editor), 752 p.
15. Masaaki Imai. Кайдзен. Ключ к успеху японских компаний. M., 2004.
16. Мордовин С.К. Управление человеческими ресурсами:17 модульная прграмма для
менеджеров „Управление развитием организации”. Модуль 16.-М. Инфра-М, 2000.
17. Harvard business review on effective communication. Latviešu val. Efektīva
komunikācija ; tulkojums no angļu valodas – Rīga: Lietišķās informācijas dienests,
2006.
18. Human resource development : learning & training for individuals & organizations
London ; Sterling, VA: Kogan Page, 2005.
19. Team building. Latviešu val. Komandas veidošana Rīga : ATRADUMS-Personības
attīstības resursi, 2004.
20. Cole G.A. Pesonnel Management. London. 1997.
21. Dessler G., Human Resource Management, 8th Edication, Prentice Hall, 2002.
22. Армстронг М. Практика управления человеческими ресурсами. 8-е издание.
Питер. 2004.
23. Трудовые отношения на предприятии.- Рига: Beno prese, 2004.
24. Кибанов А. Управление персоналом организации. M. Инфра. 2000.
25. Уитмор Дж. Coaching – новый стиль менеджмента и управления персоналом:
Практическое пособие. / Пер. с англ.. – М.: Финансы и статистика, 2000.
Literatūra (03-ieteicamā periodika):
Psiholoģijas Pasaule
LU Raksti: 635.sēr. Vadības zinātnes attīstība Latvijā mūsdienās un nākotnē
LU Raksti: 637.,638.sēr. Ekonomikas un vadības zinību attīstības problēmas
Kādām studiju programmām un to daļām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:
Profesionālās maģistra studiju programmas “Uzņēmējdarbības vadība” A daļa

Kursa nosaukums angļu valodā:
Personnel management
Kursa anotācija angļu valodā:
The aim of the course is to master staff management theoretical basis and to gain practical
skills in decision-making of staff management problems. The tasks of the course is to
introduce staff management, planning, choice and evaluation questions to the students, to
consider employee and employer’s relations regulating documents, to teach how to lead
negotiations and to master communication processes.

Kursa nosaukums
Kursa līmenis (1,2,3,4,5,6,7,P)
Kredītpunkti
Apjoms (akadēmisko kontaktstundu skaits
semestrī)
Zinātnes nozare
Zinātnes apakšnozare

Informācijas sistēmas vadībā
6P
2
32
Datorzinātne
Datu apstrādes sistēmas un datortīkli

Kursa autori (vārds uzvārds, struktūrvienība, amats)
Nelija Bogdanova, DU DMF, docente

Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas daļa, kurā kurss jāapgūst)
Operētajsitēmas, teksta redaktora, izklājlapu, datu bāzes lietošana. Informācijas meklēšana
internetā.
Kursa anotācija:
Sniegt studējošajiem priekšstatu par informācijas sistēmu (IS) izmantošanu uzņēmējdarbībā
uzņēmuma darba efektivitātes paaugstināšanai. Iegūt studējošajiem konceptuālu izpratni par
informācijas sistēmu pamatelementiem un to ieviešanas tehnoloģijām uzņēmumā un iespējām
uz to pamata izveidot jaunus uzņēmējdarbības ieviešanas modeļus, IT nozīmes izpratni
konkrētas uzņēmējdarbības prasību apmierināšanai.
Studiju rezultāti:
Studenti demonstrē zināšanas par mūsdienu informācijas sistēmām un informācijas
tehnoloģijām un tos attīstības tendencēm; par informācijas sistēmu pamatelementiem un to
ieviešanas tehnoloģijām uzņēmumā un iespējām. Prot strādāt ar informāciju: meklēt, analizēt,
klasificēt,
saglabāt.
Prot
izvēlēties
atbilstošajām
prasībām
nepieciešamo
programmnodrošinājumu un izveidot informācijas modeļus
Kursa plāns:
1.

Informācijas sistēmas un informācijas tehnoloģijas jēdzieni.

2.

Aparātnodrošinājuma un informāciju tehnoloģiju infrastruktūra.

3.

Dažādu veidu informācijas sistēmu uzņemējdarbības vadībai apskats. Elektronisko
dokumentu aprites sistēmas. Biroju informācijas sistēmas. Operāciju līmeņa
informācijas sistēmas. Informācijas sistēmas elektroniskajā komercijā. Uzņēmuma
resursu vadība (ERP). Savstarpējo attiecību ar klientiem vadības sistēmas (CRM).
Uzņēmuma efektivitātes vadības sistēmas. Analītiskās sistēmas un lēmumu

pieņemšanas un atbalsta sistēmas. Programmu produktu tirgus apskats IS
uzņēmējdarbībai.
4.

5.

Informācijas tehnoloģijas uzņēmējdarbībā. Datu (datu bāzu) resursu vadība. Datu
resursu vadības tehnoloģiju attīstības tendences un perspektīvas. Informācijas
glabāšanas metožu pilnveidošana. Datu glabātuve (Data Warehousing). Datu
glabātuvu (DG) pielietošanas jomas un piemēri, salīdzinājums ar OLTP sistēmām.
DG arhitektūra. Dimensionālā modelēšana. Datu kubi. Datu izguve, pārveidošana,
ielāde. Datu noliktavas tīmeklī (Data Webhaus). Interaktīvās analītiskās datu apstrādes
(OLAP) tehnoloģijas pamati. Jēdziens par datu apstrādi un rezultātu iegūšanu (Data
Mining). Derīgās informācijas ieguves metožu klases: statistiskās metodes, neironu
tīkli, ģenētiskie algoritmi, evolūcijas algoritmi, loģisko sakarību pētīšanas metodes,
zināšanu sistēmas, neprecīzās loģikas pielietošana, klasteru analīzes metode. Zināšanu
atspoguļošana informācijas sistēmās. Mākslīgā intelekta sistēmas.
Informācijas sistēmas uzņēmuma izveides līdzekļu apskats. Struktūraanlīzes un
projektēšanas metodoloģija SADT. Biznesprocesu modelēšana un analīze, izmantojot
AllFusion Process Modeler (BPwin).UML grafiskās sintakses pamatprincipi.
Biznesmodelēšanas līdzekļi UML. Biznesprocesu definēšanas valodas BPEL, BPMN.
Modelēšanas un simulācijas rīks GRADE. Kompleksu sociāltehnoloģiskusistēmu
attēlošanas (prezentācijas) tehnika. Grafiska valoda modeļu simulācijai un dinamiskai
analīzei. Grafisku shēmu un plānu veidošana ar programmu VISIO.

Prasības kredītpunktu iegūšanai:
Diferencētā ieskaite
Literatūra (01-mācību literatūra):
1. Sukovs, L. Aleksejeva, K. Makejeva, A. Borisovs „Datu ieguve. Pamati.” Rīgas
Tehniskās universitātes, Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultātes,
Informācijas tehnoloģijas institūts SIA „Drukātava”, 2006.gads, 130.lpp
2. J.Bārzdiņš, J.Tenteris, Ē.Viļums. “Biznesmodelēšanas valoda GRAPES BM 4.0 un tās
lietošana”. www.gradetools.com/grade40/gramata/bmv.htm
3. Borisovs A., Dubrovskis L., Kuļešova G., Zmanovska T. Mākslīgie neironu tīkli:
arhitektūra, algoritmi un pielietojumi. Mācību līdzeklis. – Rīga, RTU, 1998.
Literatūra (02-papildliteratūra):
1. Getting Started with Data Warehouse and Business Intelligence, International Business
Machines Corporation 1999.
http://www.redbooks.ibm.com/pubs/pdfs/redbooks/sg245415.pdf
2. Data Mining and Knowledge Discovery, ISSN: 1573-756X (electronic version),
http://www.springerlink.com/content/1384-5810
3. StatSoft Homepage -- http://www.statsoftinc.com/textbook/stathome.html
4. CRISP (CRoss Industry Standard Process for Data Mining) -- http://www.crisp-dm.org/

5. Biere M., Business Intelligence for the Enterprise, IBM press, 2004., tulkojums krievu
valodā: Майк Бьер, Интеллектуальное ведение и сопрвождение бизнеса. изд. КудицОбраз, Москва, 2005.г. 231. с.
6. OMG: Unified Modeling Language (UML), version 2.0 http://www.uml.org/ - UML2.0
7. Larman. Applying UML and patterns: an introduction to object-oriented analysis and
design and the Unified Process.- Prentice Hall PTR, third ed., 2005
8. Rumbaugh, G. Booch, I. Jacobson. The Unified Modeling language User Guide Addison-Wesley, 2004
9. Business Process Modeling Notation (BPMN) http://www.bpmi.org/
10. Stephen A. White, Process Modeling Notations and Workflow Patterns, March, 2004,
http://www.omg.org/bp-corner/pmn.htm
11. Introduction to Data Mining, Pang-Ning Tan, Michael Steinbach, Vipin Kumar, AddisonWesley, 2005. ISBN : 0321321367., http://www-users.cs.umn.edu/~kumar/
12. Дюк В., Самойленко А.. Data Mining: учебный курс. – С.- Пб, Питер, 2001.
13. SPSS. Искусство обработки информации. Анализ статистических данных и
восстановление скрытых закономерностей Ахим Бююль, Петер Цёфель
ИЗДАТЕЛЬСТВО: ДиаСофт 2002
14. А. Барсегян и др. Методы и модели анализа данных: OLAP и Data Mining. БХВПетербург, 2004.
15. Интеллектуальные модели анализа экономической информации: курс лекций ©
2005 BaseGroup Labs, www.basegroup.ru
16. С.Маклаков, BPwin и ERwin. CASE - средства разработки информационных систем,
Издательство: Диалог-МИФИ,2001
17. Booch, Grady. Язык UML. Руководство пользователя. - Москва : ДМК Пресс ;
Санкт-Петербург : Питер, 2004.
Literatūra (03-ieteicamā periodika):

Kādām studiju programmām un to daļām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:
Profesionālās maģistra studiju programmas “Uzņēmējdarbības vadība” A daļa
Kursa nosaukums angļu valodā:
Information system management
Kursa anotācija angļu valodā:
The objective of the course is to give students an idea about the use of information systems in
business administration in order to raise the efficiency of its work. Students study the basic
elements of information systems and the technologies of their introduction at an enterprise, as

well as the possibilities to create new business introduction models on their basis. The course
also shows how IT can meet particular requirements of companies.

Nosaukums

Projektu vadība

Kursa līmenis (1,2,3,4,5,6,7,P)

6P

Kredītpunkti

2

Apjoms (akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī)
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Zinātnes nozare

Ekonomika

Zinātnes apakšnozare

Sociālā ekonomika

Kursa autori (vārds uzvārds, struktūrvienība, amats)
Elita Jermolajeva, DU SZF, asoc.prof.
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas daļa, kurā kurss jāapgūst)
Ekonomika, Finanšu un vadības grāmatvedība, Mārketinga vadība, Personāla vadība
Kursa anotācija:
Kurss paredzēts SZF profesionālās maģistra studiju programmas “Uzņēmējdarbības
vadība” studējošajiem. Kursa mērķis ir radīt izpratni par projektu vadības būtību un
metodēm, sniegt informāciju par iespējamajiem projektu finansēšanas avotiem, kā arī dot
iespēju praktiski izstrādāt projekta pieteikumu.
Studiju rezultāti;
- Studējošie demonstrē padziļinātas zināšanas par projektu vadīšanas jautājumiem –
vadīšanas un izvērtēšanas metodēm, organizatoriskajām formām u.c;
- Izprot projektu vadītāja izvēles nosacījumus un komandas veidošanas aspektus, kā
arī viņu lomu un funkcijas projektu izstrādē un realizācijā;
- Spēj noteikt, analizēt, izvērtēt un pamatot projektu SVID un riskus;
- Labi orientējas projektu finansēšanas nosacījumos, izprot ES finansēto projektu
īpatnības;
- Apskata un izvērtē konkrētu projektu piemērus, analizē tos no vadīšanas aspekta.
Kursa plāns:
Studiju kursā paredzētas 16 lekcijas un 16 praktiskie darbi.
Kursa saturs:
1. Projektu veidi.
2. Projekta plānošanas un izstrādes posmi.
3. Projekta vadīšanas būtība un metodes.
4. Projekta cikla vadība.

5. Projekts Eiropas Savienības struktūrfondu aspektā.
6. Iespējamie projektu finansēšanas avoti Latvijā un pasaulē.
7. Konkrēta projekta pieteikuma izstrādāšana.
Prasības kredītpunktu iegūšanai:
Diferencētā ieskaite
Literatūra (01-mācību literatūra):
1. Forands I. Projekta menedžments. – R., Latvijas Izglītības fonds, 2006., 264 lpp
2. Geipele I., Tambovceva T. Projektu vadīšana, R., Valters un Rapa, 2004., 187 lpp.
3. Ilmete Ž. Projektu vadīšana// Žurnāls “Projektu vadīšana”
4. Kerzner H. Project Management Best Practices: Achieving Global Excellence. 2006.
456 p.
5. Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2007. – 2013. gadam un NSID: www.esfondi.lv
6. Uzulēns J. Projektu vadība, R., Jumava, 2004., 242 lpp.
7. Uzulāns, J. Projektu vadīšana mūsdienu apstākļos. Microsoft Office Project. SIA
Drukātava, 2007. 102 lpp.
8. Wong Z. Human Factors in Project Management: Concepts, Tools, and Techniques
for Inspiring Teamwork and Motivation. 2007. 368 p.
Interneta adreses:
www.esfondi.lv,
www.liaa.gov.lv,
www.vraa.lv,
www.lsif.lv,
www.lkf.lv,
•
www.em.gov.lv, www.fm.gov.lv, www.lm.gov.lv, www.izm.gov.lv, www.zm.gov.lv
•
Project Management Institute (PMI – angļu val.): www.pmi.org
•
PMI (krievu val.): www.pmi.ru
•
Eiropas Savienības pieredze: www.europa.eu.int/comm/europeaid
Literatūra (02-papildliteratūra):
1. Reģionu attīstība Latvijā (2006) Valsts reģionālās attīstības aģentūra, 2007, 63 lpp.
2. ES struktūrfondu projektu grāmata. Pirmais izdevums. – Finanšu ministrija, 2006., 70
lpp.
3. Projekts “Atbalsts ES struktūrfondu ieviešanai: komunikācijas stiprināšana” ES
struktūrfondi un teritoriju attīstība Latvijā (2005) SIA Pašvaldību konsultāciju centrs,
77 lpp. un pielikumi – www.esfondi.lv
4. Volkova T., Vērdiņa G., Pildavs J. Organizācijas un to vadīšana pārmaiņu apstākļos
– Banku Augstskola., R., 2001.
5. Грашина М., Дункан В. Основы управления проектами. – СПб., Питер, 2006,
208 с.
Literatūra (03-ieteicamā periodika):
1. Latvijas Nacionālās projektu vadīšanas asociācijas (LNPVA) biļetens (elektroniski
katru nedēļu LNPVA biedriem);
2. Dienas Bizness - laikraksts ( 5 reizes nedēļā);
3. Komersanta Vēstnesis – žurnāls (1 reizi nedēļā).
Kādām studiju programmām un to daļām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:
Profesionālās maģistra studiju programmas “Uzņēmējdarbības vadība” A daļa

Kursa nosaukums angļu valodā:
Project Management
Kursa anotācija angļu valodā:
This course is meant for students of the Faculty of Social Sciences who studies Professional
Study Programme ‘Business Administration’ of the Master’s Degree. The aim of the course
is to give knowledge in project management, to give information about financing of projects
and to give possibility to prepare the project.

Kursa nosaukums
Kursa līmenis (1,2,3,4,5,6,7,P)
Kredītpunkti
Apjoms (akadēmisko kontaktstundu skaits
semestrī)
Zinātnes nozare
Zinātnes apakšnozare

Uzņēmējdarbības resursu plānošana un
vadība
5P
4
64
Ekonomika
Sociālā ekonomika

Kursa autori (vārds uzvārds, struktūrvienība, amats)
Velta Orlovska
Sandra Zelča, DU SZF, lektors
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas daļa, kurā kurss jāapgūst)
nav
Kursa anotācija:
Kursa mērķis ir sniegt studentiem pamatzināšanas par uzņēmuma finansēšanas būtību un
paņēmieniem, apskatīt firmas kapitālu un finanšu resursus, to plānošanu un pārvaldības būtību
un principus, iepazīstināt ar investēšanas un budžetēšanas pasākumiem, izmaksu uzskaiti un
cenu kalkulācijas principiem, kā arī veikt firmas finansiālās darbības rezultātu analīzi un
apskatīt maksātnespējas procesa aspektus.
Studiju rezultāti:
•

•
•
•

studenti demonstrē daudzpusīgas zināšanas ekonomikā, uzņēmumu vadībā un
plānošanā , ņemot vērā , ka pašreizējā valsts ekonomiskā situācija prasa nestandarta
risinājumus, kur uzņēmējdarbības vide un nosacījumi būtiski atšķiras no studiju
literatūras;
diskutē par aktuālām ekonomikas attīstības tendencēm un prognozēm;
nodrošina iegūto zināšanu izmantošanu praksē, praktiski risinot uzdevumus, lai
sekmētu profesionālās kompetences attīstību;
analīzē, sistematizē un interpretē iegūto informāciju referātos, zinojumos, diskusijās,
izsaka secinājumus par analizējamiem jautājumiem uzņēmējdarbības vadībā un
resursu plānošanā.

Kursa plāns:
1. Finansu vadība.
1.1. Finansu vadības būtība, vadības metodes;

1.2. Finansu loma tirgus ekonomikā, finansu tirgus regulēšanas līdzekļi;
1.3. Finanšu vadība kā pārvaldes funkcija, tās tiesiskais nodrošinājums.
2. Kapitāla jēdziens un finansēšanas avoti
2.1. Investīcijas: ne finanšu (reālās) investīcijas un finansu investīcijas.
2.2. Uzņēmuma dibināšanas kapitāls, pašu kapitāls un piesaistītie līdzekli;
2.3. Piesaistīto līdzekļu cena.
3. Saimniecisko subjektu finanses un to pārvaldība
3.1. Akciju sabiedrību finanses;
3.2. Komercbanku, apdrošināšanas sabiedrību, lombardu finanses;
3.3. Sabiedrības ar ierobežotu atbildību [SIA] finanses;
3.4. Individuālo komersantu (IK) finanses;
3.5. Fizisko personu finanses;
3.6. Sabiedrisko organizāciju finanses.
4. Uzņēmumu kreditēšanas formas un veidi
4.1. Uzņēmuma kredītspēja, kredīta nodrošinājums, maksa par kredītu, kredītprocentu
fiksētās un mainīgās likmes;
4.2. Kredītlīgumi, kredītu atmaksas pamatnoteikumi;
4.3. Komerciālais kredīts;
4.4. Banku naudas kredīts;
4.5. Hipotekārā kreditēšana;
4.6. Līzings, faktorings, overdrafts un citi iespējamie kreditēšanas veidi.
4.7. Kredītresursu pārvaldības problēmas. Monetārās politikas instrumentu izmantošana
finansu vadībā.
5. Saimniecisko subjektu attīstības plānu funkcijas un struktura
5.1. Saimniecisko subjektu attīstības plānu izstrādes nepieciešamība, principi,
metodiskie risinājumi. Biznesa plānu būtība, mērķi, funkcijas, sastādīšanas
metodiskie risinājumi, struktūra.
5.2. Saimniecisko subjektu finanšu stratēģiskā un operatīvā plānošana;
5.3. Investīciju projektu vērtēšana nenoteiktības apstākļos.
6. Ražošanas un pakalpojumu sniegšanas izmaksas
6.1. Ražošanas vai pakalpojumu sniegšanas izmaksas, to elementi; Produkcijas
realizācijas izmaksas; Izmaksu klasifikācija: pastāvīgās un mainīgās izmaksas,
vidējās un robežizmaksas, to pārvaldības jautājumi;
6.2. Darba spēka izmaksas. Darba intensitāte, darba ražīgums, darba ietilpība. Darba

alga. Darba samaksas veidi: laika darba un gabaldarba samaksa; darba ņēmēja un
darba devēja (īpašnieka) atalgojums. Nominalā un realā darba alga. Valsts un
arodbiedrību loma darba algas līmeņa uzraudzības un regulēšanas procesā.
6.3. Pašizmaksa, tās loma un nozīme saimnieciskajā biznesdarbībā; Pašizmaksas
pazemināšanas rezerves un to īstenošanas iespējas uzņēmumos.
6.4. Uzņēmuma pamatlīdzekļu un apgrozāmo
saimnieciskās biznesdarbības praksē.

līdzekļu

pārvaldība,

tās

loma

6.5. Naudas plūsmas prognozēšana, vadīšana un kontrole.
7. Preces vai pakalpojuma cena, tās ekonomiskais saturs, uzņēmuma peļņa
7.1. Preces vai pakalpojuma definīcija. Preču produkcijas veidu un pakalpojumu
klasifikatori;
7.2. Preces cena, cenas ekonomiskais saturs, funkcijas un tās loma uzņēmuma darbībā.
Cenu veidi: ražotāja cena, vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības cenas, to
sastāvs un struktūra. Sezonas cenas. Dempinga cenas. Monopolcenas. Prestiža
cenas. Iepirkuma cenas, līgumcenas; Cenu veidošanas stratēģija starptautiskajā
tirdzniecībā. INKOTERMS cenas.
7.3. Brutto un netto apgrozījums, brutto un netto peļņa, peļņas sadales principi, secība
SIA un akciju sabiedrībās. Peļņas paaugstināšanas rezerves.
7.4. Ražošanas svira un rentabilitātes slieksnis, tā izmantošana uzņēmuma finanšu
vadības procesā.
8. Saimniecisko un finansu darījumu norēķinu sistēmas
8.1. Bezskaidrās naudas norēķini;
8.2. Skaidrās naudas norēķini;
8.3. Norēkini izmantojot kredit- un debet- kartes; E-komercija, I-bankas.
8.4. Uzņēmuma brīvo naudas līdzekļu pārvaldība.
9. Valsts finanses, valsts kopbudžets, speciālie budžeti
9.1. Valsts budžeta ieņēmumi un izdevumi, to klasifikācija;
9.2. Pašvaldību budžeti, pašvaldību finanses, pašvaldību budžetu izlīdzināšanas
mehānisms;
9.3. Speciālie budžeti, to izveidošanas mērķi un funkcijas;
9.4. Nodokļu un nodevu iekasēšanas administrēšanas principi, to izmantošana finanšu
stratēģijas īstenošanas procesā.
9.5. Fiskālās politikas instrumentu apzināšana un to izmantošanas iespējas finansu
vadībā.
10. Vērtspapīri un to aprite
10.1.Vērtspapīri, to klasifikācija un raksturojums.
10.2.Akcijas, to vērtēšanas un aprites nosacījumi, akciju veidi; akciju kotēšana, akciju

kursa noteikšana. Valsts vērtspapīri – parādzīmes un obligācijas, to aprite;
10.3.Korporatīvo sabiedrību un akciju sabiedrību obligācijas, obligāciju kursa
noteikšana, to apgrozība sekundārajos tirgos;
10.4.Hipotekārās ķīlu zīmes, to emisija un apgrozība;
10.5.Atvasinātie vērtspapīri.
10.6.Vērtspapīru tirgus kā finansu tirgus sastāvdaļa. Primārais un sekundārais
vērtspapīru tirgus.
10.7.Latvijas vērtspapīru tirgus modelis, tā dalībnieki un regulēšana.
10.8.Latvijas Centrālā Depozitārija funkcijas, mērķi, dalībnieki.
10.9.Finanšu ieguldījumu fondi, ieguldījumu fondu veidi, ieguldījumu fondu
ienesīgums, juridisko personu un fizisko personu ieguldījumu stratēģijas izvēle.
11. Uzņēmumu maksātnespējas procedūras finansiālie aspekti
11.1.Maksātnespējas finansiālās pazīmes; maksātnespējas prognozēšanas modeļi;
maksātnespējas iestāšanās tiesiskie aspekti.
11.2.Parādnieka manta, tās vērtēšanas un pārdošanas metodes, mantas pārvalde
maksātnespējas periodā.
11.3. Sanācija. Sanācijas plāns. Sanācijas procedūras. Mierizlīgums.
11.4. Bankrota procedūra. Atbildība. Norēķinu secība ar kreditoriem un dalībniekiem.
Prasības kredītpunktu iegūšanai:
Eksāmens
Literatūra (01-mācību literatūra):
1. A.Klauss. Vērtspapīru darījumi. Skaidrojošā vārdnīca. 1996.
2. Alsiņa Rasma. Uzņēmējdarbības plānošanas principi un metodes : māc. līdz.
ekonomikas profila bakalauru un profesionālo programmu studijām / Rasma Alsiņa,
Gunārs Gertners ; RTU. - 2., pārstrād. un papild. izd. - Rīga : RTU Izdevniecība, 2007. 229 lpp.
3. Baranovskis Nikolajs. Uzņēmējdarbības organizēšanas teorija : māc. līdz. / Nikolajs
Baranovskis ; RTU. - Rīga : RTU izdevniecība, 2005.1.d. Teorētiskā daļa. - 152 lpp.
4. Boļšakovs Sergejs. Inovatīvā uzņēmējdarbība un tās finansēšanas aspekti : māc.
palīglīdz. / Sergejs Boļšakovs ; rec.: R.Liepiņa, M.Igavens. - Rēzekne : RA
Izdevniecība, 2005. - 101 lpp.
5. Finanšu konglomerātu likums, spēkā no 12.07.2005.
6. Ģ.Apsītis, I.Aščuks, U.Cērps u.c. Vērtspapīru tirgus zinības. R.2006.\
7. H. Diderihs. Uzņēmuma ekonomika. Zinātne, 2000.
8. Hipotekāro ķīlu zīmju likums. LR 1998.g. 10. septembris.

9. Hofs K.G. Biznesa ekonomika. R., Jāņa Rozes apgāds, 2002, 560 lpp.
10. Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likums, 18.03.2004. redakcijā.
11. J.Kālis. Finanšu menedžments. 2002.
12. Kjells Gunnars Hofs. Biznesa ekonomika. SIA „Jāņa Rozes apgāds”, 2002.
13. Komerclikums. „Latvijas vēstnesis”, 2002.
14. L. Kravale. Budžets un finanses. LU Akadēmiskais apgāds, 2008.
15. LR Likums „Par uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību maksātnespēju”, 1996.g.
12.septembris ar sekojošiem papildinājumiem un grozījumiem.
16. M.Rurāne. Finanšu menedžments. Turība, 2005.
17. R. Šneidere. Finanšu analīzes metodes uzņēmuma maksātspējas prognozēšanai,
Izdevniecība „ Lietišķās informācijas dienests” ,R.2009
18. Sloman J., Sutcliffe M. Economics for Business. Second edition. Harlow: Prentice Hall,
2001.
19. V.Jerošenko, J.Pinnis, J.Averina, E.Gribuste. Projektu vadīšanas rokasgrāmata, Izdevējs
„ Dienas bizness” ,2008.
20. V.Kozlovs. Investīciju projektu ekonomiskais novērtējums. R.2004.
Literatūra (02-papildliteratūra):
1. Burns P. Enterpreneurship and Small Business. Palgrave, 2001.
2. Leonoviča L. Uzņēmējdarbība un investīcijas, Rīga, 2005, 154 lpp.
3. Klauss A.Uzņēmējdarbība. Lekciju materiāli. Venspils augstskola 1998, 216 lpp.
Literatūra (03-ieteicamā periodika):
1. Žurnāli „Latvijas ekonomists”, “Kapitāls”, „Nedēļa”.
2. Laikraksts “Dienas Bizness”.
3. NAIS datu bāze.
4. www.em.gov.lv
5. www.financenet.lv
6. www.fm.gov.lv
7. www.vid.gov.lv
Kādām studiju programmām un to daļām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:
Profesionālās maģistra studiju programmas “Uzņēmējdarbības vadība” A daļa
Kursa nosaukums angļu valodā:
Planning and management of business resources.
Kursa anotācija angļu valodā:
The aim of the course is to give students basic knowledge about the essence and methods of
business financing; to analyze a company’s capital and financial resources, the essence and
principles of their planning and management; to introduce students to investment and
budgeting, to principles of cost and price calculation; as well as to perform the analysis of a
company’s financial activity and to study the aspects of insolvency process.

Kursa nosaukums
Kursa līmenis (1,2,3,4,5,6,7,P)
Kredītpunkti
Apjoms (akadēmisko kontaktstundu skaits
semestrī)
Zinātnes nozare
Zinātnes apakšnozare

Lietišķā angļu valoda
5P
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Valodniecība
Lietišķā valodniecība

Kursa autori (vārds uzvārds, struktūrvienība, amats)
Jeļena Ķipure, Vācu filoloģijas katedra, lektore
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas daļa, kurā kurss jāapgūst)
nav
Kursa anotācija:
Kurss iepazīstina studentus ar ekonomisko terminoloģiju angļu valodā. Kursa gaitā tiek
attīstīta studentu angļu valodas lingvistiskā un pragmatiskā kompetence. Kursā ietilpst
tēmas, kas saistītas ar biznesu un ietver sevī ekonomisko leksiku, ka arī gramatiskās tēmas,
nepieciešamas saskarsmei ikdienā un profesionālajā sfērā. Līdz ar to tiek paplašināts
studējošo vārdu krājums, papildinātas un nostiprinātas leksiskās un gramatiskās
konstrukcijas, attīstītas monoloģiskās un dialoģiskās runas formas, kā arī profesionālajā
darbībā nepieciešamās komunikatīvās iemaņas.
Studiju rezultāti:
Studentiem ir plašas profesionālās angļu valodas zināšanas. Studenti
- izmanto savas valodas zināšanas profesionālajā mutiskajā un rakstiskajā komunikācijā;
- lasa lietišķos tekstus angļu valodā, analizē un interpretē tos, diskutē par tekstu
problemātiku, apspriež profesionālo problēmu risinājumu iespējas, izpauž savu
viedokli;
- meklē viņu interesējošo informāciju angļu valodā plašsaziņas līdzekļos, izvērtē tās
nozīmīgumu un atbilstību savām akadēmiskajām, pētnieciskajām un profesionālajām
vajadzībām, prezentē iegūto informāciju referāta veidā, organizē diskusijas nodarbībās;
- vingrina valodas mācīšanās prasmes, strādā ar dažāda veida vārdnīcām, informācijas
avotiem un uzziņu literatūru.
Kursa plāns:
1. Company Structure
2. Recruitment

3. Retailing
4. Franchising
5. Banking
6. Business and the Environment
7. Setting up a Business
8. International Trade
9. Meetings
10. The place of work
Prasības kredītpunktu iegūšanai:
Diferencētā ieskaite
Literatūra (01-mācību literatūra):
1. “New Insights into Business English”
2. Duckworth, M. (2000): „Oxford Business English. Grammar&Practice.” Oxford:
University Press.
3. Jones, L.; Alexander, R. (1995): „International Business English.” Cambridge: University
Press.
4. Viney, P.; Curtin, J. (1994): „Survival English.” Cayfosa: Heinemann.
Literatūra (02-papildliteratūra):
1.Stārastiņa, I. (1997): „English for You. Stories, Business, Problems.” Rīga: Kreilis un Ko.
2. Zemīte, M. (1999): „Let`s Get Talking.” Rīga: Zvaigzne ABC.
Literatūra (03-ieteicamā periodika):
“The Economist”
Kādām studiju programmām un to daļām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:
Profesionālās maģistra studiju programmas “Uzņēmējdarbības vadība” B daļa
Kursa nosaukums angļu valodā:
Business English
Kursa anotācija angļu valodā:
The course acquaints the students with vocabulary and language structures necessary for
communication in business sphere. The course includes topics related to business and
economics and grammatical themes that are necessary for everyday use and business. During
the course the linguistic and pragmatic competence of students is developed by reading of
authentic English texts of different styles, through grammar and vocabulary drills. As a
result, abilities and skills, necessary in the business sphere are developed.

Kursa nosaukums

Finanšu un nodokļu tiesības

Kursa līmenis (1,2,3,4,5,6,7,P)

5P

2
Kredītpunkti
Apjoms (akadēmisko kontaktstundu skaits
32
semestrī)
Zinātnes nozare

Juridiskā zinātne

Zinātnes apakšnozare

Civiltiesības

Kursa autori (vārds uzvārds, struktūrvienība, amats)
Jānis Koraševskis, VID Latgales reģionālā pārvalde
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas daļa, kurā kurss jāapgūst)
Valsts un tiesību teorija, civiltiesības vispārīga daļa
Kursa anotācija:
Studiju kursa paredzēts iepazistināt maģistrantus ar finanšu un nodokļu tiesību
objektu,subjektu un principiem, aplūkot valsts finanšu sistēmu un to veidojošos elementus:
valsts un pašvaldību budžetus, nodokļu sistēmu, kreditiestāžu sistēmu, vertspapīru tirgū un
apdrošinašanu, sniegt ieskatu finanšu uzskaites tiesiskajā reglamentācijā.
Kursa plāns:
1.Finanšu tiesību būtība, objekts, subjekts, priekšmets un avoti.
2.Valsts finanšu sistēma.Galvenie Latvijas Republikas finanšu likumi.
3.Valsts un pašvaldību budžets.
4.Vertspapīri, to būtība.Vertspapīru tirgus.
5.Apdrošināšanas tiesiskie aspekti.Apdrošināšanas līgums.
6.Nodokļu tiesību normas un attiecības.
7.Nodokļu struktūra un klasifikācija.
8.Nodokļu sistēma, tās elementi.
9.Atsevišķu nodokļu raksturojums un tas piemērošanās īpatnības.
10.Nodokļu maksātāji, to tiesības un pienākumi.
11.Nodokļu pārkāpums un nodokļu atbildība.
12.Procesuālā kartība saukšanai pie atbildības valsts ieņēmumu jomā.
Prasības kredītpunktu iegūšanai:
Eksāmens
Studiju rezultāti:

Studenti demonstrē zināšanas par mūsdienu finanšu tiesību zinātnes sasniegumiem
mūsdienās, par sabiedrības finanšu attiecību tendencēm un prognozēm; diskutē par mūsdienu
finanšu tiesību izmantošanas pozitīvajām un negatīvajām tendencēm; apkopo informāciju par
finanšu procesiem mūsdienu pasaulē, formulē to būtību; analīzē, sistematizē un interpretē
iegūto informāciju referātos, ziņoojumos, diskusijās; operatīvi izvērtē oponentu argumentus,
pārliecina tos par sava vērtējuma pareizību; sastāda un prezentē pārskatu par finanšu tiesību
procesa izpausmēm, spēj praktiski pielietot finanšu instrumentus.
Literatūra :
28. Likums „Par Valsts ieņēmumu dienestu” 28.10.1993.
29. Likums „Par nodokļiem un nodevām” 02.02.1995.
30. Latvijas Republikas 1937.gada Civillikums.
31. Likums „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 11.05.1993.
32. Likums „Valsts darba inspekcijas likums” (13.12.2001.)
33. Likums „Par valsts sociālo apdrošināšanu” (01.10.1997.)
34. Likums “Kreditiestāžu likums” 05.10.1995.
35. Likums „Par pievenotas vērtības nodokli”09.03.1995.
36. Likums „Par uzņēmumu ienākuma nodokli” 09.02.1995.
37. Muitas likums (18.03.2004.)
38. Likums „Pae Akcīzes nodokli” (30.10.2003.)
39. Dabas resursu nodokļa likums (15.12.2005.)
40. Likums „Par nekustām;a īpašuma nodokli” (04.06.1997.)
41. Azartspēļu un izložu likums (17.11.2005.)
42. Elektroenerģijas nodokļa likums (19.12.2006.)
43. Likums „Par vieglo automobīļu un motociklu nodokli” (30.10.2003.)
44. Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likums
(30.07.2008.)
45. Gada pārskatu likums (14.10.1992.)
46. Latvijas administratīvo pārkāpumu kodekss (07.12.1984.)
47. Zveinieks A.Nodokļi un nodevas.- Rīga, 2004.
48. Irvins D.Finanšu kontrole. – Riga, 1994.
49. Kodolina I. Nodokļi Latvijā 2003. – Riga, 2004.
50. Sipola E.Mūsdienu nodokļu teorija. – Riga, 2003.
51. Vītiņš V.“Vispārējs tiesību pārskats”. R.: ”Verdikts”, 1993.
52. Earl K Thomas Advanced Sales and Use Tax – San Diego, CA, 2004.
53. Foreign Tax Law .www.foreignlaw.com
54. Sinaiskis V. Saistību tiesības, Rīga 1940.
55. Švarcs F., Rimša S. Saistību tiesības sevišķā daļa, Rīga, 2001.
56. Jarve K. Un citi. Eiropas nodokļi Latvija. – Rīga, Latvijas Ekonomists, 2003.
57. Н.Д.Эриашвили Финансовое право
Literatūra (02-papildliteratūra):
INTERNET resursi:
www.likumi.lv
www.mk.gov.lv
www.saeima.lv

www.fm.gov.lv
www.liaa.gov.lv
www.fktk.gov.lv
www.ec.europa.eu
www.vid.gov.lv
www.kase.gov.lv
www.financenet.lv
www.mansbizness.lv
www.oecd.org/home/0,3305,en_2649_201185_1_1_1_1_1,00.html
www.iota-tax.org
Literatūra (03-ieteicamā periodika):
6. Latvijas Vēstnesis
7. Likums un tiesības
8. Jurista Vārds
9. Mans īpašums
10. Dienas bizness
11. Bilance
12. Latvijas ekonomists
13. Kapitāls
Kādām studiju programmām un to daļām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:
Profesionālās maģistra studiju programmas “Uzņēmējdarbības vadība” B daļa
Kursa nosaukums angļu valodā:
Finance and tax law
Kursa anotācija angļu valodā:
The aim of the study course is to introduce students to the object, subject and principles of
finance and tax law; to analyze state finance system and the elements that form it: state and
local government budgets, tax system, crediting system, stock market and insurance; to give
an idea about the legal regulation of financial accounting.

Kursa nosaukums
Kursa līmenis (1,2,3,4,5,6,7,P)
Kredītpunkti
Apjoms (akadēmisko kontaktstundu skaits
semestrī)
Zinātnes nozare
Zinātnes apakšnozare

Lietišķā vācu valoda
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Valodniecība
Lietišķā valodniecība

Kursa autori (vārds uzvārds, struktūrvienība, amats)
Janīna Sergejeva, DU Svešvalodu centrs, mag.paed., lektore

Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas daļa, kurā kurss jāapgūst)
nav
Kursa anotācija:
Kursa ietvaros tiek piedāvāta uz praktisko pielietošanu orientēta vācu valoda. Kursa saturs
tiek saistīts ar studentu profesionālo orientāciju, tiek piedāvāta ekonomiskā terminoloģija,
lietišķā korespondence, tiek apgūtas iemaņas veikt pārrunas ar profesionālo darbību saistītajā
jomā.
Studiju rezultāti:
Studentiem ir plašas profesionālās angļu valodas zināšanas. Studenti
- izmanto savas valodas zināšanas profesionālajā mutiskajā un rakstiskajā komunikācijā;
- lasa lietišķos tekstus angļu valodā, analizē un interpretē tos, diskutē par tekstu
problemātiku, apspriež profesionālo problēmu risinājumu iespējas, izpauž savu viedokli;
- meklē viņu interesējošo informāciju angļu valodā plašsaziņas līdzekļos, izvērtē tās
nozīmīgumu un atbilstību savām akadēmiskajām, pētnieciskajām un profesionālajām
vajadzībām, prezentē iegūto informāciju referāta veidā, organizē diskusijas nodarbībās;
- vingrina valodas mācīšanās prasmes, strādā ar dažāda veida vārdnīcām, informācijas
avotiem un uzziņu literatūru.
Kursa plāns:
1. Klasiskā darījumu korespondence
2. Iinformācija par savu firmu
3. Pieprasījums
4. Piedāvājums
5. Pasūtījums
6. Preču nosūtīšana un saņemšana

7. Piegādes noteikumi
8. Piegādes kavēšanās
9. Reklamācija un atbilde uz reklamāciju
10. Maksājumu kārtošana
11. Ielūgumi un atbilde uz ielūgumu
12. Pārrunas un līgums
13.Lietišķās telefona sarunas

Prasības kredītpunktu iegūšanai:
Diferencētā ieskaite
Literatūra (01-mācību literatūra):
1. Bäumchen, F. Deutsche Wirtschaftssprache für Ausländer. Max Hueber Verlag,
Ismaning 1996
2. Duden. Wörterbuch der new economy. Dudenverlag, Mannheim/ Leipzig/ Wien/
Zürich
3. Hiiemäe, M. Deutsch im Geschäftsleben. Korrespondenz. Jumava 1997
4. Hiiemäe, M. Deutsch im Geschäftsleben. Handelskontakte. Jumava 1997
5. Sachs, R. Deutsche Handelskorrespondenz. Der Briefwechsel in Export und
Import.Max Hueber Verlag, 1998
Literatūra (02-papildliteratūra):
1. Duden. Universalwörterbuch – Mannheim: Bibliographisches Institut, 1989
2. Vācu-latviešu vārdnīca – Rīga: Avots, 2004
3. Duden. Das Fremdwörterbuch – Mannheim, Leipzig, Wien, Zürich: Dudenverlag, 1990
Literatūra (03-ieteicamā periodika):

Kādām studiju programmām un to daļām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:
Profesionālās maģistra studiju programmas “Uzņēmējdarbības vadība” B daļa

Kursa nosaukums angļu valodā:
Business German
Kursa anotācija angļu valodā:
The course acquaints the students with the acquisition of practical usage of the German
language. The course provides the knowledge on the economic terminology and business
correspondence, it develops the students speaking skills on professional topics.

Nosaukums
Kursa līmenis (1,2,3,4,5,6,7,P)
Kredītpunkti
Apjoms (akadēmisko kontaktstundu skaits
semestrī)
Zinātnes nozare
Zinātnes apakšnozare

Loģika
6P
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Filozofija
Loģika

Kursa autori (vārds uzvārds, struktūrvienība, amats)
Ainars Felcis DU SZF lektors, Mag.paed., Dipl.phil.

Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas daļa, kurā kurss jāapgūst)
Filozofijas pamati
Kursa anotācija:
Kurss sniedz pamatzināšanas par dažiem retorikas aspektiem un formālās loģikas
pamatelementiem. Kurss iepazīstina ar argumentāciju kā retorikas sastāvdaļu. Kurss sniedz
padziļinātas zināšanas par argumentācijas teorētiskajiem un praktiskajiem aspektiem
Studiju rezultāti:
•
•
•
•
•
•

Izprot loģikas likumu darbību;
Spēj risināt loģikas uzdevumus;
Demonstrē zināšanas par argumentācijas teorētiskajiem un praktiskajiem aspektiem;
Spēj analizēt labākos retorikas vēsturiskos paraugus un salīdzināt ar mūsdienu runām;
Analīzē, sistematizē un interpretē iegūto informāciju referātos, ziņojumos, diskusijās;
Izvērtē oponentu argumentus, pārliecina tos par sava viedokļa pamatotību;

Kursa apraksts - plāns:
1. Ikdienas sociālās izziņas process
2. Realitātes interpretācija cilvēku domāšanā
3. Loģikas priekšmets. Loģikas likumi
4. Loģika, izziņa, komunikācija
5. Argumentācijas teorijas. Aristoteļa retorikas teorija
6. Argumentācijas veidi un tehnikas
7. Argumentu izvēle un konteksts
8. Simbolu lietojums argumentācijā
9. Loģiskās kļūdas. Tipiskākie kritikas izraisītāji un atbilžu taktika

10. Propagandas un manipulācijas modeļi un teorijas
11. Runas un komentāru struktūra
12. Publiskās runas loģika
13. Runu un komentāru analīze
Prasības kredītpunktu iegūšanai:
Ieskaite un eksāmens.
Literatūra (01-mācību literatūra):
1. Geikina S. Retorikas pamati.- Rīga, RaKa, 2003
2. Graumanis Z. Argumentācijas teorija un polemikas prasme.- Liepāja: LPA, 1998
3. Ivins A. Pareizas domāšanas māksla.- Rīga, Zinātne, 1990
4. Ivins A. Dzelžainā loģika.- Rīga, Zvaigzne, 1991
5. Kramiņš E. Runas prasme saziņā.- Rīga, Turība, 2005
6. Vedins I. Loģika.- Rīga, Avots, 2000
7. Vedins I. Zinātne un patiesība.- Rīga, Avots, 2008
8. Vilks A. Ievads loģikā.- Rīga, RaKa, 2003
Literatūra (02-papildliteratūra):
1. Dillard, J.P., Pfau, M. The Persuasion Handbook. Development in Theory
and Practice. Thousand Oaks, London, NewDelhi: SAGE Publications, 2002
2. Mc Croskey James C., An Introduction to Rhetorical Communication, 8 ed.,
US: Allynard Bacon
Literatūra (03-ieteicamā periodika):
V. Vīķes-Freibergas runas- http://www.president.lv
Latvijas ministru prezidentu runas- http://www.mk.gov.lv/lv/mp/runas-paziņ.
Runas Saeimā- http://www.saeima.lv/likumdošana

Kādām studiju programmām un to daļām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:
Profesionālās maģistra studiju programmas “Uzņēmējdarbības vadība” B daļa
Kursa nosaukums angļu valodā:
Logic
Kursa anotācija angļu valodā:
Logic is the science of reasoning. Course concerns the structure of statements and
arguments in formal systems of inference and natural language. Topics include validity,
fallacies and paradoxes, reasoning using probability and arguments involving causality.
Logic is also commonly used today in argumentation theory
Piezīmes:

Kursa nosaukums
Kursa līmenis (1,2,3,4,5,6,7,P)
Kredītpunkti
Apjoms (akadēmisko kontaktstundu skaits
semestrī)
Zinātnes nozare
Zinātnes apakšnozare

Finanšu un vadības grāmatvedība
6P
3
48
Ekonomika
Grāmatvedības un uzskaites teorija

Kursa autori (vārds uzvārds, struktūrvienība, amats)
Rita Baltere, DU SZF, asistente
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas daļa, kurā kurss jāapgūst)
Ekonomika, grāmatvedības pamati.
Kursa anotācija:
Kurss paredzēts SZF profesionālās maģistra studiju programmas “Uzņēmējdarbības vadība”
studējošajiem. Kursa mērķis ir sniegt studējošiem zināšanas par finanšu un vadības
grāmatvedības pamatjautājumiem, izskaidrot finanšu un vadības grāmatvedības
pamatjēdzienus un pamatprincipus, dot izpratni par kopējām ekonomiskajām likumsakarībām,
iesaistot studentus ekonomiskās domāšanas un izvērtēšanas procesā.
Studiju rezultāti:
– Iegūtas zināšanas finanšu un vadības grāmatvedībā.
–

Iegūto zināšanu izmantošana praktisku biznesa uzdevumu risināšanā.

–

Iegūto zināsanu praktisks pielietojums vadības lēmumu pieņemšanā.

Kursa plāns:
Studiju kursā paredzētas 24 lekcijas un 24 stundas praktiskie darbi.
Kursa saturs:
1.Ilgtermiņa ieguldījumi.
2. Apgrozāmie līdzekļi.
3. Pašu kapitāls.
4. Saistības.
5. Bilance.
6. Peļņas/ zaudējumu aprēķins
7 Naudas plūsmas pārskats.
8. Izmaksas un to klasifikācija.
9. Pašizmaksas kalkulācija.

10. Lēmumu pieņemšana.
11. Budžeta sastādīšana.
12. Kontroles sistēmas un noviržu analīze.
Prasības kredītpunktu iegūšanai:
Eksāmens
Literatūra (01-mācību literatūra):
1. LR likums „Par grāmatvedību” 14.10.1992.g.
2. LR likums „Gada pārskatu likums" 14.10.1992.g
3. MK noteikumi ''Par grāmatvedības kārtošanu un organizēšanu''Nr.585
4. Apsīte I. Uzņēmuma gada pārskats. – Rīga: SIA Lietišķās informācijas dienests
5. Pelš A. ‘’Vadības grāmatvedība’’ I un II daļa. – Rīga: KIF
Literatūra (02-papildliteratūra):
2. Januška M. Finansu un grāmatvdības kontrole firmā, Merkūrijs LAT, 2002
3. Grigorjeva R., Jesemčika A., Leibus I., Svarinska A. Grāmatvedības pamati. – Rīga: SIA
Izglītības soļi, 2002. – 88 lpp.
4. Янушка М. Бухгалтерский учет в практических ситуациях. – Рига: Merkurijs LAT,
2001. – 376 стр.
5. Тетьман В.Т. Финансовый учет – Москва: Финансы и статистика, 2004
Literatūra (03-ieteicamā periodika):
1.
Žurnāls „Grāmatvedība un ekonomika”
2.
Žurnāls „Bilance”
3.
LR laikraksts „Latvijas vēstnesis”.
4.
Žurnāls “Latvijas ekonomists”.
5.
Žurnāls “Kapitāls
6.
Elektroniskās adreses:
7.
www.likumi.lv
www.financenet.lv
8.
9.
www.fm.gov.lv
10. www.vid.gov.lv
11. www.lzra.lv
Kādām studiju programmām un to daļām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:
Profesionālās maģistra studiju programmas “Uzņēmējdarbības vadība” A daļa
Kursa nosaukums angļu valodā:
Financial and management accounting
Kursa anotācija angļu valodā:
The target audience of the course are the students of Master’s degree programme „Business
Administration”. The aim of the course is to give students the knowledge about basic issues of

finance and management accounting, to explain basic notions and principles of finance and
management accounting; to give an idea about general economic regularities, thus involving
students into the process of economic thinking and judging.

Kursa nosaukums

Risku analīze un vadība

Kursa līmenis (1,2,3,4,5,6,7,P)

6P

Kredītpunkti
Apjoms (akadēmisko kontaktstundu skaits
semestrī)

3

Zinātnes nozare

Ekonomika

Zinātnes apakšnozare

Sociālā ekonomika

48

Kursa autori (vārds uzvārds, struktūrvienība, amats)
Oļegs Užga-Rebrovs, Rēzeknes Augstskola, profesors
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas daļa, kurā kurss jāapgūst)
Vajadzīgas priekšzināšanas varbūtību teorijā un matemātiskā statistikā
Kursa anotācija:
Kursa mērķi ir:
1. Iepazīstināt maģistrantus ar H.Markovica portfeļu teorijas pamatiem.
2. Apskatīt efektīvo portfeļu veidošanas principus.
3. Sniegt priekšstatu par optimālo portfeļu izvēles principiem efektīvo portfeļu kopā.
4. Sniegt priekšstatu par riska samazināšanas iespējām ar opciju un kontraktu palīdzību.
Kursa galvenie uzdevumu:
1. sniegt pamatinformāciju par finansu operācijām un to efektivitātes un riska novērtēšanu;
2. aplūkot portfeļu parametru aprēķināšanas procedūras dažādiem vērtspapīru veidiem;
3. aplūkot efektīvo portfeļu kopas jēdzienu un veidošanas pamatprincipus;
4. sniegt priekšstatu par optimālo portfeļu izvēli dažādās situācijās;
5. sniegt pamatinformāciju par riska samazināšanas iespējām ar opciju un kontraktu
palīdzību.

Studiju rezultāti
-novērtēt reālo vērtspapīru efektivitāti un risku;
-izveidot vērtspapīru portfeļus un novērtēt to parametrus;
-izveidot efektīvo portfeļu kopu un izvēlēties optimālo portfeli konkrētam investoram šajā
kopā;
-novērtēt konkrētā portfeļa parametru atkarību no tirgus vispārīgiem rādītājiem;

-praktiski izmantot dažādas hedžēšanas metodes riska samazināšanai.

Kursa plāns:
1. NOTEICOŠIE LIKUMI, PAMATOJOTIES UZ µ-σ- PRINCIPA
1.1. Pamatjēdzieni un definīcijas
1.2. Lineārās un nelineārās preferenču funkcijas
1.3. Lineārās un nelineārās vienaldzības līnijas µ-σ telpā
1.4. µ-σ principa vispārēja analīze
2. VĒRTSPAPĪRU PORTFEĻU RAKSTUROJUMI
2.1. Finanšu riska jēdziens
2.2. Vērtspapīru gaidāmā efektivitāte
2.3. Standartnovirze kā riska mērs
2.4.Nekorelēto vērtspapīru portfeļa parametru noteikšana. Diversifikācijas jēdziens
2.5. Korelēto vērtspapīru portfeļa parametru noteikšana
2.5.1. Pilnā pozitīvā korelācija
2.5.2. Pilnā negatīvā korelācija
2.5.3. Patvaļīgā korelācija
2.6. Portfeļu līnijas
2.6.1. Divu vērtspapīru gadījums
2.6.2. Riskantu un neriskantu vērtspapīru maisījums
2.6.3. Portfelis ar patvaļīgu vērtspapīru veidu skaitu
3. VĒRTSPAPĪRU PORTFEĻU OPTIMIZĀCIJA
3.1. Efektīvo vērtspapīru portfeļu līnijas noteikšana
3.2. Optimizācijas uzdevuma vispārējā nostādne
3.3. Optimālā portfeļa izvēle efektīvo portfeļu kopā
3.3.1. Riskantie vērtspapīri, vienaldzības taisnes
3.3.2. Riskantie vērtspapīri, vienaldzības līknes
3.3.3. Riskantie un neriskantie vērtspapīri vienaldzības taisnes
3.3.4. Riskantie un neriskantie vērtspapīri , vienaldzības līknes
3.4. Gala slēdzieni
4. KAPITĀLĪPAŠUMA VĒRTĪBAS MJDELIS
4.1. H. Markovica teorijas kritika
4.2. Riska tirgus modelis
4.3. Kapitālīpašuma vērtības modelis
4.RISKA SAMAZINĀŠANAS METODES
4.1. Hedžēšanas vispārīgais jēdziens
4.2. Opcijas un to cenu aprēķināšanas principi
4.3. Bleka-Šolesa modeļa pamati
4.4. Kontrakti un to cenu aprēķināšanas vispārīgie principi

Prasības kredītpunktu iegūšanai:

Eksāmens
Literatūra (01-mācību literatūra):
1. Adams A., Bloomfeld D., Booth Ph. (1993). Investment Mathematics and Statistics.
London, Graham&Trotman, 410 p.
2. Jaudzems A., Vasermanis E. (2001). Riska analīze (kursa materiāli). Rīga, Latvijas
universitāte, 196 lpp.
3. Užga-Rebrovs O. (2005). Ekonomiskais risks. Novērtēšana, analīze, pārvaldīšana.
Rēzekne, Rēzeknes Augstskola, 193. lpp.
4. Strong R.A.(1993). Porttolio Construction, Management & Protection. New-York, West
Publishing Company.
5. Грабовый П.Г. и др. (1994). Риски в современном бизнесе. Москва, “Аланс”,
200 с.
Literatūra (02-papildliteratūra):
1. Krastiņš O. (1998). Statistika u ekonometrija. (mācību grāmata augstskolām). Rīga.
2. Užga-Rebrovs O. (1997). Lēmumu analīze. Rēzekne, Rēzeknes Augstskola, 70 lpp.
3. Užga- Rebrovs (2000).Komerclēmumu analīze. Rēzekne, Rēzeknes Augstskola,175 lpp.
4. Cheney J.M., Moses E.A. (1992). Fundamentals of Investments.
5. Jones C.P. (1992). Introductions Finansial Management. Irwin , 704 p.
6. Lapin L.L. (1993). Statistics for Modern Business Decisions. Philadelphija etc., Dryden
Press ,1264 p.
7. Varian H.P.(1993). Intermediate Microeconomics. A modern Approach. New-York,
London, W.W. Norton & Company.
8. Бромвиг Майкл (1996). Анализ экономической эффективности капиталовложений
(перевод с английского). Москва, ИНФРА-М 132 с.
9. Норткотт Д. (1997). Принятие инвестиционных решений (перевод с английского).
Москва , “ЮНИТИ”, 274 с.
10.Эддус М., Стэнсфилд Р. (1997). Методы принятия решений (перевод с
английского). Москва, “ЮНИТИ”
Literatūra (03-ieteicamā periodika)(interneta resursi):
1. www.fktk.lv/downloads/news/Vispariga_informacija_1_cet_2004.doc
2. www.Bis.org/publ/cgfs22bubaw1.pdf
3. www.foresight-investment.com
Kādām studiju programmām un to daļām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:
Profesionālās maģistra studiju programmas “Uzņēmējdarbības vadība” A daļa
Kursa nosaukums angļu valodā:
Risk analysis and management

Kursa anotācija angļu valodā:
The aims of the course are as follows: to introduce Master students to the basis of
G.Markovic’s portfolio theory; to analyse the principles of creation of efficient potfolio; to
give an idea about the principles how to choose optimal portfolio out of the most effiecient
ones; to give an idea about the possibilities to reduce the risk with the help of options and
contracts. The main objectives of the course are as follows: to give basic information about
financial operations, their efficiency and risk prevention; to analyze parameters used to
calculate the portfolio for different kinds of securities; to analyze the notions and the basic
principles of formation of efficient portfolios; to give an idea about an optimal choice of
portfolio in different situations; to offer basic information about risk reduction with the help
of options and contracts.

Kursa nosaukums

Inovatīvās metodes uzņēmējdarbībā

Kursa līmenis (1,2,3,4,5,6,7,P)

6P

Kredītpunkti

2

Apjoms (akadēmisko kontaktstundu skaits
semestrī)

32

Zinātnes nozare

Ekonomika

Zinātnes apakšnozare

Sociālā ekonomika

Kursa autori (vārds uzvārds, struktūrvienība, amats)
Jānis Eglītis, DU SZF SPI, vadošais pētnieks, asoc. profesors
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas daļa, kurā kurss jāapgūst)
Ekonomika, finanšu un vadības grāmatvedība, risku analīze un vadība, mārketinga vadība.
Kursa anotācija:
Kurss paredzēts SZF profesionālās maģistra studiju programmas “Uzņēmējdarbības
vadība” studentiem. Kursa mērķis ir iepazīstināt studentus ar inovatīvām metodēm
uzņēmējdarbībā, balstoties uz inovatīvu problēmu risināšanas teoriju (TRIZ), tās praktisku
pielietošanu prāta vētrās un inovatīvu problēmu risināšanā, kā arī speciālu datorprogrammu
izmantošanu.
Studiju rezultāti:
– iegūtas zināšanas par inovāciju ieviešanu uzņēmējdarbībā un par problēmu, tai skaitā
inovatīvu, risināšanas algoritmiem,
– iegūtas praktiskas zināšanas par TRIZ metodikas un datorprogrammas Knowlwedge
Wizard lietošanu inovatīvo problēmu risināšanā.
Kursa plāns:
Studiju kursā paredzētas 16 lekcijas un 16 praktiskie darbi.
Kursa saturs:
8. Inovācijas jēdziens.
9. Inovācijas uzņēmējdarbībā.
10. Inovāciju menedžments.
11. Inovatīvas problēmu risināšanas teorija (TRIZ) - mērķi, principi un piemēri.

12. Problēmu formulēšana un risināšana.
13. Datorprogrammas “Ideation Brainstorming” izmantošana problēmu risināšanā.
14. Datorprogrammas „ Knowledge Wizard” izmantošana inovatīvā problēmu risināšanā.
15. Neirolingvistiskās programmēšanas (NLP) elementi uzņēmējdarbībā.
16. Patstāvīga projektu izstrāde, izmantojot programmu „Knowledge Wizard”.
Prasības kredītpunktu iegūšanai:
Eksāmens
Literatūra (01-mācību literatūra):
9. Inovatīvās darbības pamatelementi. Rīga:Latvijas tehnoloģiskais centrs, 2007. 276
lpp.
10. Indra Melbārde. Kad sapņi piepildās. Rīga: Zvaigzne, 2004. 160 lpp.
11. Stan Kaplan. An Introduction to TRIZ. The Russian Theory of Inventive problem
Solving. ISBN 1-928747-00-0 www.ideationtriz.com
12. Dimza V. Inovācijas pasaulē, Eiropā, Latvijā. Rīga: Latvijas Zinātņu akadēmijas
Ekonomikas institūts, 2003. 206 lpp.
13. Indra Melbārde. Es vienmēr zinu, ko vēlos. Rīga: Zvaigzne, 2007. 152 lpp.
14. Bruce A., Birchall D. Fast track to success. Prentice Hall. 2009. – p.214. ISBN 9780-273-71988-5
15. The Measurement of Scientific and Technological Activities. Oslo Manual.
GUIDELINES FOR COLLECTING AND INTERPRETING INNOVATION DATA
Third edition. A joint publication of OECD and Eurostat.
Literatūra (02-papildliteratūra):
1. Systematic Innovation: An Introduction to TRIZ, by John Terninko, Alla Zusman, and
Boris Zlotin ISBN 1-57444-111-6
2. Solving Problems with TRIZ; An Exercise Handbook, 2nd ed, Revised and Expanded
by Dr. Vladis Kosse ISBN 1-928747-07-8
3. The Business Innovation book by Praveen Gupta with Foreword by Dipak Jain, Dean,
Kellogg School of Management. Accelper Consulting, 2007 ISBN 141964663X
Literatūra (03-ieteicamā periodika):
1. The TRIZ Journal. http://www.triz-journal.com
2. Ideation TRIZ. www.ideationtriz.com
Kādām studiju programmām un to daļām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:
Profesionālās maģistra studiju programmas “Uzņēmējdarbības vadība” B daļa
Kursa nosaukums angļu valodā:
Innovative methods in business
Kursa anotācija angļu valodā:
This course is meant for students of the Faculty of Social Sciences who study
Professional Study Programme “Business Administration’ of the Master’s Degree. The
aim of the course is to introduce students to “Basics of the Theory of the Solution of
Inventive Programmes (TRIZ)” fundamentals, theoretical brainstorming and problem
solving methods of as well as to the practical application of Ideation Brainstorming,

Innovation Situation Questionnaire, and Problem Formulating software.
Piezīmes:

Kursa nosaukums

Lietvedība

Kursa līmenis (1,2,3,4,5,6,7,P)

5P

Kredītpunkti

2

Apjoms (akadēmisko kontaktstundu skaits
semestrī)

32

Zinātnes nozare

Ekonomika

Zinātnes apakšnozare

Sociālā ekonomika

Kursa autori (vārds uzvārds, struktūrvienība, amats)
Janīna Stašāne, Daugavpils Universitāte, docente
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas daļa, kurā kurss jāapgūst)
Nav nepieciešamas
Kursa anotācija:
Kursā tiek sniegtas zināšanas par lietvedības būtību un nepieciešamību, par tās pielietošanu
praksē, ievērojot noteiktu sistematizāciju dokumentu noformēšanā un sakārtošanā. Tiek
attīstīta prasme pielietot kursa zināšanas praktiski.

Kurss iepazīstina ar lietvedības pamatnosacījumiem, dokumentēšanas juridisko pamatojumu un
dokumentācijas sistēmām; parāda dokumentu veidus un sniedz to raksturojumu; apskata dokumentu
apgrozību, lietu nomenklatūru un lietu formēšanu; informē par darījumu saraksti, pievēršot uzmanību
valsts valodas prasmei lietvedības dokumentos. Kursā tiek apgūtas jauno informācijas tehnoloģiju
izmantošanas iespējas lietvedības darba veikšanā iestādē, sniegtas nepieciešamās zināšanas darbam ar
elektroniskajiem dokumentiem.

Studiju rezultāti:
• studējošie demonstrē zināšanas un prasmi patstāvīgi pielietot lietvedību un arhīvu regulējošo
tiesību un normatīvo aktu prasības;
• izstrādā un noformē dokumentus atbilstoši tiesību un normatīvo aktu prasībām;
• izstrādā lietu nomenklatūru;
• demonstrē prasmi patstāvīgi veikt dokumentu arhivēšanu;
• novērtē dokumentu kvalitāti.
Kursa plāns:
1. Lietvedības darba organizācija iestādē, uzņēmumā.
2. Dokumenta jēdziens, dokumentu izstrādāšana un noformēšana atbilstoši tiesību aktu

prasībām.
3. Dokumentu izstrādi un noformēšanu reglamentējošie dokumenti, pamatprasmes darbā ar
tiem.
4. Dokumentu iedalījums pēc to lietojuma, atšķirības, to būtība.
5. Tehniskās prasības dokumentu noformēšanā: formāti, malas, krāsu lietojums, saīsinājumu
lietojums, aploksnes.
6. Dokumenta struktūra, dokumenta saturs, rekvizīti.
7. Veidlapas organizācijā - prasības un praktiskā lietošana, atsevišķu dokumentu veidu
noformēšana.
8. Elektroniskie dokumenti, to aprites organizācija, glabāšana, elektroniskais paraksts.
9. Dokumentu pārvaldība - tās būtība un reglamentējošie dokumenti.
10. Dokumentu aprite. Dokumentu iedalījums grupās, atšķirības, to būtība. Darbs ar dažādiem
dokumentu veidiem.
11. Pārvaldes dokumenti, to izstrādāšanas un noformēšanas vispārīgās un tehniskās prasības.
12. Pārvaldes dokumentu sastāvdaļas un to izvietojums.
13. Pārvaldes dokumentu sastāvdaļu noformēšana.
14. Organizatorisko dokumentu noformēšana.
15. Rīkojuma dokumentu noformēšana.
16. Izziņu un pārskatu dokumentu noformēšana.
17. Sarakstes dokumentu noformēšana.
18. Personāla dokumentu noformēšana.
19. Līgumu, iesniegumu un pilnvaru noformēšana.
20. Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība (vīzēšana, parakstīšana, reģistrācija,
saskaņošana un apstiprināšana).
21. Pasta sūtījumi un to noformēšana.
22. Dokumentu atvasinājumu (kopija, noraksts, izraksts, dublikāts) izgatavošanas kārtība un to
juridiskā spēka nodrošināšana.
23. Lietvedības instrukcijas izstrādāšana, tās loma dokumentu apgrozības nodrošināšanā.
24. Priekšlikumu, iesniegumu un sūdzību izskatīšanas lietvedība.
25. Lietu nomenklatūra, dokumentu sagatavošana uzglabāšanai arhīvā.
26. Arhīva darba organizācija.
27. Valodu likuma prasību ievērošana lietvedībā, lietvedības dokumentu valoda.
28. Biroja tehnika, lietvedības datorprogrammas darba racionalizācijai.
Prasības kredītpunktu iegūšanai:
Līdzdalība seminārā, kontroldarbs, diferencētā ieskaite
Literatūra (01-mācību literatūra):
1. Ministru kabineta 1996.gada 23.aprīļa noteikumi Nr.154 „Dokumentu izstrādāšanas un
noformēšanas noteikumi”.
2. Elektronisko dokumentu likums. 2002. gada 20.novembrī.
3. Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnijā noteikumi Nr.473 „Elektronisko dokumentu
izstrādāšanas, noformēšanas, glabāšanas un aprites kārtība valsts un pašvaldību iestādēs un
kārtība, kādā notiek elektronisko dokumentu aprite starp valsts un pašvaldību iestādēm vai
starp šīm iestādēm un fiziskajām un juridiskajām personām”.

4. LR likums Par arhīviem” (26.03.1991.).
5. Bahanovskis V. Praktiskā lietvedība : Rokasgrāmata. Rīga: Kamene 2002., 253lpp.
6. Bahanovskis V. Lietvedības instrukcija: lietu nomenklatūra, arhīvu darbības noteikumi.
Elektroniskie dokumenti. Rīga.: Kamene 2008
7. Urtāne R. Lietvedības darba organizēšana.- Rīga: Lietišķās apmācības centrs, 2009..
8. Kalve I. Jaunās paaudzes lietvedība. Rīga.: „Biznesa augstskola Turība SIA”, 2002., 228
lpp.
9. Kalve I., Augucēvičs J. Dokumentu datorizēta sagatavošana. Rīga.: „Biznesa augstskola
Turība SIA”, 2002., 76 lpp.
10. Kalējs J., Ābele M. Lietvedības pamati.- Rīga.:Biznesa komplekss, 2000.
11. Behmane D. Lietvedības dokumentu rokasgrāmata: Rīga.:Merkūrijs, 2007.
12. Ruķers M. Elektroniskais paraksts un elektroniskais dokuments. Rīga.:Biznesa augstskola
„Turība”, 2005.
13. Skujiņa V. Lietišķo rakstu paraugi.- Rīga.:Zvaigzne ABC, 1999.
14. Skujiņa V. Latviešu valoda lietišķajos rakstos. Rīga.:Zvaigzne ABC, 1999.
15. Dambe G., Jurevičs A., Augucevičs J. Datorizēta lietvedības dokumentu sagatavošana .
Rīga.: Biznesa augstskola Turība, 2000.
16. Lietvedība un arhīvs: Tālmācības studiju kurss.- Rīga: Latvijas uzņēmējdarbības un
menedžmenta akadēmija, 2007.
17. Biroja darba organizēšana un vadība: Tālmācības studiju kurss.- Rīga: Latvijas
uzņēmējdarbības un menedžmenta akadēmija, 2005.
18. Brokāns V. Lietvedības pamati: Lekc.kursa konspekts.- Rīga: TSI, 2004.
19. Dimante I.. Lietišķā lietvedība un korespondence. Rīga.: SIA „HOĻDA” BKI, 2006.,
124lpp.
Literatūra (02-papildliteratūra):
1. Koluža R. Darījumraksti. - R., 1996.
2. Ruskule S. Lietvedības praktikums. - R., 1996.
3. Treiguts E. Datoru tehnoloģija lietvedībā un ekonomikā. - R., 1999.
4. Informācijas un komunikāciju tiesības. - Rīga : Biznesa augstskola Turība, 2002. - 32 lpp.
5. Skujiņa V. Valsts valodas prasme lietvedības dokumentos. - Rīga : Biznes komplekss, 1993.
- 109 lpp.
6. LR Ministru kabineta 18.04.1995. noteikumi Nr 99 "Par iesniegto sūdzību un priekšlikumu
lietvedību valsts un pašvaldību institūcijās".
7. Zemļanovs V. Sekretāra darbs firmas pārvaldības sitēmā: Lietvedība - darba un dokumentu
apgrozības vadīšanas organizācija. - Rīga : Merkūrijs LAT, 2002. - 366 lpp.
8. Ābele M. Lietvedība.- Rīga: Latvijas uzņēmējdarbības un menedžmenta akadēmija, 2007.
9. Ekonomikas, lietvedības un darba organizācijas termini: latv., krievu, angļu un vācu val.Rīga: SIA „SEPA”, 1996.
10. Engel-Ortlieb D. Perfekt im Office: moderne Buroorganisation fur Profis.- Frankfurt am
Main: Redline Wirtschaft, 2005.
11. Jaderstrom S. Complete office handbook : the definitive reference for today’s electronic
office.- New York: Random House Reference, 2002.
Literatūra (03-ieteicamā periodika):
Latvijas Vēstnesis
Jurista Vārds

Office Manager
Director
Kādām studiju programmām un to daļām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:
Profesionālās maģistra studiju programmas “Uzņēmējdarbības vadība” B daļa
Kursa nosaukums angļu valodā:
Office Management
Kursa anotācija angļu valodā:
During this course the students will get knowledge about the essence of office management and
its importance, its practical application taking into consideration the basic legislation of
document registration, preparation and execution control. Students get acquainted with basic
conditions in the Office management and documentation systems; during the course different
types of documents are studied and characterized; the students learn to inform about business
communication taking into consideration the knowledge to use state language in the Office
management documents. During the course students learn how to use new technologies in the
office work and the necessary knowledge in the work with electronic documents.

Kursa nosaukums

Profesionālā ētika

Kursa līmenis (1,2,3,4,5,6,7,P)

6P

Kredītpunkti

2

Apjoms (akadēmisko kontaktstundu skaits
semestrī)
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Zinātnes nozare

Filozofija

Zinātnes apakšnozare

Ētika

Kursa autori (vārds uzvārds, struktūrvienība, amats)
Ainars Felcis, DU SZF, lektors, Mag.paed, Dipl.phil.
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas daļa, kurā kurss jāapgūst)
Filozofijas pamati
Kursa anotācija:
•
•
•

Augstākajai izglītībai atbilstošu sistematizētu priekšstatu par ētiskās domas attīstību
pasaulē un Latvijā iegūšana;
Īpašu uzmanību kursa ietvaros pievērst dzīvei tās situāciju daudzveidībā, mazāk
moralizēšanai;
Uz iegūto zināšanu bāzes veidot un stiprināt pārliecību par sociāli atbildīgu ētisko stāju,
kas balstītos uz racionālu, kompetentu un tolerantu autoritāti.

Studiju rezultāti:
1. Studenti demonstrē zināšanas par ētiskās domas attīstību vēsturiskā šķērsgriezumā un
izprot mūsdienu situācijas problemātiskumu;
2. izpētī uzņēmējdarbības ētikas nepieciešamību un prognozē attīstības tendences;
3. diskutē par mūsdienu sabiedrības attīstības teorijām;
4. apkopo informāciju par procesiem mūsdienu pasaulē, formulē to būtību;
5. analīzē, sistematizē un interpretē iegūto informāciju referātos,
ziņojumos, diskusijās;
6. izvērtē oponentu argumentus, pārliecina tos par sava vērtējuma pamatotību;
7. modelē dzīves situācijas un piedāvā risinājumus.
Kursa plāns:

1. Ētika, morāle, tikumība. Teorijas jābūtība un prakse.
2. Morāles dinamika. Profesionālās ētikas būtība un uzdevumi. Ētiska uzņēmējdarbība kā
iespējamība un nepieciešamība.
3. Raksturīgākās teorijas. Utilitārisms. Pienākuma ētika. Mācība par dabiskām tiesībām.
4. Brīvība un atbildība. Vara, tās ētiska lietošana. Sociālā atbildība uzņēmējdarbībā.
5. Patiesība un meli. Melošana un sadzīves diplomātija. Blefošana uzņēmējdarbībā.
6. Patiesība un meli reklāmā. Maldināšana. Reklāma un patērētāja brīva izvēle.
7. Taisnīgums. Taisnīga samaksa. Taisnīgums un vienlīdzība. Diskriminācija darbā.
8. Uzņēmuma kultūra un ētika. Tikumiska un harmoniska vide. Ētiskā darba organizēšana
uzņēmumā.
Prasības kredītpunktu iegūšanai:
Noklausīts kurss, piedalīšanās diskusijās, diferencētā ieskaite
Literatūra (01-mācību literatūra):
1. Ētikas vārdnīca.- R., 1987.
2. Augškalne I. Antoloģija ētikā.- R.: „Izd. RaKa”.- 2002.
3. Boazs D. Pasaules filozofiskā doma labklājības meklējumos. Libertāriešu hrestomātija:
klasiskie un mūsdienu darbi no Laodzi līdz Miltonam Frīdmenam.- R.: Biznesa
augstskola Turība.- 2006.
4. Klīve V.V. Rīcības ceļos. Ētikas vēsture ar atskatu uz kristīgās ētikas pieredzi.- R.:
Zinātne.- 1998.
5. Lasmane S. Rietumeiropas ētika no Sokrāta līdz postmodernismam.- R.: Zvaigzne
ABC.- 1998.
6. Lasmane S. 20.gadsimta ētikas pavērsieni.- R.: Zvaigzne ABC.- 2004.
7. Rietumeiropas morāles filozofija. Antoloģija.- R.: LU Akadēmiskais apgāds.- 2006.
8. Rogenbuka I. Uzņēmējdarbības ētika.- R.: Zvaigzne ABC.- 1999.
9. Rubenis A. Ētika XX gadsimtā. Praktiskā ētika.- R.: Zvaigzne ABC.- 1996.
10. Rubenis A. Ētika XX gadsimtā. Teorētiskā ētika.- R.: Zvaigzne ABC.- 1997.
11. Steinbergs Š.S. un Osterns D.T. Valdība, ētika un vadītāji.- R.: „Pētergailis”.- 1994.
Literatūra (02-papildliteratūra):
1. Aristotelis. Nikomaha ētika.- R.: Zvaigzne.- 1985.
2. Kants I. Praktiskā prāta kritika.- R.: Zvaigzne.- 1988.
3. Marks Aurēlijs. Pašam sev.- R.: Zvaigzne.- 1991.
4. Mills Džons Stjuarts. Par brīvību.- R.: Tapals.- 2007.
5. Seneka L.A. Vēstules Lucīlijam par ētiku.- R.: Zinātne.- 1996.
6. Seneka L. A. Dialogi: Par laimīgu dzīvi. Par dzīves īsumu. Par gudrā nelokāmību. Par
dvēseles mieru. Par dusmām.- R.: Zinātne.- 2001.
Literatūra (03-ieteicamā periodika):

Žurnāli „Skolotājs”, „Kentaurs XXI” (īpaši nr. 13., 21., 26., 29.)
Internetresursi: www.ethicscenter.ru www.satori.lv www.delfi.lv
Kādām studiju programmām un to daļām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:
Profesionālās maģistra studiju programmas “Uzņēmējdarbības vadība” B daļa
Kursa nosaukums angļu valodā:
Professional ethics
Kursa anotācija angļu valodā:
In the teaching of ethics, we need to be connected with everyday life. Students in introductory
courses can be more motivated when ethic problems have personal significance. The course
suggests an alternative method of teaching ethics systematically in a scholarly and academic
way by drawing a meaningful connection between studies and real life.

Kursa nosaukums

Mārketinga vadība

Kursa līmenis (1,2,3,4,5,6,7,P)

5P

Kredītpunkti

2

Apjoms (akadēmisko kontaktstundu skaits
semestrī)
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Zinātnes nozare

Ekonomika

Zinātnes apakšnozare

Sociālā ekonomika

Kursa autori (vārds uzvārds, struktūrvienība, amats)
Teodor Bikovskij, DU SZF, lektors
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas daļa, kurā kurss jāapgūst)
Ekonomikas pamati
Kursa anotācija:
Kursa pamatuzdevumi ir: apskatīt galvenās mārketinga īpatnības kā vienu no firmas darbības
virzieniem; precīzi saistīt mārketinga teoriju ar citiem priekšmetiem biznesa izglītības jomā –
menedžmentu, mikroekonomiku utt.; apskatīt un izanalizēt tirgus un firmas galveno mehānismu
darbību; iemācīt izmantot teorētiskās zināšanas mārketinga jomā konkrētas situācijas analīzei
un izpratnei.
Studiju rezultāti:
•
•
•

Prast analizēt tirgus situāciju, kurā darbojas uzņēmums;
Studenti patstāvīgi spēj analizēt konkurentu ietekmi uz uzņēmējdarbību, kā arī noteikt
uzņēmuma pozīciju tirgū;
Prast pielietot mārketinga jēdzienus un pamatkoncepcijas, veidos uz tirgu un klientiem
orientētu domāšanu.

Kursa plāns:
1. Mārketinga sistēma
2. Mārketinga vieta firmas darbībā
3. Pircēju uzvedība
4. Tirgus segmentācija
5. Jaunas preces veidosana
6. Firmas stratēģija un konkurence
7. Cenu veidosana

8. Virzīšana – reklāma un noieta stimulēšana
9. Mazum- un vairumtirdzniecība
10. Mārketinga aģentu darbība
Prasības kredītpunktu iegūšanai:
Eksāmens

Literatūra (01-mācību literatūra):
1. Mārketinga pamati. Rīga : Jumava, cop. 2002.
2. Savicka G. Uzņēmuma saimnieciskas darbības analīze. Rīga, 2004
3. Котлер Ф. Основы маркетинга.- С-Пб, 2000.g.
Literatūra (02-papildliteratūra):
1. Blaits Džims. Mārketings: rokasgrāmata. Rīga: Zvaigzne ABC, 2004.
2. Ešenvalde I.. Personāla praktiskā vadība. Rīga,2004
3. Дэй Джордж. Стратегический маркетинг Москва : ЭКСМО-Пресс, 2002
4. Ильин В.И. Поведение потребителей. - С-Пб, 2000.g.
5. Клири Томас. Японское искусство войны. - С-Пб, 2000.g.
6. Крэндэлл Рик.- 1001 способ успешного маркетинга. Москва, 1999
7. Мак-Дональд М. Стратегическое планирование маркетинга.- С-Пб, 2000.g
8. Росситер Дж.Р,Перси Л. Реклама и продвижение товаров.- С-Пб, 2000.g.
Literatūra (03-ieteicamā periodika):
1. http://www.hbsp.harvard.edu
2. http://www.morganstanley.com
3. http://www.msi.org
Kādām studiju programmām un to daļām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:
Profesionālās maģistra studiju programmas “Uzņēmējdarbības vadība” A daļa
Kursa nosaukums angļu valodā:
Marketing management
Kursa anotācija angļu valodā:
The main purporses of this course are: to analyze marketing peculiarities as a part of
coroporation; to connect marketing with other business subjects, such as management,
microeconomics; to analyze the mechanics and structure of market and firm; to use marketing
theory for solving and understanding of particular economic situations and problems.

Kursa nosaukums

Ekonomika vadītājiem

Kursa līmenis (1,2,3,4,5,6,7,P)

5P

Kredītpunkti
Apjoms (akadēmisko kontaktstundu skaits
semestrī)
Zinātnes nozare

4

Zinātnes apakšnozare

Sociālā ekonomika

64
Ekonomika

Kursa autori (vārds uzvārds, struktūrvienība, amats)
Juris Saulītis, DU SZF, profesors
Andrejs Nikolajevs, DU SZF, asociētais profesors
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas daļa, kurā kurss jāapgūst)
Priekšmets balstās uz vispārējām zināšanām, kas iegūtas augstākajā mācību iestādē
Kursa anotācija:
Iepazīstināt maģistrantus ar mūsdienu ekonomikas teoriju. Parādīt ekonomikas teorijas
izmantošanas iespējas, analizējot konkrētas ekonomiskas parādības.
Studiju rezultāti:
Studenti izprot mūsdienu ekonomikas teorijas pamatprincipus, modelē tendences un sniedz
prognozes par notiekošajiem ekonomiskajiem procesiem
Diskutē par notiekošajiem ekonomiskajiem procesiem valstī, pasaulē, kā arī to ietekmi uz
uzņēmējdarbību.
Analizē, sistematizē un interpretē iegūto informāciju referātos, ziņojumos un diskusijās.

Kursa plāns:
1. Mikroekonomikas priekšmets. Mikroekonomikas izpētes objekti un subjekti.
Neierobežotās vajadzības, ierobežotie resursi, izvēle un tās cena. Ekonomikas
pamatproblēmas un to risinājumi, dažādās ekonomiskās sistēmas, ekonomiskā analīze.
2. Pieprasījuma un piedāvājuma teorija. Tirgus būtība un tā veidi. Piedāvājuma un
pieprasījuma ekonomiskā būtība. Pieprasījums un vajadzības. Tirgus līdzsvara būtība.
Elastības teorijas būtība un to praktiskais pielietojums.
3. Patērētāja izvēles teorija. Vajadzības, labumi, derīgums. Robežderīgums (galējais
derīgums), kopējais derīgums. Patērētāju izvēle un patērētāju izvēles teorijas praktiskais
pielietojums.

4. Ražošana: ražīgums un izmaksas. Ražošana un ražošanas faktori. Ražošanas funkcija un
krītošā (dilstošā) ražīguma likums. Ražošanas izmaksas un grāmatveža un ekonomista
(uzņēmēja) pieeja ražošanas izmaksu noteikšanai. Ekonomiskās un grāmatvedības
izmaksas.
5. Tirgus pamatmodeļi un peļņas maksimizēšana pilnīgas un nepilnīgas konkurences
apstākļos. Tirgus modeļu pamatiezīmes. Peļņu maksimizējošo ražošanas apjomu un cenas
noteikšana. Lūzuma un slēgšanas punktu būtība. Nepilnīgas konkurences tirgu veidi un to
ekonomiskās sekas.
6. Ražošanas faktoru tirgus. Ražošanas faktoru tirgi. Faktoru pielietošanas un viszemāko
izmaksu likums. Darba tirgus un darba cena. Zemes tirgus, zemes cenas veidošanās.
Kapitāla tirgus, kapitāla cena. Investīcijas un to efektivitātes noteikšana.
7. Tirgus un sabiedrisko (valsts) institūciju mijiedarbība.Tirgus neveiksmes būtība un to
cēloņi valsts nozīme tirgus nepilnību samazināšanā. Sabiedriskās izvēles teorijas būtību,
tiešā un pārstāvniecības demokrātija un lēmumu pieņemšanas mehānisms.
8. Makroekonomiskā teorija un ekonomiskā politika:
− Makroekonomiskās politikas pamatmērķi. Makroekonomiskie rādītāji.
− Pilnīga nodarbinātība. Bezdarba definīcija un mērīšana. Bezdarba formas. Bezdarba
statistika.
− Naudas sistēmas stabilitāte.
− Ekonomikas izaugsme. Ekonomikas izaugsmes avoti un rādītāji. Iekšzemes
kopprodukts un tā struktūra Latvijā. Iekšzemes kopprodukta aprēķināšanas metodika.
− Ekonomiskā izaugsme un dzīves līmenis.
− Ekonomiskā stabilitāte.
9. Kopējais pieprasījums un kopējais piedāvājums.
− Kopējā pieprasījuma līkne. Kopējā piedāvājuma līkne. Kopējā pieprasījuma un kopējā
piedāvājuma izmaiņas.
− Ekspansioniskā un ierobežojošā politika. Monetārās un fiskālās metodes.
10. Ekonomiskās aktivitātes cikli
− Ekonomiskās aktivitātes cikli un ekonomiskās stabilitātes problēmas. Cikla fāzes.
− Ekonomiskās aktivitātes prognozēšana. Ekonomiskās aktivitātes indikatori.
− Cikla cēloņi. Keinsisma teorija. Monetārisma teorija. Supply-side teorija. Racionālo
gaidu teorija.
− Antikrīžu regulēšana.
− Ilgstošu viļņu teorija. Kondratjeva cikli.
11. Iedzīvotāju ienākumi
− Ienākuma avoti. Ģimenes budžets un tā struktūra. Engela likums.
− Ienākumu diferenciācija. Diferenciācijas koeficienti. Lorenca līkne
− Ienākumu diferenciācija Latvijā un citās valstīs.
− Iztikas minimums.
− Sociālās izmaksas un atvieglojumi. Valsts sociālā politika. Sociālā politika un
ekonomikas efektivitāte.
12. Mūsdienu naudas un banku sistēmas
− Mūsdienu naudas sistēma.

− Naudas sistēmas stabilitāte. Fišera vienādojums. Naudas agregātu struktūra.
− Inflācija, tās būtība un galvenie cēloņi. Pieprasījuma inflācija un piedāvājuma inflācija.
Inflācija Latvijā.
− Latvijas naudas sistēma. Latvijas Bankas monetārā politika.
− Banku sistēma. Banku veidi. Centrālās bankas funkcijas. Komercbankas.
− Banku operāciju veidi. Banku aktīvi un pasīvi. Kredīts, tā avoti un formas. Procenta
likme un tā dinamika. Nominālā un reālā procenta likme. Bankas izmaksas un peļņa.
− Noguldījuma koeficients.
13. Valsts sektors ekonomikā
− Valsts sektors. Valsts sektora definīcijas.
− Nodokļu sistēma un valsts budžets. Nodokļu veidi. Lafēra līkne. Nodokļu sistēma
Latvijā. Valsts budžeta ieņēmumi un izdevumi. Budžeta deficīts un valsts parāds.
Pašvaldības budžets.
− Sabiedriskais sektors un privātais sektors.
14. Starptautiskās ekonomiskās attiecības
− Ārēja tirdzniecība. Eksports un imports. Eksporta un importa loma Latvijā. Muitas
politika. Tarifi un kvotas. Dempings. Tirdzniecības bilance.
− Ārējās investīcijas un to formas. Ārējie kredīti. Maksājuma bilance.
− Valūtas tirgus. Valūtas kurss. Lata valūtas kursa veidošanās un dinamika.
15. Pasaules ekonomika
− Ekonomiskā integrācija: veidi un formas. Ekonomiskā integrācija citos reģionos.
− Pasaules tirdzniecība. Protekcionisms un free trade politika. Salīdzinošās (relatīvās)
priekšrocības princips.
− Pasaules kapitāla tirgus. Starptautiskā valūtas sistēma. Starptautiskās ekonomiskās
organizācijas.
− Latvijas vieta pasaules ekonomikā. Latvija un Eiropas Savienība.
− Ekonomiskā izaugsme, to bremzējošie faktori. Globālās ekonomiskās problēmas.

Prasības kredītpunktu iegūšanai:
Eksāmens
Literatūra (01-mācību literatūra):
1. Nešpors V. Ievads mikroekonomikas teorijā. - Rīga:, Kamene, 2006
2. Nešpors V., Ruperte I., Saulītis J. Mikroekonomika. - Rīga: Kamene,
2003
3. Škapars R. Mikroekonomika. - Rīga: Latvijas Universitāte, 2004
4. Oļevskis G. Mikroekonomika: saimniekošanas subjektu rīcība preču
tirgū. - Rīga: LTVSVI, 1996
5. Oļevskis G. Mikroekonomika: saimniekošanas subjektu rīcība
ražošanas faktoru tirgū. - Rīga: LTVSVI, 1997
6. Stiglics Dž.E., Driftils Dž. Mikroekonomika. – Rīga: LU, 1995
7. Samuelson P.A., Nordhaus W.D. Microeconomics. – Mcrow-Hill Book Company, 1989

8. D. W Katzep An Introduction to the Economic Theory of market Behavior. Edward Elgar
Publising Limited 2006
9. Грегори Мэнкю Н. Принципы микроэкономикc. - С-Петербург, 2005
10. Н.Нуреев Р.Н. Курс микроэкономики. - М: 2002
11. G.Libermanis Tirgus ekonomikas pamati un Latvijas ceļš uz Eiropas Savienību. Rīga,
2003.
12. P.A.Samuelson. W.D.Nordhaus. Economics, Boston, 1998
13. C.R. McConnell, S.L.Brue. Economics, N.Y. 2002
14. J.Daniels, L,Radebaugh. International Bussiness. Massachusetts,1996
15. World Development Indicators. World Bank, 2005.
16. Ziņojumi par Latvijas tautsaimniecības attīstību. 2004.-2007. Rīga, 2004.-2007.
Literatūra (02-papildliteratūra):
1. B.Funch, L.Pizzati European Integration. Regional Policy and growth. World Bank, 2004
2. Latvija Eiropā: nākotnes vizijas. Rīga, 2004.
3. G.Libermanis. Makroekonomika: teorija un Latvijas attīstības problēmas. Rīga, 1999.
4. Global Economic Prospects. World Bank, 2005.
5. Latvijas statistikas gadagrāmata. 2005. Rīga. 2006.
6. П.Самуэльсон, В.Нордхауз. Экономикс. Москва-С.-Петербург, 2001.
7. К.Макконелл, С.Брю. Экономикс. Москва, 2003.
Literatūra (03-ieteicamā periodika):
1. Latvijas statistikas ikmēneša biļeteni
2. Latvijas tautsaimniecība: makroekonomiskie apskati
3. EUROSTAT. Statistics in Focus.
4. Averss un Reverss
5. Latvijas Bankas monetārie biļeteni
Kādām studiju programmām un to daļām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:
Profesionālās maģistra studiju programmas “Uzņēmējdarbības vadība” A daļa
Kursa nosaukums angļu valodā:
Managerial Economics
Kursa anotācija angļu valodā:
The aim of the course is to introduce master students to modern economic theories, as well as
to show their practical application with the help of particular economic phenomena.

Kursa nosaukums
Kursa līmenis (1,2,3,4,5,6,7,P)
Kredītpunkti

Finanšu tirgi
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2

Apjoms (akadēmisko kontaktstundu skaits
semestrī)

32

Zinātnes nozare
Zinātnes apakšnozare

Ekonomika
Sociālā ekonomika

Kursa autori (vārds uzvārds, struktūrvienība, amats)
Renārs Zelčs, asistents
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas daļa, kurā kurss jāapgūst)
Makroekonomika, grāmatvedības pamati
Kursa anotācija:
Kursa mērķis ir sniegt studentiem pamatzināšanas par finanšu tirgiem, tajos apgrozībā esošajiem
finanšu instrumentiem, darbības principiem. Kursa uzdevumi ir apskatīt Latvijas un pasaules fondu
tirgu, starptautisko valūtas tirgu; iepazīstināt studentus ar fondu tirgos kotētajiem vērtspapīriem,
investēšanas mehānismiem; izskatīt vērtspapīru analīzes pamatprincipus, kā arī finanšu tirgus
nozīmi un iespējām uzņēmumiem un investoriem.
Studiju rezultāti:
Studenti demonstrē zināšanas par mūsdienu finanšu tirgus darbības mehānismiem, finanšu
instrumentiem un to izmantošanas principiem; diskutē par fondu biržu lomu ekonomikā,
nozīmīgumu investoriem un uzņēmumiem, formulē ieguvumus un priekšrocības; analizē
finanšu apskatus, pielieto vērtspapīru finanšu analīzi investīciju lēmumu pieņemšanā.
Kursa plāns:
1. Fondu tirgus būtība, dalībnieki, vērtspapīru iedalījums.
2. Rīgas Fondu biržas struktūra.
3. Latvijas akciju tirgus darbība.
4. Biržas loma uzņēmuma attīstībā, publiskās akciju sabiedrības.
5. Investoru mērķi un iespējas.
6. Parāda vērtspapīru tirgus Latvijā. Obligācijas, parādzīmes, ķīlu zīmes.
7. Ieguldījumu fondu tirgus.
8. Atvasināto vērtspapīru tirgus. Opcijas, fjūčeri.
9. Pasaules fondu biržas, indeksi.
10. Starptautiskais valūtas tirgus Forex.

11. Fundamentālās un tehniskās analīzes pielietošana investīciju plānošanā.
12. Tirgus stratēģijas un riski.
Prasības kredītpunktu iegūšanai:
Diferencētā ieskaite
Literatūra (01-mācību literatūra):
1. Apsītis G., Aščuks I., Cērps Vērtspapīru tirgus zinības. Rīga, 2006, 223 lpp.
2. Vilne D., Birzniece J. Ekonomika. Rīga: Kamene, 2003, 240 lpp.
3. Leonoviča Ludmila. Biržas un vērtspapīri : Lekciju kurss. - Rīga : LTVSI, 1998, 108
lpp.
4. Leonoviča L. Uzņēmējdarbība un investīcijas, Rīga, 2005, 154 lpp.
5. Bolten S. Stock market cycles. Westport, 2000, 178 p.
6. Bulkowski T. Encyclopedia of Chart Patterns. New York: John Wiley & Sons, 2000.
345 p.
7. Hedges J.R. How to successfully analyze and select an investment. New Jersey, 2005,
232 p.
8. Schwager Jack.D. Technical analysis. New York: John Wiley & Sons, 2001. 318 p.
9. Soros G. Alchemy of finance. Wiley, 2003, 367 p.
10. Stridsman T. Trading Systems and Money Management. New York, 2003, 400 p.
11. Wolff K. Momentum Investing. Micro-investments, 2000. 56 p.
12. Акелис Стивен Б. Технический анализ от А до Я. Москва: Probus. 1999. 241 cтр.
13. Виллиамс Б. Рынок акций, облигаций и фьючерсов. Москва: Profitunity Tradings
Group, 2003. 156 стр.
14. Галанов В. Рынок ценных бумаг. Москва: „Финансы и статистика”, 2001. 148 стр.
15. Клементьев А. Трактат о риске. Мурманск: Мурманский Банк, 2000. 46 стр.
16. Лиховидов В.Н. Фундаментальный анализ мировых валютных рынков.
Владивосток, 1999. 234 стр.
17. Найман Э. Малая энциклопедия трейдера. Москва: Альфа Капитал, 1999. 221 стр.
18. Павук О. Рынок ценных бумаг и биржевое дело. Рига, 2001. 123 с.
19. Forex. Cīrihe, 2001 - 148 lpp.
Literatūra (02-papildliteratūra):
1. Твид Л. Психология финансов. Москва: ИК Аналитика, 2002. 376 стр.
2. Швагер Дж. Графический анализ. Москва: Альпина 2001. 497 стр.
3. Borsellino L. The Day Trader’s course. New York: John Wiley & Sons, 2002. 272 p.
4. Nison S. Japanese Candlestick charting Techniques. New York: Institute of Finance.
1997. 332 p.
5. Hagstrom R.G. The Warren Buffet Way. Wiley and Sons, 2005., 260 p.
6. Nofsinger J., Psychology of Investing, 2007, 116 p.
7. Борселлино Л. Учебник по дейтрейдингу. Москва: ИК Аналитика, 2002. 272 стр.
8. Райан Дж. Биржевая игра. Москва: ИК Аналитика, 2001. 226 стр.
Literatūra (03-ieteicamā periodika):
AS SEB Latvijas Unibanka Latvijas finanšu, akciju un obligāciju tirgus notikumu apskati
Laikraksts “Dienas Bizness”

Žurnāls “Kapitāls”

Kādām studiju programmām un to daļām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:
Profesionālās maģistra studiju programmas “Uzņēmējdarbības vadība” B daļa
Kursa nosaukums angļu valodā:
Financial markets
Kursa anotācija angļu valodā:
The aim of the course is to give students the basic knowledge of the stock market, financial
tools, principles of functioning. The tasks of the course is to study the Latvian and world
stock markets, foreign excange market, to introduce students with quoted securities
mechanisms of investment, to consider main principles of the analysis of securities and also
value and opportunities of the stock market for the companies and investors.

Nosaukums

Statistika

Kursa līmenis (1,2,3,4,5,6,7,P)
Kredītpunkti
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Apjoms (akadēmisko kontaktstundu skaits
semestrī)
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Zinātnes nozare

Ekonomika

Zinātnes apakšnozare

Sociālā ekonomika

Kursa autori (vārds uzvārds, struktūrvienība, amats)
Vitolds Gedroics, DU DMF, docents
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas daļa, kurā kurss jāapgūst)
Nav
Kursa anotācija:
Kursā apskatīti atsevišķu statistikas metožu pielietojumi sociālajos un ekonomiskajos
pētījumos. Datu vākšana, apstrāde un interpretācija. Izlases metode. Aprakstošā statistika.
Korelācijas un regresijas analīze. Dinamikas rindas.
Studiju rezultāti:
Prast pielietot matemātiskās sakarības un formulas ekonomisko problēmu modelēšanā un
risināšanā;
Pētīt sabiedrības masveida parādību un procesu stāvokli, pārmaiņas un savstarpējās
sakarības, atklājot un izzinot ar tām saistītās likumsakarības;
Kursa plāns:
1. Statistikas priekšmets. Statistiskās pētīšanas pamatposmi: novērošana un informācijas
vākšana, informācijas grupēšana, informācijas prezentēšana. Izlases metode. Izlašu veidi.
2. Aprakstošā statistika. Vidējie lielumi. Izkliedes rādītāji.
3. Korelācijas un regresijas analīze. Empīrisko datu izlīdzināšana pēc mazāko kvadrātu
metodes. Lineārā un nelineārā regresija. Kvantitatīvās pazīmes vērtību prognozēšana.
Lineārās regresijas korelācijas koeficients.
4. Dinamikas (laika) rindas. Trenda atrašanas paņēmieni. Pazīmes vērtību aprēķināšana pēc
aditīvā un multiplikatīvā modeļa.
Prasības kredītpunktu iegūšanai:
Eksāmens
Literatūra (01-mācību literatūra):

1. I.Arhipova, S.Bāliņa. Statistika ekonomikā.-Datorzinību centrs. 2003.
2. Z.Goša. Statistika.-Rīga, 2003.
3. L.Grīnglazs, J.Kopitovs. Matemātiskā statistika ar datoru lietojuma paraugiem uzdevumu
risisnāšanā.-Rīga, 2003.
4. O.Krastiņš, I.Ciemiņa. Statistika.-Rīga, 2003.
5. Ļ.Raizs. Matemātiskās metodes sociālajās zinātnēs.-Rīga, 2000.
6. I.Revina. Ekonometrija. – Rīga, 2002.
7. G.Vergina, V.Kārkliņa. Statistika ekonomistiem.- Rīga, 2000.
8. J.Vītols. Statistikas vispārīgā teorija.-Rīga, 1988.
Literatūra (02-papildliteratūra):
1. M.Buiķis, J.carkovs, B.Siliņa. Varbūtību teorijas un statistikas elementi.-Rīga, 1997.
2. E.Kronbergs, P.Rivža, Dz.Bože. Augstākā matemātika. 2.daļa.-Rīga, 1998.
3. A.Skļeņņiks. Varbūtību teorija ar matemātiskās statistikas elementiem.-Rīga, 1976.
4. E.Vasermanis, D.Škiltere. Varbūtību teorija un matemātiskā statistika.-SIA Izglītības
soļi, 2003.
5. M.Rasčevska, S.Kristapsone. Statistika psiholoģijas pētījumos.-Rīga, 2000.
6. Н.Ш.Кремер. Теория вероятностей и математическая статистика.-Москва, 2006.
Literatūra (03-ieteicamā periodika):
Kādām studiju programmām un to daļām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:
Profesionālās maģistra studiju programmas “Uzņēmējdarbības vadība” A daļa
Kursa nosaukums angļu valodā:
Statistics
Kursa anotācija angļu valodā:
The students analyze application of several statistical methods in social and economic
research. The course also introduces students to such issues as data obtaining, processing and
interpretation, selection method, descriptive statistics, correlation and regression analysis,
dynamic lines.
Piezīmes:

Nosaukums
Kursa līmenis (1,2,3,4,5,6,7,P)
Kredītpunkti
Apjoms (akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī)
Zinātnes nozare

Darba aizsardzība un darba drošība
5P
2
32
Ekonomika

Zinātnes apakšnozare

Sociālā ekonomika

Kursa autori (vārds uzvārds, struktūrvienība, amats)
Raimonds Pokulis DU DMF, docents
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas daļa, kurā kurss jāapgūst)
Nav
Kursa anotācija:
Kurss paredzēts SZF profesionālās maģistra studiju programmas “Uzņēmējdarbības
vadība” studējošajiem. Kursā tiek apskatītas darba aizsardzības un darba likumdošanas
pamatprasības, darbinieku un darba devēju tiesības un pienākumi, tika veikts ieskats
darba vides iekšējās uzraudzības īstenošanas kārtībā un darba vides risku faktoru
iedarbība uz darbinieku drošību un veselību, kā arī apskatītas aizsardzības metodes un
līdzekļi pret briesmām no tehniskam sistēmām un tehnoloģiskiem procesiem.
Studiju rezultāti:
Prast novērtēt darba drošības situāciju konkrētā uzņēmumā;
Prast novērst darba vides riska ietekmi uz to nodarbināto drošību un veselību;
Orientējas darba likumdošanas pamatprasības;
Kursa plāns:
1. Ievads darba tiesībās. Darba likums. Darba koplīgumi. Darba līgums, tā laušanas
kārtība.
2. Darba laika organizēšana. Darba kārtības noteikumi. Atpūtas laiks, atvaļinājumi.
3. Darba strīdi. Darbinieku un darba devēju atbildība. Sodu apstrīdēšanas kārtība.
4. Darba aizsardzības tiesiskais nodrošinājums. Likumu un normatīvu aktu spēkā stāšanas
kārtība.
5. Darba aizsardzības likums. Darbinieku un darba devēju tiesības un pienākumi.
6. Darba vides iekšējās uzraudzības īstenošanas kārtība.
7. Darba vides risku faktoru iedarbība uz darbinieku drošību un veselību.
8. Aizsardzības metodes un līdzekļi pret briesmām no tehniskam sistēmām un
tehnoloģiskiem procesiem.
Prasības kredītpunktu iegūšanai:
Diferencētā ieskaite

Literatūra (01-mācību literatūra):
1. Darba apstākļi un veselība darbā. Rīga: LR Labklājības ministrija, 2004. 142 lpp.
2. Darba drošība. Rīga: LR Labklājības ministrija, 2004. 288 lpp.
3. Darba higiēna. Rīga: LR Labklājības ministrija, 2003. 158 lpp.
4. Ergonomika darbā. Rīga: LR Labklājības ministrija, 2004. 176 lpp.
5. Psihosociālā darba vide. Rīga: LR Labklājības ministrija, 2003. 136 lpp.
Literatūra (02-papildliteratūra):
1. Roja, Ž. Ergonomisko risku radīto arodveselības problēmu risinājumi ceļu būves
nozarē strādājošiem Latvijā. Rīga: Rīgas Stradiņa universitāte, 2005. 43 lpp.
2. Urbāne, V. Bīstamo vielu pielietošanas drošība / S. Lavandele. Rīga: RTU, 2005. 186
lpp.
3. Darba aizsardzības likums: LR likums [Elektroniskais resurss] /LR Saeima. –Resurss
aprakstīts 2002. gada 20. jūnijā – http://www.likumi.lv/
Literatūra (03-ieteicamā periodika):
1. Darba aizsardzības ziņas, laikr. / galv.red.D. Avena, Valsts darba inspekcija,
elektroniskais resurss – http://www.osha.lv/
Kādām studiju programmām un to daļām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:
Profesionālās maģistra studiju programmas “Uzņēmējdarbības vadība” A daļa
Kursa nosaukums angļu valodā:
Labor protection and labor safety
Kursa anotācija angļu valodā:
The target audience of the course are the students of Master’s degree programme „Business
Administration”. The aim of the theoretical course is to analyze basic legal requirements of
labour protection and labour security, employers’ and employees’ rights and duties.
Students are supposed to write a paper devoted to the internal administration of labour
protection and to the influence of risk factors on an employee’s security and health.
Students also analyze methods and means aimed to protect them from danger of technical
system and technological processes.
Piezīmes:

Nosaukums

Organizācijas psiholoģija

Kursa līmenis (1,2,3,4,5,6,7,P)

6P

Kredītpunkti

2

Apjoms (akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī)
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Zinātnes nozare

Psiholoģija

Zinātnes apakšnozare

Sociālā psiholoģija

Kursa autori (vārds uzvārds, struktūrvienība, amats)
Vitālijs Raščevskis, DU lektors
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas daļa, kurā kurss jāapgūst)
nav
Kursa anotācija:
Organizācijās psiholoģijas teorētisko aspektu apguve. Attīstīt studentos teorētisko un
praktisko zināšanu integrāciju organizācijas psiholoģijā un veicināt praktisko iemaņu
veidošanos psihisko parādību pētīšanā.
Studiju rezultāti
• pētīt un analizēt cilvēku vajadzības un motīvus organizācijā;
• izmantojot teorētiskās zināšanas par organizāciju kā sistēmu, vadīt komunikācijas procesu
organizācijā un paaugstināt saskarsmes efektivitāti;
• izstrādāt organizācijas attīstības programmu;
• operatīvi izvērtēt grupu procesus organizācijā.

Kursa apraksts - plāns:
Organizācijas psiholoģijas vēsture. Organizācijas psiholoģijas priekšmets un virzieni.
Organizācijas psiholoģijas metodes. Organizācijas kā sistēmas. Organizācijas struktūra.
Organizācijas raksturojumi. Organizāciju tipi. Organizācijas kultūra. Organizācijas kultūras
sastāvdaļas. Organizāciju kultūras tipi. Komunikatīvie procesi organizācijā. Komunikatīvie
tīkli. Komunikatīvie stili. Komunikāciju vadīšana organizācijā. Saskarsmes efektivitātes
paaugstināšanas iespējas organizācijā. Personāla atlase. Personāla atlases mērķi un
uzdevumi. Personāla atlases metodes (biogrāfisko datu analīze, novērtēšanas intervija,
testēšana utt.). Darbības novērtējums. Organizācijas psihologa darbības ētiskie aspekti.
Vērtējamās informācijas avoti. Pašnovērtējums un kolēģu novērtējums. Organizācija kā

grupa. Grupu procesi organizācijā. Grupas spiediens un konformisms. Grupas saliedētība un
savietojamība. Loma un statuss grupā. Grupas normas un sankcijas. Situācijas mainīgie, kas
ietekmē grupas uzvedību. Komanda un komandas darbs (komandu tipi, atlase un apmācība
darbam komandā). Līderība. Līderības teorijas. Līderība un organizācijas vara. Personāla
motivācija. Motivācijas teorijas (saturīgās un procesuālās). Cilvēku vajadzības un motīvi
organizācijās. Stimulēšanas metodes darbinieku efektīvai darbībai. Organizācijas attīstība.
Organizācijas attīstības tipi. Organizācijas attīstības metodes. Organizācijas attīstības
programmas izstrādāšanas un ieviešanas etapi
Prasības kredītpunktu iegūšanai:
Eksāmens
Literatūra (01-mācību literatūra):
1. Beļčikovs J., Praude V. Menedžments. –R.: Vaidelote, 1996. –461 lpp.
2. Forands I. Personālvadība. Rīga, 1997.
3. Reņģe V. Organizāciju psiholoģija - R.: Kamene, 1999
4. Джуэлл Л. Индустриально-организационная психология: Учеб.: Пер. с англ. – 4-е
изд. – СПб.: Питер, 2001.
5. Занковский А.Н. (2002) Организационная психология. –М.: Флинта: МПСИ
6. Красовский Ю.Д. Организационное поведение. М., 1999.
7. Ладанов И.Д. Организационное поведение.- М., 1999.
8. Румянцева З.П. Общее управление организацией: принципы и процессы.- М.,
2000.
9. Смирнова В.Г. и др. Организация и ее деловая среда: 17-модульная программа
для менеджеров «Управление развитием организации». Модуль 2.-М., 2000.
Literatūra (02-papildliteratūra):
1. Подбор и проверка персонала. Сост. Н.А.Литвинцева. (1998) – М.: Пресс Ескорт
2. Ричард Дафт (2003) Организации. Учебник для психологов и экономистов. –
СПб.: прайм Еврознак.
3. Экономическая психология: социокультурный подход / Под ред. И. В.
Андреевой. – СПб.: Питер, 2000.
Literatūra (03-ieteicamā periodika):

Kādām studiju programmām un to daļām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:
Profesionālās maģistra studiju programmas “Uzņēmējdarbības vadība” B daļa
Kursa nosaukums angļu valodā:
Psychology of organizations
Kursa anotācija angļu valodā:
The course is given for the students of Master’s programme in Psychology.
The aim of the course is to cover theoretical aspects of organisational psychology, integrate
theoretical and practical knowledge among students in this subject, and promote the

formation and development of practical skills in studying psychic phenomena.
Piezīmes:

Kursa nosaukums
Kursa līmenis (1,2,3,4,5,6,7,P)
Kredītpunkti
Apjoms (akadēmisko kontaktstundu skaits
semestrī)
Zinātnes nozare
Zinātnes apakšnozare

Kvalitātes sistēmu vadīšana
5P
2
32
Vadībzinātne
Sabiedrības vadība

Kursa autori (vārds uzvārds, struktūrvienība, amats)
Taisija Smane, lektore
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas daļa, kurā kurss jāapgūst)
Vispārīgās zināšanas ekonomikā, sociālajās zinībās
Kursa anotācija:
Studiju kurss „Kvalitātes sistēmu vadīšana” paredzēts maģistra studiju programmas
„Uzņēmējdarbības vadība” studentiem. Kvalitātes vadības sistēmu, paaugstināt Latvijas ražojumu
un pakalpojumu konkurētspēju mainīgajā brīvā tirgus saimniecībā.
Studējošie apgūs tādus jautājumus kā kvalitāte, kvalitātes vadība, kvalitates vadības sistēmas
principus un prekšrocības.

Studiju rezultāti:





demonstrē zināšanas par kvalitāti, kvalitātes vadību, kvalitates vadības sistēmas principiem;
diskutē par kvalitātes vadības sistēmas ieviešanas nepieciešamību un tās prekšrocībām;
strādā ar ISO sērijas standartiem;
apkopo infornāciju un spēj saprast dokumentācijas nozīmi vadības sistēmā;



pārzin kvalitātes vadības sistēmas iekšējā audita kārtību;



iegūst zināšanas kā organizēt un efektīvi vadīt kvalitātes vadības sistēmas izstrādāšanu,
ieviešanu, kā arī uzturēšanu un pilnveidošanu gan ražošanā, gan pakalpojumu nozarēs
komercsabiedrībās un sabiedriskās organizācijās.

Kursa plāns:
1. Kvalitātes jēdziens un izpratne.
2. Kvalitātes vadības rašanās vēšture un evolūcijas process.
3. Kvalitātes vadības nozīme un priekšrocības.
4. Kvalitātes vadības sistēmas īstenošana.
5. ISO 9000 standartu kopa.
6. Biznesa izcilības modeļi: Eiropas izcilas uzņēmējdarbības modelis, uzņēmumu
pašnovērtēšanās metodoloģija; Six- Sigma, TQM u.c.
7. Kvalitātes audits, tā mērķi un atbildība.
8. Integrētās Kvalitātes vadības sistēmas.
9. Kvalitātes vadības sistēmas uzturēšana.

Prasības kredītpunktu iegūšanai:
Lekciju apmeklēšana, patstāvīgo darbu izpilde un diferencētā ieskaite
Literatūra (01-mācību literatūra):
1. I.Forands. Stratēģija. Kvalitāte. – R.: 2000.
2. J. Leilands. Kvalitātes vadības sistēmas. Jaunā ISO 9001:2008 standarta prasību
skaidrojums. –R. Latvijas Vēstnesis: 2009.
3. Kvalitātes vadības sistēma. 1. daļa. - R. ZBC: 2002.
4. ISO 9001: 2000 prasību skaidrojums. 2. daļa. - R. ZBC: 2003.
5. KVS iekšējais audits. 3. daļa. - R. ZBC: 2004.
6. KVS izveidošana, ieviešana un uzturēšana. 4. daļa. - R. ZBC: 2005.
7. Ильенкова С.Д. УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ. - М.:ЮНИТИ. 2006.
8. Никифоров А.Д. УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ. - М.:ДРОФА. 2004.
9. Мазур И.И., Шапиро В.Д. УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ. - М.:Омега-Л. 2006.
10. Чупилин А.И УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ. Учебное пособие. - М.:Дашков и
К. 2005.
11. www. lka.lv
12. www.latak.lv
13. www.lvs. lv
Literatūra (02-papildliteratūra):
1. Management. – Oxford:1996.
2. J. Oakland.Total Quality - Oxford:1996.
3. Конти Т., Кондо Е, Ватсон Г. КАЧЕСТВО В ХХI ВЕКЕ. Роль качества в
обеспечении конкурентоспособности и устойчивого развития. - М.: Стандарты
и качество. 2005.
4. www.iso.org/.../iso_9001_2008.
5. www.easy9001.com
6. www.QualityManualTemplates.com
7. www.eoq.org
8. www.efqm.org
9. www.asq.org
10. www.qualitymag.com
11. www.qualitydigest.com/
12. www.businessstandards.com
13. www.isoqar.com
14. www.qe.com/sixsigma/
15. .diplodocs.com/reference-TQM/1
16. www.vadc.gov.lv
17. www.zygon.lv
18. www.psi.lv/public/28220.html

19. www.stq.ru
20. www.eaq.ee
21. www.lnmc.lv
22. www.em.gov.lv
Literatūra (03-ieteicamā periodika):
1. Žurnāls „Kvalitāte”
2. Европейское качество. 2009.
3. ИСО 9000, 14000.
4. Методы менеджмента качества. 2005.
5. Стандарты и качество. 2005.
Kādām studiju programmām un to daļām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:
Profesionālās maģistra studiju programmas “Uzņēmējdarbības vadība” A daļa
Kursa nosaukums angļu valodā:
Quality system management
Kursa anotācija angļu valodā:
Study course “Management of quality systems” is meant for directors and workers of
enterprises who would like to implement, develop and improve the quality of business
system at the enterprise; to raise Latvian production and services of the flexible and
competive market. Student acquire such issues as quality, quality of business, basis and
advantages of management of quality systems.

Kursa nosaukums
Kursa līmenis (1,2,3,4,5,6,7,P)
Kredītpunkti
Apjoms (akadēmisko kontaktstundu skaits
semestrī)
Zinātnes nozare
Zinātnes apakšnozare

Loģistika
5P
2
32
Sociālas zinātnes
Ekonomika

Kursa autori (vārds uzvārds, struktūrvienība, amats)
Marija Miglāne
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas daļa, kurā kurss jāapgūst)
Mikroekonomika, Uzņēmējdarbības ekonomika, Matemātika, Statistika

Kursa anotācija:
Kurss paredzēts maģistra studiju programmas „Uzņēmējdarbības vadība” studentiem. Kursa
mērķis ir iepazīstināt studentus ar ekonomikas apakšsistēmu, kuras funkcija ir nodrošināt
preču un pakalpojumu piegādi no ražošanas vietas līdz patērēšanas vietai. Studiju
priekšmetā studenti apgūs loģistikas pamatus un būtību, kā arī iemācīsies analizēt loģistikas
procesa sastāvdaļas un pieņemt optimālus lēmumus. Studiju laikā studentiem tiks dots
priekšstats par vairākiem loģistikas veidiem (iepirkuma, noliktavas, transporta, informācijas
un servisa).
Studiju rezultāti:
Kursa beigās studenti demonstrē prasmi diskutēt par loģistikas jautājumiem, apkopot un
analizēt informāciju par pārvadājumiem, atšķirt dažādus loģistikas veidus. Kursa laikā
risināti vairāki loģistikas uzdevumi.
Kursa plāns:
Kursa saturs:
1. Loģistikas būtība un loma ekonomikā, attīstības faktori;
2. Loģistikas darbības veidi un mērķi;
3. Loģistikas sistēmas;
4. Loģistikas funkcionālās apakšnozares;
5. Loģistikas procesa dalībnieki un tā funkcijas;
6. Pasūtījumu apstrādes un izpildes loģistika;
7. Noliktavu saimniecība un krājumu vadīšana;
8. Loģistikas nodrošinājums;
9. Izvēles un lēmuma pieņemšanas uzdevumi loģistikā;
10. Cenu veidošanas mehānisms loģistikā;
11. Loģistikas procesa laiks un tā pārvalde;
12. Kontrole un vērtēšana.

Prasības kredītpunktu iegūšanai:
Diferencētā ieskaite
Literatūra (01-mācību literatūra):
1. Praude V., Beļčikovs I., Loģistika. – R.: “Vaidelote”, 2003. – 541. lpp.;
2. Sprancmanis N. Biznesa loģistika. – R.: “Vaidelote”, 2003. – 360. lpp.;
3. Sprancmanis N. Transporta pakalpojumu ekonomika un organizācija. – R.: RTU,
2001. – 284. lpp.;
4. Stock J.R., Lambert D.M. Strategic Logistics Management. – Boston: “Irwin”,
2001. – 872 p.;
5. Гаджинский А.М. Логистика. - М.: "IVY Маркетинг", 2002. – 375 стр.;
6. Гайдаенко А.А., Гайдаенко О.В. Логистика - М.: "КНОРУС", 2009. – 272 стр.;
7. Левкин Г.Г. Логистика: теория и практика. – Ростов-на-Дону.: "Феникс",
2009. – 221 стр.;
8. Практикум по логистике. Учебное пособие. - М.: „ИНФРА-М”, 2007. – 276
стр.;
9. Просветов Г.И. Математические методы в логистике - М.: "Альфа-Пресс",
2008. – 304 стр.
Literatūra (02-papildliteratūra):
1. Ballou R.H. Business Llogistics Management. – McGraw-Hill Book Company, 1998.
– 352 p.;
2. City Logistics. Network modeling and intelligent transport systems. Ed. By
E.Taniguchi, R.G.Thompson, T.Jamada, J.H.R.van Duin. – Amsterdam: “Pergamon”,
2001. – 252 p.;
3. Сергеев В. Менеджмент в бизнес-логистике. - М.: “Филин”, 1997. – 772 стр.
Literatūra (03-ieteicamā periodika):
1. “Dienas Bizness”;
2. “Ziņojums par Latvijas tautsaimniecības attīstību”;
3. “International Journal of Logistics Management”.
Kādām studiju programmām un to daļām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:
Profesionālās maģistra studiju programmas “Uzņēmējdarbības vadība” B daļa
Kursa nosaukums angļu valodā:
Logistics
Kursa anotācija angļu valodā:
This course is for students of the Faculty of Social Sciences who study Professional
Masters Study Program „Entrepreneurship Management“. The aim of the course is to
introduce students with economic subsystem, which function is to provide goods and
services supply from the manufacturer to the consumer. During this course students will
have an opportunity to acquire base principles and nature of logistics, as well as learn how
to analyze components of logistics process and make optimal decisions.

7. PIELIKUMS

Profesionālās maģistra studiju programmas
„Uzņēmejdarbības vadība” strādājošā akadēmiskā
personāla Curriculum Vitae

1. VISPĀRĪGĀS ZIŅAS

CURICULUM VITAE

Vārds, uzvārds

R I T A BAL T E R E

Personas kods

250164-11439

Dzimšanas gads

1964

Adrese (deklarētā un faktiskā
dzīves vieta), telefons, e-pasts

Rēzeknes raj., Kantinieku pag. Livža 32-15. 29463898
Ritaj@inbox.lv

Izglītība

No 2007. gada DU SZF doktorantūra
2001.- 2003.Rēzeknes augstskola Ekonomikas fakultāte
maģistrantūra vadībzinātnē.Sociālo zinātņu maģistrs
vadībzinātnē
1982.-1986. LLA Ekonomikas fakultāte. Kvalifikācija
ekonomists – grāmatvedis.
1971.-1982. Rēzeknes 5. vidusskola.

Akadēmiskie nosaukumi un
zinātniskie grādi

No 2007. gada DU SZF doktorantūra.
Sociālo zinātņu maģistrs vadībzinātnē.

Darba pieredze

No 2008. gada DU Finanšu un uzskaites daļas vadītāja.
No 2007. gada DU vieslektore.
No 2002.gada SIA “Coverdale māja” valdes
priekšsēdētāja.
2003.-2008.
SIA”Kantinieku
bekons”
galvenā
grāmatvede.
No 2005. gada Grāmatvedības un finanšu koledžas
vieslektore.
No 2001.gada BKI vieslektore.
2006.-2007. Rēzeknes SEZ konsultante grāmatvedības
un finanšu jautājumos.
2004.-2006. Rēzeknes Valsts ģimnāzija grāmatvedības
un biznesa ekonomisko pamatu skolotāja.
1992.-2004. Rēzeknes komercskola grāmatvedības un
biznesa ekonomisko pamatu skolotāja.
1992.-2003. SIA ‘’NOOK V’’ direktore- galvenā
grāmatvede
2000.-2001.RPVA lektore.
1993.-1994.Rēzeknes
rajona
lauksaimniecības
departaments.Galvenā
speciāliste-padomniece
starprajonu privatizācijas jautājumos.
1992.-1993.SIA “Kantinieki” galvenā ekonomistefinansiste.
1986.-1992.P/s
“Sakstagals”galvenā
ekonomiste,

apvienotā grāmatvedības ekonomikas dienesta vadītāja
Zinātniskā darbība un
publikācijas (par pēdējiem 6
gadiem)

Pētniecības virziens

LZP un citu valstu finansēto
pētījumu projektu,
programmu dalībnieks vai
vadītājs

1997. gads. Mācību līdzeklis ‘’Grāmatvedība’’ autoru
kolektīvs
R.1997.
2. 2006. gads. ‘’Grāmatvedības uzskaite ESF aspektā’’.
Žurnāls ‘’Grāmatvedība un ekonomika’’ Nr9.1419.lpp.2006.
3. 2006.gads. ‘’Grāmatvedības uzskaite ESF aspektā’’.
GFK un SIA KIF ‘’Biznesa komplekss’’ konferences
materiāli. Rīga 2006.42.-47.lpp.
4. 2007. gads. ‘’Kvalificēts grāmatvedis ES
struktūrfondu aspektā’’. Žurnāls ‚’Grāmatvedība un
ekonomika’’ Nr.13.2007.24-28.lpp
5. 2007. gads. ‘’Kvalificēts grāmatvedis ES
struktūrfondu aspektā’’ GFK un SIA KIF ‘’Biznesa
komplekss’’ konferences materiāli. Rīga 2007.44.-48.lpp
6. 2007. gads ‘’Motivācijas faktori profesionālai
pilnveidei brieduma gados’’.
XII
starptautiskās
kreativitātes
konferences
‘’Kreativitāte
kā
personības
īpašība’’
materiāli(sagatavošanā)
2008.’’Mūžizglītības attīstības nepieciešamība Latvijā’’
BSA zinātniski praktiskās konferences materiāli .
Rīga(sagatavošanā)
2008.gads ‘’Mūžizglītība un nodarbinātība Latvijā’’.
Grāmatvedības un finanšu koledžas zinātniski- praktiskā
konferences "Tālākizglītības nozīme profesionālās
kompetences un kvalifikācijas pilnveidošanā’’ materiāli.
Rīga(sagatavošanā)
7. 2008. gads ‘’Mūžizglītība un nodarbinātība Latvijā’.
Žurnāls ‘’Latvijas Ekonomists’’ Nr.08.2008 28.-34.lpp.
Uzņēmējsabiedrību darba organizācijas un cilvēkresursu
kvalitātes uzlabošana Eiropas Savienības fondu
līdzfinansēto projektu realizācijas efektivitātes
paaugstināšanai.
Latvijas-Dānijas biznesa izglītības projekts – dalībniece.
ESF un SAPARD projektu vadītāja, grāmatvede.
2003.-2005.Izstrādāti un realizēti 3 SAPARD projekti
‘’Investīcijas
lauksaimniecības
uzņēmumos’’
(proj.kopējā summa 300000LVL)
2005.-2006.Realizēts ESF projekts ‘’ Subsidēto darba
vietu izveidošana ilgstošajiem bezdarbniekiem’’(proj.
Kopējā summa 70000LVL)

2006.-2007.Izstrādāts un realizēts ESF projekts ‘’Esmu
noderīgs’’(proj. Kopējā summa 100000LVL)
2007.Izstrādāts un apstiprināts projekts programmā
‘’Investīcijas lauksaimniecības uzņēmumos’’(proj.kopējā
summa 120000LVL)
2008.Izstrādāts un apstiprināts projekts programmā
‘’Investīcijas lauksaimniecības uzņēmumos’’(proj.kopējā
summa 200000LVL)

Publikācijas
zinātņu nozarē

atbilstošajā

Piedalīšanās ar referātu
(jebkura veida) starptautiskās
zinātniskās konferencēs un
kongresos (norādīt pasākuma
norises vietu un laiku, referāta
nosaukumu, līdzautorus, tēžu
publicēšanas izdevumu, vietu,
gadu, lpp)
Piedalīšanās ar referātu cita
veida konferencēs

Piedalīšanās
NVA
organizētajos
veicināšanā pasākumos un projektos.

nodarbinātības

Mācību līdzeklis ‘’Grāmatvedība’’1.un 2.daļa
kolektīvs
R.1997. līdzautore.

autoru

Sagatavošanā mācību līdzeklis ‘’Grāmatvedības pamati’’
un ‘’Finanšu grāmatvedība’’( līdzautore).
2007. gads ‘’Motivācijas faktori profesionālai pilnveidei
brieduma gados’’.
XII
starptautiskās
kreativitātes
konferences
‘’Kreativitāte kā personības īpašība’’ Rīga 2007.

2006.gads. ‘’Grāmatvedības uzskaite ESF aspektā’’.
GFK un SIA KIF ‘’Biznesa komplekss’’ konference.
2007. ‘’ESF finansēto projektu ieviešanas aspekti’’ NVA
Rēzeknes rajona padome. Rēzekne.
2007.’’Kvalificēts grāmatvedis ES struktūrfondu
aspektā’’ GFK un SIA KIF ‘’Biznesa komplekss’’
konference.
2008.gads ‘’Mūžizglītība un nodarbinātība Latvijā’’.
Grāmatvedības un finanšu koledžas zinātniski- praktiskā
konference "Tālākizglītības nozīme profesionālās
kompetences un kvalifikācijas pilnveidošanā’’. Rīga.
2008.’’Mūžizglītības attīstības nepieciešamība Latvijā’’
BSA zinātniski praktiskā konference . Rīga

Cits

ES projektu izstrāde, administrēšana un grāmatvedības
uzskaite.

PEDAGOĢISKĀ DARBĪBA (par pēdējiem 6 gadiem)
114
Vadītie bakalaura darbi un
kvalifikācijas darbi (skaits)
Ekonomikas pamati-2 k.p.
Docētie studiju kursi (kursa
Finansu grāmatvedība –2 k.p.
nosaukums, apjoms
Revīzija un audits –2 k.p.
kredītpunktos)
Finanses un kredīts – 2.k.p.
Uzņēmuējdarbības ekonomika 3k.p.
Uzņēmējdarbības finanses 2 k.p.
Uzņēmumu vadība – 2k.p
Nodokļi un audits -2 k.p.
Mikroekonomika – 2 k.p.
Makroekonomika – 2 k.p.
Vadības grāmatvedība 2 k.p.
Jauna uzņēmuma izveide un darbības uzsākšana- 2 k.p.
Grāmatvedības pamati – 2 k.p
Grāmatvedības pamati
Izstrādātie studiju kursi
Finanšu grāmatvedība
(uzrādīt, ja tiek realizēti
Finanses un kredīts
programmā, kurā)
Vadības grāmatvedība
Revīzija un kontrole
Saimnieciskās darbības analīze
Jauna uzņēmuma izveidošana un darbības uzsākšana.
Dažādas mācību kursu programmas
Sagatavoti lekciju materiāli mācību priekšmetos:
Sagatavotie mācību līdzekļi
Finansu grāmatvedība.
(arī elektroniskā formā)
Revīzija un audits.
Uzņēmējdarbības ekonomika.
Uzņēmējdarbības finanses.
Finanses un kredīts .
Uzņēmumu vadība.
Nodokļi un audits.
Mikroekonomika.
Makroekonomika
Jauna uzņēmuma izveide un darbības uzsākšana.
Vadības grāmatvedība.
Grāmatvedības pamati.
ORGANIZATORISKAIS DARBS (par pēdējiem 6 gadiem)
Uzņēmuma konsultants ESF projektu izstrādē un vadībā.
Oficiāli apstiprināts
Rēzeknes SEZ konsultants 2006.-2007.g.
valstisko, pašvaldību vai

ražošanas uzņēmumu
konsultants, padomdevējs
zinātnisko un akadēmisko
ekspertu komisiju darbā
Cits

11.10.2009.

Latvijas universitāšu asociācijas revīzijas komisijas
locekle.
Kvalifikācijas komisijas loceklis.
2008. gads angļu valodas kursi.
2007.gads LLU kursi augstskolu didaktikā.
2004.gads “Junior-Achievement-Latvija”kursi
2001.gads “Junior-Achievement-Latvija”kursi .
1995.-1997.Latvijas –Dānijas biznesa izglītības projekts.
B kategorijas autovadītāja tiesības.
Vadīšanas darba pieredze, pieredze darbā ar klientiem,
labas prasmes plānot un organizēt darbu, analizēt gūtos
rezultātus.
Precizitāte, atbildības sajūta, labas komunikāciju un
organizatora spējas.
Liela pieredze mācību standartu un programmu
izstrādāšanā.
Rita Baltere

CURRICULUM VITAE
Vārds Uzvārds

T E ODOR S B I K OV SK I S

Dzimšanas gads, datums, vieta 03.04.74
Daugavpilī
Izglītība
(kad un ko beidzis (-usi))

1991. – 1995.g. – DPU EN
1995. - 1998.g. – DPU maģistrantūru
kopš 1995.g. – Mag. oec.

Darbības gadi universitātē,
zinātniskie vai akadēmiskie
grādi, ieņemanie amati

1995. – 1998.g. – DPU Ekonomikas nodaļas
asistents
1999. – 2001.g. - DPU EN Ekonomikas un
sociālo zinātņu katedras
lektors
kopš 2001.g. – DU SZF Ekonomikas katedras
lektors

Pētniecības virzieni (tai skaitā
aizstāvētās dirsertācijas, aizst.
datums, vieta disertācijas
nosauk.)

Ekonomikas mācīšanas metodika;
- Mārketinga mācīšanas metodika;
- Mārketinga pamati;
- Starptautiskā ekonomika;
- Praktiskais mārketings.
Izstrādātie kursi:
1999.g. – DU SZF praktiskā mārketinga studiju kursa
izstrādāšana;
2000.g. – DU 3.vsk. kommerczinību studiju kursa
programmas autors;
2002.g. – DU SZF Starptautiskās ekonomikas studiju
kursa pilnveidošana;
2003.g. – DU SZF mārketinga pamatu studiju kursa
pilnveidošana;
2004.g. – DU SZF Praktiskā mārketinga studiju kursa
jaunu metodisku rekomendāciju izstrādāšana.
Maģistra darbs "Latvijas vieglo automašīnu tirgus” "(1995.g.)

Publikācijas
( monogrāfijas, daiļdarbi,
zinātniskie un zinātniskimetodiskie darbi)

1. Latvijas vieglo automašīnu tirgus - 1995.gada
paradokss//Akadēmiskās izglītības problēmas.1997.
gada zinātniskās konferences materiāli. - DPU, Saule,
2000.
2. „Daži automobiļu tirgus attīstības aspekti (19931995) un izmaiņas, kas ir saistītas ar izmaiņas

Virz.: -

3.
4.
5.

6.

Stažēšanās ārvalstīs,
starptautiskā sadarbība ar
zinātni saistītos jautājumus
Apbalvojumi, prēmijas, goda
nosaukumi u.c.

11.10.2009.

ekonomikā kopumā”. Zinatniskās konferences „DPU
Akademiskās izglītības problēmas universitātē”
materiāli. Daugavpils, „Saule”,2001.
„Companies merging” - IMTA 4 working group,
www.ceeman.org , 2004.
„Bringin in Big Guns – Service Comes First?” IMTA
4 working group, www.ceeman.org, 2004.
„Baltijas ārēja tirdzniecība ar Krieviju”. Studentu un
pasniedzēju zinātniskās konferences rakstu krājums,
RSEBAA, 2005.
„LR ārējas tirdzniecības apstākļu izmaiņas pēc
iestāšanas ES”. Studentu un pasniedzēju zinātniskās
konferences rakstu krājums, RSEBAA, 2005.
2004.g. - International Management Teachers
Academy, Marketing Track. IEDC – Bled School of
Management . Slovēnija

LR Ekonomikas Ministrijas Atzīnības raksts

T.Bikovskis

CURRICULUM VITAE
Vārds, uzvārds

NE L L I J A B OG DA NOV A

Personas kods

310567-10231

Dzimšanas dati

31.05.1967.

Adrese

Jātnieku 77a-70, Daugavpils, Latvija LV – 5410
M. tālr.: (+371) 54 45913,
e-mail: nelly@dau.lv

Pārvalda svešvalodas:

Latviešu valoda; krievu valoda (dzimtā); angļu valoda; vācu
valoda

Izglītība:

1995.-2000.g – studija DU Pedagoģijas nozares
Doktorantūrā
1995.g. Datorzinātņu maģistre
1989.g. Fizikas un matemātikas skolotāja

Akadēmiskie nosaukumi
un zinātniskie grādi:

2005. Doktora zinātniskais grāds pedagoģijā
1995. Datorzinātņu maģistre
1984. Matemātikas un fizikas skolotāja

Darba pieredze:

No 2005.g. DU Informātikas katedras docente
2001.- 2005. DU Informātikas katedras lektore
1997. – 2001. DPU Informātikas katedras asistente
1989. – 2001. DPU Informātikas katedras vec.laborante

Publikācijas
Bogdanova, N. (2009). Information Technologies for study course development. Proceedings
of ATEE Spring University. Changing Education in a Changing Society.
Klaipeda, 74 – 82. ISSN 1822-2196
Boļakova I., Bogdanova N., Drozdovs P., Ignatjeva S., Jankoviče V., Perevalova O.,
Senkeviča I.. (2008). Metodiskie materiāli studiju programmes “Informācijas
tehnoloģijas” studentiem. Profesionālās kvalifikācijas prakses īstenošanai.
DU. Informātikas katedra, 80 lpp.
Boļakova I., Ignatjeva S., Drozdovs P., Bogdanova N., Senkeviča I., Jankoviče V., Perevalova
O.. (2007). Metodiskie materiāli profesionālās kvalifikācijas prakses
vadītājem. DU. Informātikas katedra, 60 lpp.
Bogdanova N. (2007). Classifications of Periodic Tiling. Proceedings of 5th International
conference “Person. Colour. Nature. Music”. Daugavpils, 242 – 253.

Bogdanova N. (2007). Data Representation Methods for Study Cource Development.
Proceedings of Spring University. Changing Education in a Changing Society.
Klaipeda, Vol. 2, 18 – 23.
Bogdanova N., Ignatjeva S. (2007). Increase of Information Competence’s Level of University
Post Graduate Specialist. Proceedings of the 7th Conference on Baltic Studies
in Europe. Lüneburg, 30 – 31.
Bogdanova N. (2006).Tilings by Corel Draw tools. Abstracts of International Conference
„Past and Present of Natural Sciences in Daugavpils University”, Daugavpils:
Saule, 15 – 17.
Bogdanova N. (2006). Data Representation Methods for Study Course Development. Journal
of Science Education. Vol.7, Special Issue. Bogota, 17 – 20.
Bogdanova N. (2005). Creating tiling by meaning of 2D graphics applications. Proceedings of
7th International Generative Art Conference “GA2004”. Milano, 287-296.
Bogdanova N. (2005). The use of information technologies for the analysis and design of the
methodology for a study course of computer graphics. Promocijas darbs.
Daugavpils, 114 p.
Bogdanova N. (2005). Informāciju tehnoloģiju izmantošana datorgrafikas kursa metodikas
analīzei un projektēšanai. Promocijas darba kopsavilkums. Daugavpils, 40 p.
Bogdanova N. (2005). The use of information technologies for the analysis and design of the
methodology for a study course of computer graphics. Proceedings of 4th
International conference “Person. Colour. Nature. Music”. Daugavpils, 409 –
423.
Bogdanova N. (2004). Designing of Academic Courses on Base the Technology of Designing
of Information Systems. Proceedings of 7th International Conference
“Generative Art 2004”. Milano, 45 – 50.
Bogdanova N., Ilishko D., Kokina I. (2004). Rationale for extending altruistic bonds towards
the different other in a violent world. Proceedings of 7th ATEE Spring
University Tartu, Tartu, 45-51.
Bogdanova N. (2003). Context-modular Approach as the Hypertexts Construction
Technology. Proceedings 3rd International Conference “Person. Color.
Nature. Music”, part 2. Daugavpils. 210 – 216.
Bogdanova N. (2003) Didactics Basics of Context-Modular Approach. Proceedings of
VIEWDET 2002 Viena International Working Conference – eLearning and
eCulture. Wien: Osterriesche Computer Gesellschaft, 21 – 26.
Bogdanova N. (2001) Context-modular Approach to Designing and Developing Multimedia
Educational Programs. Proceedings of the 2nd International Tempus DETECH
Workshop» Using Technology in Open Distance Learning”, Maribor, 139 –
145.
Bogdanova N. (2001) Принципы разработки пользовательских интерфейсов.
3.straptautiskās zinātniski praktiskās konferences materiāli. Rēzekne, 245. –
247.
Bogdanova N. Ignatjeva S. (2001) ADO tehnoloģija. Izmantošana programmās Visual Basic
un Delphi. Daugavpils Pedagoģiskās universitātes 9.ikgadējās zinātniskās
konferences rakstu krājums. Daugavpils: Saule, 163.-164.
Bogdanova N. (2000) Multimediju izglītojošo programmu projektēšana. Starptautiskās
zinātniskās konferences materiāli Rēzekne, 116.- 120.

Bogdanova N. (2000) MS Excel laboratorijas praktisko darbu programma. Starptautiskās
zinātniskās konferences materiāli. Rēzekne. 112.- 116.
Bogdanova N.
(2000) Datu bāzes JET drošības organizācijas principi. Daugavpils
Pedagoģiskās universitātes 8.ikgadējās zinātniskās konferences rakstu
krājums. Daugavpils: Saule, 130.-131.
Bogdanova N., Ignatjeva S. (2000) Programmējamo interfeisu problēmas. 2.starptautiskās
zinātniskās konferences zinātnisko rakstu krājums. Daugavpils, 278.-283.
Bogdanova N. (1999) Lietotāju lietišķo programmu izstrāde ar Visual Basic for Applications
līdzekļiem. Daugavpils Pedagoģiskās universitātes 7.ikgadējās zinātniskās
konferences rakstu krājums. Daugavpils: Saule, 150.
Bogdanova N. (1997) Hiperteksta jēdziens, hiperteksta sistēmu arhitektūras modeļi.
Pasniedzēju un studentu zinātniski metodiskās konferences materiāli.
Daugavpils: Saule, 35.
Piedalīšanās ar referātu starptautiskās zinātniskās konferencēs:
Baltijas reģiona valstu integrācijas problēmas ceļā uz Eiropas Savienību. Starptautiskās
zinātniskās konference. Rēzekne. 2000. [MS Excel laboratorijas praktisko darbu
programma, Multimediju izglītojošo programmu projektēšana].
3.straptautiskās zinātniski praktiskās konference. Rēzekne, 2001.
Принципы
[
разработки
пользовательских интерфейсов].
2nd International Conference: PERSON. COLOR. NATURE. MUSIC. Daugavpils, 2002.
Daugavpils, 2000. [Problems of Programming Interfaces].
2nd International Tempus DETECH Workshop “Using Technology in Open Distance
Learning”. Maribor, Slovenia, 2001. [Context-modular Approach to Designing and
Developing Multimedia Educational Programs]
3rd International Conference: PERSON. COLOR. NATURE. MUSIC. Daugavpils, 2002.
[Context-modular Approach as the Hypertexts Construction Technology]
6th ATEE Spring University Riga. 2003. [Didactic Aspects of Contex-modular Approach]
7th ATEE Spring University Tartu, 2004. [Rationale for extending altruistic bonds towards the
different other in a violent world]
th
7 International Generative Art Conference “GA2004”. Milano. 2004. [Designing of
Academic Courses on Base the Technology of Designing of Information Systems].
th
4 International Conference: PERSON. COLOR. NATURE. MUSIC. Daugavpils, 2005. [The
use of information technologies for the analysis and design of the methodology for a study
course of computer graphics].
4th International Scientific Conference „Information Society and Modern Business”. Ventspils,
2005, July. [The use of information technologies for the analysis and design of the
methodology for a study course of computer graphics].
International Conference “Past and Present of Natural Sciences in Daugavpils University”,
Daugavpils, February 1-3, 2006. [Tiling by Corel Draw Tools].
ATEE Spring University Klaipeda 2007. [Data Representation Methods for Study Cource
Development.]
7th Conference on Baltic Studies in Europe. Lüneburg, 2007. [Increase of Information
Competence’s Level of University Post Graduate Specialist]

5th International Scientific Conference „Information Society and Modern Business”. Ventspils,
2007, September. [Using Adobe Photoshop and Matlab for the Analysis of Color Images].
5th International Conference: PERSON. COLOR. NATURE. MUSIC. Daugavpils, 2007,
October. [Classifications of the Periodic Tiling]
6th International Conference: PERSON. COLOR. NATURE. MUSIC. Daugavpils, 5-10 May,
2009. Usage of the Effect Blend in CorelDraw.
ATEE Spring University. Changing Education in a Changing Society. Klaipeda, 7-9 May,
2009. Information Technologies for study course development.
Sertifikati
Certificate 2124: Programmēšana as C#. (40 stundas, 04/08/2006)
Certificate 2541: Datu piekļuves pamatpaņēmieni ar Microsoft Visual Studio 2005. (24
stundas, 09/08/2006)
Certificate 2543: Pamati tīmekļa programmēšanai ar Microsoft Visual Studio 2005. (24
stundas, 16/08/2006)
Certificate 2544: Padziļinātais kurss tīmekļa izstrādāšanā ar Microsoft Visual Studio 2005. (16
stundas, 18/08/2006)
Certificate 2548: Sadalīto programmu izstrādes pamati izmantojot Microsoft Visual Studio
2005. (24 stundas, 25/10/2006)
Certificate 2549: Pazilinātais sadalīto programmu izstrādei ar Microsoft Visual Studio 2005.
(24 stundas, 30/10/2006)
Certificate 1846: Microsoft Solutions Framework būtība (programmatūras izstrādes projektu
vadīšana) (24 stundas, 02/11/2006)
Pedalīšanās projektos
„Programmatūras inženierijas kursu docētāju kompetenču paaugstināšana atbilstoši
starptautiskām
sertifikācijas
programmām”
Nr.2006/0094/VPD1/ESF/PIAA/05/APK/3.2.5.2./0113/0094
„Sociālo pedagogu un klases audzinātāju profesionālo kompetenču paaugstināšana darbam
skolā” Nr. 2006/0075/VPD1/ESF/PIAA/05/APK/3.2.5.2./0071/0030
„Profesionālās augstākās izglītības programmas „Informācijas tehnoloģijas” kvalifikācijas
prkses sagatavošana” Nr.2007/0078/VPD1/ESF/PIAA/06/APK/3.2.6.3./0106/0065
Docētie studiju kursi
Matemātiskā programmēšana (2KP)
Datorgrafikas algoritmi (2KP)
Cilvēka un datora mijiedarbība (2 KP)
Jaunu informācijas tehnoloģiju vispārējais raksturojums. Ievads krāsu teorijā (1 KP)
Rastrgrafikas jēdziens, pirmsdrukas apstrāde (6 KP)
Vektoru grafikas jēdziens (2 KP)
Divdimensiju animācija (2 KP)
Lietišķo programmu izstrādāšana Microsoft Office vidē (2 KP)
Programmēšana Visual Basic vidē (4 KP)

Izstrādātie studiju kursi
Studiju programma “Datordizains”:
Jaunu informācijas tehnoloģiju vispārējais raksturojums. Ievads krāsu teorijā (1 KP).
Rastrgrafikas jēdziens, pirmsdrukas apstrāde (6 KP). Vektoru grafikas jēdziens (2 KP).
Divdimensiju animācija (2 KP).
Studiju programma “Datorzinātņu bakalaurs”:
Lietišķo programmu izstrādāšana Microsoft Office vidē (2 KP)
Programmēšana Visual Basic vidē (4 KP)
Studiju programma “Datorzinātņu maģistrs”:
Cilvēka un datora mijiedarbība (2 KP)
Datorgrafikas algoritmi (2KP)
11.10.2009.

N.Bogdanova

CURICULUM VITAE
Vārds Uzvārds

JĀNIS EGLĪTIS

Dzimšanas gads, datums,
vieta

23.01.1961.
Preiļu rajons

Izglītība
(kad un ko beidzis (-usi))

1979 – 1984 Latvijas Valsts universitāte(fizika),
fiziķis pasniedzējs;
1994 Latvijas Valsts universitāte (fizika), M.sc.;
1999 – 2003 Latvijas Lauksaimniecības universitāte
(ekonomika), doktorantūra.

Darbības gadi universitātē,
zinātniskie vai akadēmiskie
grādi, ieņemamie amati

1986 – 1996 Preiļu 1. vidusskolas direktors
1996 – 2005 Preiļu Valsts ģimnāzijas direktors
2000 – 2003 Latvijas izglītības vadītāju asociācijas
prezidents
1998 – 2006 Augstākās izglītības padomes loceklis
2003 – 2006 Preiļu novada domes priekšsēdētājs
2005 – šobrīd Daugavpils Universitāte, asociētais profesors,
pētnieks
2006 – šobrīd LR Saeimas deputāts
Kopš 1994 - M.sc. dipl. nr. 000206
Kopš 2003 - Dr.oec. dipl. nr. ,
Reģionālā ekonomika, izglītības vadība un ekonomika

Pētniecības virzieni
Publikācijas
(monogrāfijas, daiļdarbi,
zinātniskie un zinātniskimetodiskie darbi)

1. J. Eglitis. Measurement and improvement of the quality
of secondary education in Latvia. Paris: UNESCO,
1994. p. – 50.
2. J. Eglītis. Vispārējā vidējā izglītība Latvijā –
perspektīvas reģionu modelis. Humanities and Social
Sciences latvia. University of Latvia. 1 (30)/ 2001.p.
120 – 130
3. J. Eglītis. Vidējās izglītības kvalitāte un augstākās
izglītības pieejamībā Latvijā reģionālā aspektā. Latvijas
Zinātņu akadēmijas Vēstis. 2002.gads, Nr.1, 56. sēj. 19
– 23. lpp.
4. J. Eglītis. Administratīvi teritoriālā reforma un
vispārējās vidējās izglītības iestāžu tīkls. Starptautiskās
zinātniskās
konferences
“Tradicionālais
un
novatoriskais
sabiedrības
ilgtspējīgā
attīstībā.
Konkurētspējas problēmas ilgtspējīgā ekonomikas
attīstībā.” materiāli. 2002. gada 28. februāris – 2. marts.
Rēzeknes augstskola. 92. – 97. lpp.
5. J. Eglītis. Cilvēkresursi reģionos. Starptautiskās
zinātniskās konferences “Latvijas lauku attīstības

iespējas un risinājumi XXI gs. sākumā“ materiāli.
Jelgavā 18. –19.04.2002. 411. – 418. lpp.
6. J. Eglītis, B. Rivža, P. Rivža. Latvijas vidusskolu
attīstības modeļi. International Scientific Conference
“Economical Science for Rural Development”. Reports.
Jelgava 2003, 43. – 50. lpp.
7. Vispārējā vidējā izglītība cilvēkkapitāla un tā kvalitātes
attīstībā. LU raksti, 2004.
8. J. Eglitis, B. Rivza, P. Rivza "Knowledge – based
management and the Analytic Hierarchy Process in
Latvia”. Proceedings of International Conference
"Modelling and Simulation of Business Systems", May
13 – 14, 2003, Vilnius, Lithuania, p. 123 – 127.
9. Izglītības kvalitātes mērīšana. Pārmaiņas Latvijas
izglītībā: izaicinājumi sistēmas vadībai. Pārskats par
izglītību Latvijā 2001. / 2002., Sorosa Fonds – Latvija,
Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS, Rīga, 2003,
10. – 23. lpp.
10. Vienotā eksaminācija – realitāte un perspektīvas.
Augstākā izglītība 21.gs. sākumā. Rakstu krājums,
Daugavpils: Saule, 2006., 46. – 61. lpp.
11. Eglītis J., Eglītis U. Linu klastera izveide Latgalē.
Daugavpils Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes
Reģionālais ziņojums Nr. 3, 92-104. lpp.
12. Eglītis J. Cilvēkresursu pārvietošanās – Latvijas
izaicinājumi un iespējas. Daugavpils Universitātes
Sociālo zinātņu fakultātes Reģionālais ziņojums Nr. 3,
25-40. lpp.
13. Eglītis J., Jermolajeva E. Vispārējās izglītības
finansējums Latvijā - problēmas un perspektīvas.
Latvijas Valsts prezidentes Stratēģiskās analīzes
komisijas zinātniski pētniecisko rakstu krājums, 163.195. lpp. ISBN 978-9984-808-10-9
14. Eglītis J. Izglītība zināšanu ekonomikai. Latvijas Valsts
prezidentes Stratēģiskās analīzes komisijas zinātniski
pētniecisko rakstu krājums. 142.-162. lpp. ISBN 9789984-808-10-9 300
15. Eglītis J. Baltic States – the common and the distinct in
macroeconomics “Ekonomika ir vadyba: aktualijos ir
perspektyvos” (ECONOMICS AND MANAGEMENT:
Current Issues and Perspectives) 2007 year No. 2(9), p.
53-60.
16. Eglītis J. Globālie reitingi un Daugavpils universitātes
faktors reģiona attīstībā. Daugavpils Universitāte.
Sociālo zinātņu vēstnesis 2008 1 (7), 59. - 72. lpp. ISSN
1691-1881

17. Paņina L., Eglītis J., Jermolajeva E. Financing of
Higher Education in Latvia: Challenges and
Perspectives presented to the 30th ANNUAL EAIR
FORUM 24 to 27 August 2008, Copenhagen, Denmark.
Financing of Higher Education in Latvia: Challenges
and Perspectives.
18. J. Eglītis. Baltic Countries in the International Surveys
– Publicity or Factors for the Development. Socialiniai
tyrimai/Social Research 2008. Nr.3 (13), 68-81. Siauliai
University, 2008. ISSN 1392-3110
19. Eglītis J. Vispārējās izglītības iestāžu tīkla
racionalizācijas
iespējas
Latvijā.
Sagatavots
publicēšanai Daugavpils Universitātes zinātniskajā
monogrāfijā „Jaunatne ceļā no izglītības uz darba
tirgu”.
20. Eglītis J. Reitingi un indeksi – valsts mārketings vai
attīstības faktors. LU 67. konference 2009. gada 5.
februārī.
21. Eglītis J. System of Education – Accumulated
Inefficiency and Economic Crisis. Economic Science
for Rural Development 2009. Proceedings of the
International Scientific Conference No. 20. ISSN 16913078, ISBN 978-9984-9937-3-7 p. 230.-239.
22. J.Eglītis, L.Paņina. Augstākā izglītība Latvijā šodien, rīt
un parīt. Latvijas Lauksaimniecības universitāte.
Sociālo zinātņu fakultāte. 5. ikgadējā starptautiskā
zinātniskā konference „Jaunas dimensijas sabiedrības
attīstībā”. Latvija, Jelgava, 2009. gada 2-3 oktobris.
23. J.Eglītis, L.Paņina. The economic crises and future of
tertisry education in Latvia. Socialiniai tyrimai/Social
Research 2009. Siauliai University. (iesniegts
publicēšanai)
Stažēšanās ārvalstīs,
starptautiskā sadarbība ar
zinātni saistītos jautājumus

Starptautiskais izglītības plānošanas institūts, Parīze –
1993.g.
Stažēšanās Roskildes universitātē – 2002.g.
Course d’immersion á Avignon – 2008.g.

Darbība ar zinātni saistītās
sabiedriskās organizācijās
(kur, kad, kāds pienākums
tika veikts)

1998 – 2006 Augstākās izglītības padomes loceklis

Apbalvojumi, prēmijas,
goda nosaukumi u.c.
11.10.2009.

Ministru kabineta atzinības raksts, 1995. gads
Jānis Eglītis

CURRICULUM VITAE
Vārds Uzvārds

AINĀRS FELCIS

Dzimšanas gads, datums,
vieta

08.02.1958. Kuldīga

Izglītība
(kad un ko beidzis (-usi))

Augstākā
1980.-1985.g.- P.Stučkas Latvijas valsts universitāti,
Vēstures un filozofijas fakultātes filozofijas nodaļu;
1989.-1992.g.- LU filozofijas nodaļas doktorants;
Kopš 2005.g.- DU doktorants

Darbības gadi universitātē,
zinātniskie vai akadēmiskie
grādi, ieņemamie amati

1985.-1989.g.- DPI Filozofijas un politekonomikas katedras
asistents;
Kopš 1992.g.- DPU EN Socioloģijas, filozofijas un
ekonomikas katedras lektors;
1998.-2001.g.- DPU EN Ekonomikas un sociālo zinātņu
katedras lektors;
Kopš 2001.g.- DU SZF Socioloģijas katedras lektors;
Kopš 2004.g.- Izglītības zin.maģ. pedagoģijā

Pētniecības virzieni

•
•
•
•
•
•

Publikācijas
(monogrāfijas, daiļdarbi,
zinātniskie un zinātniskimetodiskie darbi)

Filozofijas pamati, filozofijas vēsture
Kultūras teorija
Kopš 1997.g. turpmākizglītības kursi
pedagoģiskajiem darbiniekiem
Ētikas un estētikas pamati
Tiek veikts pētījums promocijas darbam
„Atsvešināšanās ilgtspējīgās izglītības skatījumā”
Izstrādāti akadēmiskie kursi filozofijas vēsturē,
kultūras teorijā, ētikā un estētikā, sociālajā
antropoloģijā, kultūras socioloģijā, zinātnes un
zināšanu socioloģijā, loģikā.

1. Gabriels Marsels un patiesās esamības meklējumi//
Latvijas LZA Vēstis. 52.sēj.- 1998.g., 53.-60.lpp.
2. Hēgeļa atsvešināšanās teorija un mūsdienas// DPU
Zinātniskie raksti. HF X Zinātniskie lasījumi.DPU, 2000, 43.-50.lpp.
3. Filozofija un politika// HF Zinātniskie lasījumi.Daugavpils, Saule, DPU, 2001.
4. Kinorealitāte un realitāte// Homo Aestheticus: no
mākslas filozofijas līdz ikdienas dzīves estētikai.Rīga, Tapals, 2001.- 267.-279.lpp.
5. Trimdas metafizika// Literatūra un kultūra: process,
mijiedarbība, problēmas. Zinātnisko rakstu

6.

7.

8.

9.

krājums. V- Daugavpils, Saule, 2004.- 11.-17.lpp.
Atsvešinājums un mūsdienu pasaules apjēgums//
Literatūra un kultūra: process, mijiedarbība,
problēmas. Globalizācija un kultūra. Zinātnisko
rakstu krājums. VI- Daugavpils, Saule, 2005.- 19.24.lpp.
Eksistence un subjektīvais domātājs// Eksistence un
komunikācija. Sērena Kirkegora filosofija.- Rīga,
FSI, 2006.- 73.-96.lpp.
«Философия для детей» - опыт и перспективы
развития в Латвии // Философия – Детям.
Диалог культур и культура диалога. Москва:
Гуманитарий, 2008.- 199-201 с.
Filozofijas neobligātums// Literatūra un kultūra:
process, mijiedarbība, problēmas. Iracionālais,
mistiskais, noslēpumainais kultūrā. Zinātnisko
rakstu krājums. XII- Daugavpils: DU Akad. apgāds
„Saule”, 2009.- 221.-226.lpp.

Stažēšanās ārvalstīs,
starptautiskā sadarbība ar
zinātni saistītos jautājumus

1994.g.- iesaistījies Starptautiskajā Filosofijas Profesoru
Asociācijas (AIIP) darbībā
1994.g.- piedalījās AIIP kongresā Vācijā
1995.g.- piedalījās AIIP reģionālajā kongresā Viļņā
1997.g.- piedalījās AIIP kongresā Rīgā

Darbība ar zinātni saistītās
sabiedriskās organizācijās
(kur, kad, kāds pienākums
tika veikts)

Kopš 1998.g.- darbojas Filosofiskās izglītības centrā (FIC),
kas darbojas „International Council for Philosophical
Inquiry with Children”paspārnē.
1998.-2001.g.- darbība „Sorosa fonds-Latvija”programmas
„Pārmaiņas izglītībā” projektā „Lasīšana un rakstīšana
kritiskās domāšanas attīstīšanai”.

Apbalvojumi, prēmijas,
goda nosaukumi u.c.

1996.g.- iegūts „International Council for Philosophical
Inquiry with Children” sertifikāts

11.10.2009.

A.Felcis

CURICULUM VITAE
Vārds, uzvārds:

V I T OL DS G E DR OI C S

Dzimšanas gads un datums:

1950. gada 18. augustā

Adrese:

darba vietas: DU, Parādes ielā 1, Daugavpils
mājas: Rīgas ielā 76A, dz.14, Daugavpilī
tālrunis: 22081248

Izglītība un zinātniskie vai
akadēmiskie grādi:

pedagoģijas doktors
1996.
matemātikas maģistrs
1993.
augstākā
1968.-1973. Daugavpils Pedagoģiskā institūta Fizikas
un matemātikas fakultāte, vidusskolas fizikas un
matemātikas skolotājs
vidējā
1962.-1968. Ezernieku vidusskola, Krāslavas raj.

Darba pieredze:

no 2002. docents
Daugavpils
Universitāte,
Dabaszinātņu
un
matemātikas fak., Matemātikas katedra
1996.-2002. docents
Daugavpils Pedagoģiskā universitāte, Dabaszinātņu
un matemātikas fak., Matemātiskās analīzes katedra
1995.-1996. katedras vadītājs, lektors
DPU Fizikas un matemātikas fakultāte, Matemātiskās
analīzes katedra
1993.-1995. lektors
DPU Fizikas un matemātikas fakultāte, Matemātiskās
analīzes katedra
1981.-1993. vecākais pasniedzējs
DPI Fizikas un matemātikas fakultāte, Matemātiskās
analīzes katedra
1974.-1981. pasniedzējs
DPI Fizikas un matemātikas fakultāte, Matemātiskās
analīzes katedra

Zinātniskās pētniecības virzieni: Saikne skolas un augstskolas matemātiskās analīzes kursa
saturā un metodēs

Zinātniskās publikācijas
(skaits):

mācību līdzekļi
mācību palīglīdzekļi
zinātniskie raksti

Svarīgākās publikācijas:

1) izdots pilns matemātiskās analīzes kurss bakalaura
studiju programmā “Matemātika”;
2) sagatavots
izdošanai
mācību
līdzeklis
“Matemātiskās metodes ekonomikā” bakalaura
studiju programmā “Ekonomika”

Docētie studiju kursi:

Matemātiskā analīze;
Parastie diferenciālvienādojumi;
Matemātiskās metodes socioloģijā;
Matemātiskās metodes ekonomikā;
Ekonomisko procesu matemātiska modelēšana;
Varbūtību teorija un statistika;
Matemātiskās analīzes elementi skolas matemātikas
kursā; Elementārās matemātikas speciālās metodes

Valodas:

latviešu un krievu - brīvi, tekoši, bez vārdnīcas; vācu ar vārdnīcas palīdzību lasīšanas līmenī.

11.10.2009.
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8
4

V.Gedroics

CURICULUM VITAE
Raimonds Pokulis
P.k.

100473-10882

Dzimšanas datums:

1973.10.04.

Dzīves vieta

Daugavpils Lauska 12-45 (tel. +37129586422)

Izglītība

1991.- 1996. Daugavpils Pedagoģiskā
universitātes students
1996. -1998. DPU maģistrs cietvielu fizikā
1998.- 2004. Doktorants

Akadēmiskie un zinātniskie grādi

1998.

2004.
Nodarbošanās

Fizikas nozarē, cietvielu fizikas
apakšnozarē maģistrs
Fizikas doktors

1996.-2003. DPU Fizikas katedras vecākais
laborants
1996.-2005. DPU Fizikas katedras asistents
2005.Fizikas katedras docents

Zinātniskās publikācijas (skaits):
Konferenču tēzes
Raksti zinātniskajos žurnālos un
rakstu krājumos

11
7

Zinātniski pētnieciskā darbība:
Amorfie halkogenīdi, Fulerēnu īpašības.
Akadēmiskie kursi:
1996.1996.2001.2003.2005.2005.2006.11.10.2009.

Tehniskie mācību līdzekļi
Radiotehnika
Elektrotehnika
Diskrētā elektronika
Optika un kodolfizika (fizika III)
Elektrība (fizika II)
Mehānika un termodinamika (fizika I)
R. Pokulis

CURICULUM VITAE

1.PERSONAS DATI

2.I ZGLĪTĪBA

3.D ARBA PIEREDZE

ELITA JERMOLAJEVA
170161-12164
dzimusi1961.g. 17. janvārī, Rīgā
Dzīvo: Daugavpils novads, Dubnas pag., „Svenči”, Latvijā LV5443
tālr. +371 29444989
e-mail: elita.jermolajeva@du.lv
1993. Latvijas Lauksaimniecības akadēmijas Ekonomikas
fakultāte, doktora grāds ekonomikā (Dr.oec.) (Diploms G-D
Nr. 000323 )
- 1992. Latvijas Lauksaimniecības akadēmijas Ekonomikas
fakultāte, maģistra grāds ekonomikā (Mag.oec.) (Diploms
Nr. 000015)
- 1984. Latvijas Lauksaimniecības akadēmijas Ekonomikas
fakultāte (Diploms ar izcilību Lauksaimniecības ekonomikas
un organizācijas specialitātē УNr. 069868)
1979. Rīgas 64.vidusskola (Atestāts par vidējo izglītību Л
Nr. 287681)
-

-

-

-

kopš 2007. - Daugavpils Universitātes (DU) zinātņu
prorektore
kopš 2007.- DU Sociālo zinātņu fakultātes (SZF) asociētā
profesore
kopš 2008.- DU akadēmiskās maģistra studiju programmas
„Ekonomika” direktore
2005.-2007. DU SZF Ekonomikas katedras vadītāja, docente
2004.-2008. LLU Valsts Eksāmenu komisijas (VEK)
priekšsēdētāja Ekonomikas fakultātes bakalaura programmas
specialitātē Reģionālā attīstība un plānošana
2001.-2008. Rēzeknes augstskolā docente Pedagoģijas
fakultātē, VEK priekšsēdētāja profesionālajā maģistra studiju
programmā „Finanšu vadība”
2005.-2009. Daugavpils reģionālais sabiedrisko pakalpojumu
regulators, padomes locekle
2005. SIA „Konsultanti”, projektu vadītāja
2000.-2005. Preiļu rajona padome, Attīstības plānošanas
nodaļas vadītāja, galvenā speciāliste
1995.-2004. Preiļu Valsts ģimnāzija, vidējās izglītības
skolotāja 5 komercpriekšmetos
1993.-1995. Sakaru bankas Preiļu filiāle, galvenā
grāmatvede
1984.-1992. Valsts uzņēmums „Preiļu Lauktehnika”,

pārvaldnieka vietniece ekonomiskajos
plānošanas nodaļas vadītāja
4. ZINĀTNISKAIS
STATUSS

5.Z INĀTNISKĀS
INTERESES UN
PĒTĪJUMU VIRZIENI

jautājumos

–

Latvijas Zinātnes padomes eksperte nozarē „Ekonomika”(no
12.05.2009.)
- Reģionālā ekonomika
- Eiropas Savienības līdzfinansējuma izmantošana reģionu
ilgtspējīgai attīstībai
- Izglītības ekonomika

6. NOZĪMĪ - GĀKĀS
PUBLIKĀCIJAS

( NO 2005. G .)

Monogrāfija:
Eiropas valstu pieredze teritoriālajā mārketingā un tās
izmantošanas iespējas Latvijā. Daugavpils: DU Akadēmiskais
apgāds „Saule”. 2007. 160 lpp. ISBN 978-9984-14-375-0
(līdzautore I.Petrova)
Starptautiski recenzējamos zinātnisko rakstu krājumos:
1. Financing of Higher Education in Latvia: Challenges and
Perspectives. 30th Annual Eair Forum „Polishing the Silver:
Are we really improving higher education?” Copenhagen
Business School, 2008. CD (līdzautori J.Eglītis, L.Paņina)
2. Reducing Disparities as One of the European Union Goals –
Example of Latvia. Global Business & Economics
Anthology, Volume II, December 2008, Business &
Economics Society International, pp. 327 – 334. ISSN: 15531392
3. Co-financing of European Union Funds – One of the Factors
for Sustainable Development of Latvia’s Regions.
Proceedings of the International Scientific Conference
Economic Science for Rural Development. Nr.14. Finances,
Taxes, Investment and Support, Jelgava, pp. 19-27, 2007.
ISBN 978-9984-39-206-6, ISSN 1691-3078
4. Некоторые аспекты территориального маркетинга в
Латвии.
Przeglad
Polityczno-Gospodarczy
Europy
Srodkowej i Wschodniej Nr.3 – Wloclawek, pp.167-179.
2007. ISSN 1734-4018. (līdzautore I.Petrova)
5. Some Aspects of Place Marketing. Journal Social Research
Nr.1 (9), Šiauliai University, 2007, pp.81-86, ISSN 13923110 (līdzautore I.Petrova)
6. Reduction of Regional Diversities still on the Agenda in
Latvia. – Proceedings of the International Scientific
conference „Economic Science for Rural Development”
Nr.10, Jelgava, 2006., p. 176 – 182. ISBN 9984-784-05-3
(līdzautori B.Rivža, L.Švānberga, M.Krūzmētra)
Zinātniski atzītos izdevumos un starptautiskajos zinātnisko
rakstu krājumos:

1. Eiropas Savienības līdzfinansējuma ietekme uz Latvijas
reģionu ilgtspējīgu attīstību. LZP Ekonomikas, juridiskās un
vēstures zinātnes galvenie pētījumu virzieni 2008.gadā, R.,
2009., 38.-43.lpp., ISSN 1691-290X, ISBN 13: 978-998419-923-9 (līdzautores Zelča S., Baltere R.)
2. Daugavpils ekonomika – no linu tirdzniecības 12.gadsimtā
līdz mobilo sakaru torņu eksportam 21. gadsimtā.
Stratēģiskās analīzes komisijas zinātniski pētniecisko rakstu
krājumā Daugavpils kā attīstības ceļvedis. Rīga: Zinātne,
71.-86. lpp. 2007. ISBN 978-9984-808-03-1.
3. Vispārējās izglītības finansējums Latvijā - problēmas un
perspektīvas. Izglītība zināšanu sabiedrības attīstībai Latvijā.
Stratēģiskās analīzes komisija. Zinātniski pētnieciskie raksti.
2 (13) 2007, Latvijas Valsts prezidenta kanceleja, R.,
Zinātne, 163. – 195.lpp. ISBN 978-9984-808-10-9
(līdzautors J.Eglītis)
4. Eiropas Savienības līdzfinansējums Latvijas reģionu
ilgtspējīgas attīstības nodrošināšanai. Žurnālā Sociālo
zinātņu vēstnesis Nr. 1 (5). Daugavpils: DU, 7.-32. lpp.
2007. ISSN 1691-1881.
5. Social Partnership and the Quality of Education in Latvia.
Uncertain Transformations – New Domestic and
International Challengres. Proceedings of the International
Conference, Riga, November 9-11, 2006. Rīga, Latvijas
Universitāte, 2007., 283–290. lpp., ISBN 9984-802-58-2
(līdzautors V.Meņšikovs).
7. ZINĀTNISKĀS
KONFERENCĒS

8.DARBS
ZINĀTNISKAJOS
IZDEVUMOS

a. Pētniecība un inovācijas – zināšanu ekonomikas pamats.
Daugavpils Universitātes 51.starptautiskās zinātniskās
konference, 2009.g. 17.aprīlī
b. Reducing Disparities as One of the European Union Goals –
Business&Economics Society
Example of Latvia.
International Conference 2008, Lugano, Switzerland, July
18, 2008.
c. Co-financing of European Union Funds – One of the Factors
for Sustainable Development of Latvia’s Regions.
International Scientific Conference Economic Science for
Rural Development. Jelgava, 2007.g. aprīlī
4. Некоторые аспекты территориального маркетинга в
Латвии.
Przeglad
Polityczno-Gospodarczy
Europy
Srodkowej i Wschodniej, Torun, Poland, 2007.g. jūnijā
5. Latvijas teritoriju līdzsvarota attīstība – viens no reģionālās
politikas uzdevumiem. Doktorantu konference „Centrālās un
Austrumeiropas ekonomiskā attīstība Eiropas integrācijas
kontekstā”, Daugavpils, 2007.g.nov.

9.PIEDERĪBA
PIE - Redakcijas kolēģijas priekšsēdētāja „Reģionālais Ziņojums”,
izdevējs DU, SZF Sociālo pētījumu institūts, (no 2007.)
PROFESIONĀ - LAJĀM
- Redakcijas locekle „Sociālo Zinātņu Vēstnesis”, izdevējs DU,
ORGANIZĀCI - JĀM
SZF Sociālo pētījumu institūts (no 2006.)
Latvijas Nacionālās projektu vadīšanas (LNPVA) asociācijas
biedre (2004.-2008.), LNPVA kontaktpersona DU (no 2008.)
10.D ALĪBA NOZĪMĀGĀKAJOS PROJEKTOS , PROGRAMMĀS ( PAVISAM 23)
2008.-2009. Pētniece Latvijas Zinātnes padomes projektā „Intelektuālā rajona tīkla un tā
realizācijas pilotprojekta funkcionēšanas koncepcijas un nacionālā modeļa izstrāde uz
Daugavpils Akadēmiskā parka bāzes” (Transporta un sakaru institūts)
2008. Projekta izstrādātāja, vadītāja un pētniece LZP projektā „Eiropas Savienības
līdzfinansējuma ietekme uz Latvijas reģionu ilgtspējīgu attīstību” (Daugavpils
Universitāte)
2007. Koordinatore Interreg IIIA projektā „Industriālais mantojums biznesa un tūrisma
attīstībai” (Daugavpils Universitāte)
2006. Pētniece Valsts prezidenta Stratēģiskās analīzes komisijas projektā „Izglītība
zināšanu sabiedrības attīstībai Latvijā” (Rīga)
2006. Projekta izstrādātāja, vadītāja un pētniece IZM projektā „Zinātniskā grāmata
„Eiropas valstu pieredze teritoriālajā mārketingā un tās pielietojums Latvijā” (Daugavpils
Universitāte)
2006.-2007. Projekta izstrādātāja un vadītāja Pasaules Lauku sieviešu asociācijas
finansētā projekta „Latgales reģiona sociāli mazaizsargāto sieviešu apmācības”
2004.-2007. Darba grupas vadītāja INTERREG IIIB starptautiskā projekta „FEM:
Sieviešu uzņēmējdarbības attīstība Baltijas jūras reģionā” (Latvijas Lauku sieviešu
apvienība)
2000.-2007. Projekta izstrādātāja, vadītāja un lektore Nīderlandes fonda finansētā
projektā „Pieaugušo izglītības centrs Preiļos” (Biedrība „Preiļu sieviešu klubs”)
2006.-2007. Eksperte Latvijas nacionālā līmeņa darba grupā „Mūžizglītības stratēģijas
pamatnostādnes” (Rīga)
2004.-2006. Koordinatore Nordplus Neighbour programmas starptautiskā projektā
„Mūžizglītības harmonizācijas problēmas kvalitātes un atpazīstamības nodrošināšanas
kontekstā” (Augstākās izglītības padome, biedrība „Preiļu sieviešu klubs”)
2005. Īstermiņa eksperte Latgales reģiona attīstības aģentūras programmā “Latgale Cross
Border Cooperation” (izstrādāti un apstiprināti 2 projekti INTERREG programmai)
2005. Latgales reģiona eksperte ES EQUAL programmas starptautiskā projektā (Latvijas
Informācijas Tehnoloģiju un telekomunikāciju Asociācija, Rīga)
2004.-2005. Mārketinga un investīciju koordinatore ES Phare 2002 projektā „Preiļu pils
un parka rekonstrukcija Darījumu centra izveidei” (Preiļu novada dome)
2002. Projekta izstrādātāja un vadītāja projektā „Mārketinga kursi lauku uzņēmējiem”
11. VALODAS (zināšanu līmenis no 1 līdz 5 - augstākais )
Valoda

Lasītprasme

Runātprasme

Rakstītprasme

Latviešu
Krievu
Angļu

5
5
4

5
5
4

5
5
4

12.CITA PIEREDZE
2003.-2008. Latvijas sieviešu Mikrokredīta kustības Latgales reģiona koordinatore
2003.-2007. Eiropas Savienības lektoru grupas Team Europe – Latvija dalībniece
2002.-2005. Preiļu rajona Pieaugušo izglītības konsultatīvās padomes vadītāja
2005. Latgales kultūras atbalsta programmas projektu konkursa vērtēšanas komisijas
locekle
2003. Phare 2001 programmas LE01.07 „Baltijas jūras reģiona sadarbības programma”
Vadības komitejas locekle
2003. Phare 2000 programmas projekta „Apceļo Latgali ar IT” piegāžu konkursa komisijas
locekle
1995.-2004. Ekonomiskās izglītības organizācijas “Junior Achievement – Latvija”
dalībniece
1994.- 2000. Latvijas – Dānijas komercizglītības programmas dalībniece

13.V ADĪTIE STUDIJU KURSI

14.V ADĪTIE STUDĒJOŠO
DARBI

15.S TAŽĒŠANĀS ĀRVALSTĪS ,
STARPTAUTISKĀ SADARBĪBA

Bakalaura programmās:
- Projektu izstrāde un vadīšana
- Ekonomika
- Reģionālā ekonomika
Maģistra programmās:
- Projektu izstrāde un vadīšana
- Projektu vadīšana
- Izglītības ekonomika
- Mācību procesa vadība un kontrole
Bakalaura darbi – 8
Maģistra darbi – 10
Doktora darbi – 4
-

-

-

16.K URSI , SEMINĀRI

-

-

17.PR A SM E S

-

11.10.2009.

Lifelong Learning Programme GRUNDTVIG
WORKSHOP “Europe in Berlin” Berlīnē Vācijā
(10/2009)
Darbs bibliotēkā Norwegian Institute for Urban and
Regional Research, Oslo Norvēģijā (05/2008)
Lekcijas N.Kopernika Universitātē, Toruņā Polijā
(ERASMUS programmā, 04/2008 un 06/2007)
Projekta „European Women – at the Centre of Life”
semināri Vācijā - Gotingenā (10/2007), Berlīnē
(04/2007, 11/2008, 03/2009)
ES pamatnostādnes un attīstības perspektīvas,
Briselē Beļģijā (06/2006 un 03/2005)
Projekta „FEM: Female Entrepreneurs’ Meetings in
the Baltic Sea Region” semināri Oslo Norvēģijā
(03/2006), Malmē Zviedrijā (02/2005), Pērnavā
Igaunijā (10/2006), Paņevežā Lietuvā (2005)
Associated Country World Women (ACWW)
European Region Congress, Reikjavikā Īslandē
(04/2005)
ES konference „Investing in the Future of Rural
Areas in Europe” Lielbritānijā (02/2004)
PREPARE
Programme
Gathering
About
Development of Rural Areas in Europe – mācību
brauciens Polijā un Slovākijā (10/2003)
Pieaugušo izglītības un sociālā darba pieredze
Nīderlandē (10/2000, 06/1999)
No 1997.gada apmeklēti vairāk kā 30 dažādi kursi
un semināri (saņemti 16 sertifikāti vai apliecības)
Iemaņas darbā ar datoru (MS Office) un Internetu
B kategorijas vadītāja apliecība
E.Jermolajeva

CURICULUM VITAE
PE R SONA S DA T I
Vārds, uzvārds

MARIJA MIGLĀNE

Personas kods

020684-10209

Dzīvesvietas adrese

Kr.Valdemāra iela 39/41-3, Dauavpils

E-pasts

miglane_marija@inbox.lv

IZGLĪTĪBA
2005 – 2007

Rīgas Tehniskā universitāte, Inženierekonomikas un vadības
fakultāte, maģistrs

2002 – 2005

Rīgas Tehniskā universitāte, Inženierekonomikas un vadības
fakultāte, bakalaurs

1991 – 2002

Daugavpils 9.vidusskola

DARBA PIEREDZE
01. 2006 – līdz šim laikam

AirBaltic Corporation,
Maršrutu plānošanas speciāliste

01. 2009 – 06.2009

Rīgas Tehniskā universitāte Daugavpils filiāle, lektore,
„Uzņēmējdarbības

loģistikas

pamati”,

„Eiropas

valstu

ekonomika”
01. 2008 – 06.2008

Rīgas Tehniskā universitāte Daugavpils filiāle, lektore:
„Uzņēmējdarbības loģistikas pamati”

05. 2004 – 09. 2004

Viesnīca

“Pen-Morfa

Hotel”,

Llandudno,

Lielbritānijā,

menedžera asistente
CITA PIEREDZE
2003 – 2004

Rīgas Tehniskā universitāte Daugavpils filiāle, Studentu
Parlamenta priekšsēdētāja

2000 – 2001

Daugavpils 9. vidusskola, Skolēnu Parlamenta priekšsēdētāja

DALĪBA
KONFERENCĒS
2005. gads 3. – 4.

Starptautiskā

zinātniski-praktiskā

studentu

konference

novembris

„Reģionālās attīstības politika Baltijas valstīs pēc iestāšanās

Eiropas Savienībā”, referāts: “Maršruta taksometru kustības
optimizācija”
2004. gads 22. – 23.

5.

studentu

aprīlis

„Uzņēmuma optimālā attīstības plāna izvēle”

2003. gads 24. – 25.

4.

aprīlis

“Autotransporta nozīme Latvijas tautsaimniecībā”

studentu

zinātniski-praktiskā

konference,

zinātniski-praktiskā

konference,

referāts:
referāts:

PUBLIKĀCIJAS
2004.

„Uzņēmuma attīstības plāna izvēle”, 5. studentu zinātniski
praktiskās konferences materiāli, 2004. g. 22. – 23.aprīlī –
Daugavpils: [RTU], 2004. – 44.-51.lpp.

2005.

Bakalaura darbs: „Maršruta taksometru kustības optimizācija”

2007.

Maģistra darbs: „Aviopārvadājumu attīstības perspektīvas
Latvijā”

APBALVOJUMI
2005.

I

vieta

par

optimizācija”

referātu

“Maršruta

starptautiskā

taksometru

kustības

zinātniski-praktiskā

studentu

konferencē „Reģionālās attīstības politika Baltijas valstīs pēc
iestāšanas Eiropas Savienībā”
2003.

Rīgas Tehniskās universitātes atzinības raksts par teicamām
sekmēm studijās un aktīvu sabiedrisko darbību

PRASMES

Krievu valoda – brīvi
Latviešu valoda – brīvi
Angļu valoda – brīvi
Franču valoda – ar vārdnīcas palīdzību
Datorprasmes – Win 2000/XP/Vista, MS Office 97/2000/XP +
IE, Delphi, HTML
“B” autovadītāja apliecība

INTERESES

aviopārvadājumi (prognozēšana, plānošana,
iespējas, analīze), ceļošana

11.10.2009.

M.Miglāne

optimizācijas

C UR R I C UL UM V I T A E
PE R SONA S DA T I
Uzvārds / Vārds ANDREJS NIKOLAJEVS
Personas kods 250556-10262
Dzimšanas vieta Krievija
Adrese Raipoles iela 10A - 29. LV-5400, Daugavpils, Latvija
Tālrunis
Mobilais
5450306
tālrunis
29671886
Fakss 5422681
E-pasts andrey@rsebaa-d.lv
Pilsonība Latvijas pastāvīgais iedzīvotājs
Dzimums Vīrietis
Akadēmiskie nosaukumi un Asociētais profesors Ekonomikas zinātņu nozarē ekonomikas
zinātniskie grādi teorijas apakšnozarē
Ekonomikas doktora zinātniskais grāds (Dr.oec.)
DA R B A PI E R E DZ E
Laika periods no 2002 līdz š.d.
Profesija vai ieņemamais
amats RSEBAA Daugavpils filiāles direktors
Darba vietas nosaukums Rīgas Starptautiskā Ekonomikas un Biznesa Administrācijas
Augstskola (RSEBAA)
Laika periods No 2001 līdz š.d.
Profesija vai ieņemamais
amats Asociētais profesors
Darba vietas nosaukums Daugavpils Universitāte
Laika periods 2002-2004
Profesija vai ieņemamais
amats Studiju programmas „Ekonomika” direktors
Darba vietas nosaukums Daugavpils Universitāte
Laika periods 2001-2002
Profesija vai ieņemamais
amats Sociālo zinātņu fakultāte, Ekonomikas katedras vadītājs
Darba vietas nosaukums Daugavpils Universitāte

Laika periods 2000-2002
Profesija vai ieņemamais
amats Studiju programmas direktors Daugavpils filiālē
Darba vietas nosaukums Rīgas Starptautiskā Ekonomikas un Biznesa Administrācijas
Augstskola (RSEBAA)
Laika periods
Profesija vai ieņemamais
amats
Darba vietas nosaukums

1991-2001
Daugavpils Pedagoģiskās universitātes Ekonomikas nodaļas
vadītājs
Daugavpils Pedagoģiskā universitāte

Laika periods 1987-2001
Profesija vai ieņemamais
amats docents
Darba vietas nosaukums Daugavpils Pedagoģiskā universitāte
Laika periods 1984-1987
Profesija vai ieņemamais
amats Aspirants, lektors
Darba vietas nosaukums St.Peterburgas Universitāte
Laika periods 1980-1984
Profesija vai ieņemamais
amats lektors
Darba vietas nosaukums Valsts medicīnas institūts, Ivanovo
I ZGL Ī T Ī BA
Laika periods
Piešķirtā izglītības
dokumenta nosaukums /
Piešķirtā kvalifikācija
Izglītības iestādes nosaukums
un veids

1984-1987
Ekonomikas doktora zinātniskais grāds (nostrificēts Latvijas
Republikā 1995.gada 28.decembrī)
Sankt-Pēterburgas Universitāte

Laika periods 1974-1980
Piešķirtā izglītības
dokumenta nosaukums /
Piešķirtā kvalifikācija Augstākā ekonomiskā izglītība
Izglītības iestādes nosaukums
un veids Ļeņingradas Valsts Universitāte
PR A SM E S

Dzimtā valoda Krievu
Citas valodas Latviešu, angļu
Pašnovērtējums
Sapratne
ļoti
labi
vāji
labi
*
Latviešu
*
Angļu
Z I NĀ T NI SK Ā DA R B Ī B A

Runāšana
ļoti
labi
vāji
labi
*
*

Rakstīšana
ļoti
labi vāj
labi
i
*
*

Projekti ar:
- Baltkrieviju (Valsts Universitāte) 1999.g.
- Igauniju (Ekonomikas Valsts universitāte) 1998.g.
- Holandi (Nethconsult) un Lietuvu (Viļņas
Universitāte) 1997.g.
- Lietuvu (Socioloģijas un tiesību valsts universitāte)
1997.g. – 1999.g.
- Poliju (Toruna Universitāte) 1997.g. – 1999.g.
- ASV (NCEE) 1997.g. -1998.g.
Svarīgākie projekti:
1. “Latgales ekonomiskās un sociālās attīstības
optimizācija”. (1997 – 1999, Latvijas Zinātniskā
Akademija)
2. Household Water Conservation
How to promote efficiency through public awareness
and information (World Bank, Nethconsult, 1997)
3. "Pilsētas stratēģijas plāna izstrāde un procedūru
apkalpošana" Nr. 01-46/2004-85., 2004.g. Rezultātā tika
izstrādāta "Daugavpils attīstības ilgtermiņa stratēģija"
4. „Izglītības ekonomiskā efektivitāte Latvijā. Izglītības
ietekme uz ienākumu apjomu un nodarbinātības līmeni”
(2005 – 2006, Rīgas starptautiskā ekonomikas un
biznesa administrācijas augstskola)

PUB L I K Ā C I J A S
Raksti recenzētos izdevumos un citas publikācijas
A T B I L ST OŠA J Ā Z I NĀ T ŅU
NOZ A R Ē
1. Экономическая теория и реальная налоговая
практика в Латвии//Issues of state fiscal policy.
Riga,1999.90-91.
2. Ekonomiskā
izglītība
un
darbaspēka
tirgus
prasības//Profesionālā ekonomiskā izglītība: problēmas
un risinājumi. Rīga, 1999.30.-31.lpp.
3. Daugavpils rūpniecība: pašreizējā situācija un
perspektīvas// Rūpniecības attīstība pārejas periodā. –
Rīga, 1999. 10 – 12 lpp.
4. Экономическая
эффективность
образования//Гуманитарное
образование

XXI.Таллинн, 1999. с. 49 – 54.
5. Tirdzniecības bilances deficīta un ārējā parāda
mijiedarbība pārejas ekonomikas valstīs// Daugavpils
Pedagoģiskās universitātes 9. Ikgadējās zinātniskās
konferences rakstu krājums. Daugavpils, DPU, 2001.
6. Centrālās un Austrumeiropas ekonomiskā attīstība:
vispārīgās tendences un specifika// Daugavpils
Pedagoģiskā universitāte 9. Ikgadējās zinātniskās
konferences rakstu krājums. –Daugavpils, DPU, 2001.
7. Bezdarbs Latvijā: makroekonomiskais aspekts//
Akadēmiskās izglītības problēmas universitātē. –
Daugavpils, DPU, 2001.
8. Izglītības ekonomiskā efektivitāte// Izglītota Sabiedrība
un jaunā ekonomika kvalitatīva mijiedarbībā. – Rīga,
Banku Augstskola, 2001. c. 195-200.
9. Роль внешней торговли в экономике Латвии //
Проблемы экономики, управления, финансов и
информационного обеспечения – Иваново 2001 с.
65-68
10. Влияние образования на размер дохода и уровень
занятости // Проблемы экономики, управления,
финансов и информационного обеспечения –
Иваново 2001 с. 127 – 129
11. Cilvēkkapitāla teorija un izglītības ekonomiskā
efektivitāte. – Rīga, Banku Augstskola, 2001.
12. Latvija un Eiropas Savienība// Ekonomikas un
uzņēmējdarbības problēmas Latvijā. – Rīga, RSEBAA,
2002.
13. Влияние образования на размер дохода и уровень
занетости//
Ekonomikas ņēmējdarbības
un
uz
problēmas Latvijā. – Rīga, RSEBAA, 2002.
14. Intelektuālais kapitāls un tā loma mūsdienu
ekonomikā// Tautsaimniecības un izglītības problēmas
mūsdienu periodā// Rīga, RTU, 2002.
15. Роль интеллектуального капитала в современной
экономике //Starptautiskā konference
“Czlowiek a
rynek” , 2004.gada 17.-20. maijs, Polija, Ļublinas
Universitāte
16. Влияние
образования
на
экономическую
стабильность и экономическую безопасность//
Starptautiskās zinātniskās konferences „Drošība un
tautas attIstIba” rakstu krājums, 2004.g.jūnijs, 187.191.lpp Экономические аспекты административотерриториальной реформы в Латвии// Местное
самоуправление в новых условиях. СанктПетербург, 2004.

17. Роль интеллектуального капитала в современной
экономике //Starptautiskā konference
“Czlowiek a
rynek” , 2004.gada 17.-20. maijs, Polija, Ļublinas
Universitāte
18. Экономические
аспекты
административнотерриториальной реформы в Латвии // Материалы
II
межрегиональной
научно-практической
конференциию Псков - Санкт-Петербург, Россия,
28-29 апреля 2004 г., стр.260-267
19. Izglītības līmenis un nodarbinātība//Augstākā izglītība
21.gs.sākumā. Saule, Daugavpils, 106.-110.lpp.,
2005.g
20. Уровень образования, занятость и эффективность:
ситуация в Центральной Европе,
Religia a
Gospodarka, Lublin, Wydavnitstwo KUL, T2., lpp.
329.-336., 2005 г.
21. Транзитные перевозки в экономике Латвии,
Актуальные проблемы управления экономикой
региона, ИНЖЕК, Санкт-Петербург, стр. 329 – 336.,
2005 г.
22. Образование как фактор роста занятости: миф или
реальность // Nowa ekonomia a spoleczenstwo,
Lublin, 2006., 536.-543.стр.
23. Tertiary Education and Labour Market. Proceedings of
the International Scientific Conference The Next
Decade Challenges for Business. Riga: RISEBA,
2006.g., p.245-252.

Piedalīšanās ar referātu konferencēs
1. Izglītības ekonomiskā efektivitāte. Starptautiska
konference „Izglītota Sabiedrība un jaunā ekonomika
kvalitatīva mijiedarbībā”, Rīga, Banku Augstskola,
2001.
2. Влияние образования на размер дохода и уровень
занятости.
Международная
конференция
«Проблемы экономики, управления, финансов и
информационного обеспечения» Иваново 2001.
3. Intelektuālais kapitāls un tā loma mūsdienu
ekonomikā.
Starptautiska
konference
„Tautsaimniecības un izglītības problēmas mūsdienu
periodā” Rīga, RTU, 2002.
4. Экономические
аспекты
административотерриториальной
реформы
в
Латвии.
Международная
конференция
«Местное
самоуправление в новых условиях» СанктПетербург, 2004.
5. Роль интеллектуального капитала в современной
экономике. Starptautiskā konference
“Czlowiek a
rynek” , 2004.gada 17.-20. maijs, Polija, Ļublinas
Universitāte
6. Экономические
аспекты
административнотерриториальной
реформы
в
Латвии.
II
межрегиональная
научно-практической
конференциия. Псков - Санкт-Петербург, Россия,
28-29 апреля 2004 г.
7. Влияние
образования
на
экономическую
стабильность и экономическую безопасность.
Starptautiskās zinātniskās konferences „Drošība un
tautas attīstība”, 2004.g.jūnijs.
8. Baltijas Forums – 2005, Rīga, Latvija, 2005.gads.
9. Izglītības līmenis un nodarbinātība; Augstākās
izglītības attīstības stratēģija un perspektīvas,
Daugavpils, Latvija, 2005.g.
10. Уровень образования, занятость и эффективность:

ситуация в Центральной Европе, Religia a Gospodarka,
Ļubļina, Polija, 2005 .g.
11. Транзитные перевозки в экономике Латвии; Актуальные
проблемы управления экономикой региона, ИНЖЕК,
Sankt-Peterburga, 2005.g.

12. Tertiary Education and Labour Market. International
Scientific Conference The Next Decade Challenges for
Business. Riga: RISEBA, 2006.
13. Образование как фактор роста занятости: миф или
реальность. Международная научная конференция

«Nowa ekonomia a spoleczenstwo» Люблин, 2006.
14. Izglītības līmenis uz cilvēka perspektīvas ES darba
tirgū, Starptautiskā zinātniskā konference „Izglītība
sociālo pārmaiņu apstākļos”, Daugavpils, 2006.gada
9.-11.oktobrī
15. „The Next Decade Challenges for Business”.
RSEBAA.
Rīga,
Latvija.
2006.g.februāris
(A.Nikolajevs).
16. „Nowoczesnosc ponowoczesnosc – spoleczenstwo
obywatelskie w Europie sprodkowej i wschodniej”, Lublin,
2007
(A.Nikolajevs,
Ļ.Nikolajeva,
I.Ostrovska,
L.Gorbaceviča).
17. Проблемы
комплексной
оценки
уровня

11.10.2009.

экономического развития // Актуальные проблемы
управления экономикой региона. С-Петербург,
2007. A.Nikolajevs.
18. Iedzīvotāju
sabiedriskais
viedoklis
kā
tranzītekonomikas attīstības faktors. // Baltijas forums
– 2007. Rīga, 2007.g. A.Nikolajevs.
19. Philllips Curve in Modern Economy: Situation in
Latvia // Starptautiskā zinātniskā conference
“Employment and labour market movements:
conflicting paradigms in a globalised world”. Riga,
2007. A.Nikolajevs.
20. Entrepreneurial
Environment
and
Business
Demography : Differences within the EU // Sustainable
Business Development under Scenarios of Possible
Economic Slowdown. Riga, 2008. A.Nikolajevs.
21. Darba tirgus situācija un ekonomikas pārkāršanas
problēmas.
//
Daugavpils
Universitātes
50.
starptautiskā
konference,
Daugavpils,
2008.
A.Nikolajevs.
22. Динамика цен на недвижимость в странах ЕС //
Актуальные проблемы управления экономикой
региона. С-Петербург, 2008. A.Nikolajevs.
23. Общественное мнение как фактор экономического
сотрудничества // IV annual international conference
“Cross-border cooperation: the Russian Federation, the
European Union and Norway”. Pskov, 2008.
A.Nikolajevs.
24. Проблема перегрева экономики в странах Балтии //
Baltijas forums - 2008. Rīga, 2008.g. A.Nikolajevs.
25. Ekonomiskā attīstība un ekonomikas pārkāršanas
problēmas: situācija Latvijā // Zinātniskā konference
„Daugavpils 2008 – 2010”. Daugavpils, 2008
A.Nikolajevs

CURICULUM VITAE
Vārds Uzvārds

DM I T R I J S OĻ E H NOV I Č S

Dzimšanas gads,
datums, vieta

03.04.1977., Daugavpils

Izglītība
(kad un ko beidzis (usi))

Augstākā:
Kopš 2002.

- Latvijas Universitātes Vēstures un Filozofijas
fakultātē, doktorantūrā;
2000. - 2002. - Daugavpils Universitātes Humanitārā fakultāte:
vēstures maģistrs;
1995. - 2000. - Daugavpils Pedagoģiskās universitātes
Humanitārā fakultāte: vēstures bakalaurs,
vēstures
un sociālo zinību skolotājs
vidējā:
1984.-1995. - Daugavpils rajona Špoģu vidusskola

Kopš 2004. - prodekāns – Daugavpils Universitātes, Sociālo
zinātņu fakultātē;
Kopš 2002.- lektors – Daugavpils Universitātes, Sociālo zinātņu
fakultātē, Socioloģijas katedrā;
2001. – 2003.- asistents – Daugavpils Universitātes,
Humanitārās
fakultātes Vēstures katedrā
1999. – 2003. vecākais laborants – Daugavpils Pedagoģiskas
Universitātes, Humanitāras fakultātes Vēstures
Katedrā.
Zinātniskās publikācijas:
Publikācijas
1.
Олехнович Д. Антисемитская пропаганда на
( monogrāfijas,
страницах газеты “Daugavpils šuLatvie
avīze”//
daiļdarbi, zinātniskie un
Материалы VIII Международной конференции по
zinātniski-metodiskie
иудаике и библиистике.- Москва, 2001.;
darbi)
2.
Олехнович Д. Одна из сторон подпольного движения
в Даугавпилсе во время немецкой оккупации:
подпольная комсомольско-молодежная организация
имени Н.Островского // Daugavpils ģiskās
Pedago
universitātes zinātnisko darbu konkursa materiāli.Daugavpils, 2001.- 122.-123.lpp.;
3.
Oļehnovičs D. Preses izdevumu izmantošanas iespējas
vidusskolā // DPU Vēstures katedras II – IV metodiskās
konferences “Vēstures mācību aktualitātes skolā” rakstu
krājums.- Daugavpils, 2001.- I.krājums.- 90.-92.lpp.;
4.
Олехнович
Д.
Русификация:
лингвоисториографическая
постановка
проблемы
//
Балтийские исследования.- Вып.1.- Калининград: Из-во
Darbības gadi
universitātē, zinātniskie
vai akadēmiskie grādi,
ieņemamie amati

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

КГУ, 2002.- С.41 – 46.;
Олехнович Д. "Сталин – еврей": антисемитские
карикатуры в газете "Двинский Вестник" // Евреи в
меняющемся мире. Материалы 4-ой международной
конференции / Под.ред. Г.Брановера и Р.Фербера.- Рига,
2002.- С.212 – 217 [ISSN 1407-785X];
Олехнович Д. Частная жизнь Даугавпилса в 1941
году: частные рекламные объявления в газете
“Daugavpils Latviešu Avīze” //Daugavpils Universitātes
Humanitāras Fakultātes XII zinātniskie lasījumi: Vēsture /
History = Proceedings of the XIIth Scientific Readings of
the Faculty of Humanities: Vēsture / History.- VI (II).Daugavpils: DU izdevniecība “Saule”, 2003.- C.20.-23.
ISBN 9984-14-190-X;
Олехнович Д. Периодическая печать – один из
инструментов пропаганды: “Daugavpils Latviešu avīze” в
1941 году // Вестник Гуманитарного факультета
Даугавписского университета.- Резекне: Из-во Центра
латгальской культуры, 2003 [ISBN 9984-29-032-8; ISSN
1407-9607];
Oļehnovičs D. Padomju karavīru ienākšana Latgalē
1940.gada: preses un mutvārdu vēstures avotu liecības //
Starptautiskās konferences „Dzīvesstāsti – vēsturē, kultūrā,
sabiedrībā” materiāli.- Rīga, 2003 [ISBN 9984-9599-3-7];
Олехнович Д. Антисемитская пропаганда в
оккупационной прессе на территории Латгалии //
Холокост в Латгалии / Отв.ред. Д.Олехнович.Даугавпилс, 2003 [ISBN – 9984-9400-3-7];
Олехнович Д.А. Возможности использования
Интернет в преподавании истории в школе процессе //
"Ценности гражданского общества и проблемы
преподавания истории и обществознания": материалы
международной научно-практической конференции
"Образование для гражданского общества: качество и
эффективность".- Калининград: Из-во КГУ, 2003.- C.29
– 33 [ISBN 5-88874484-0];
Олехнович Д. Некоторые аспекты антисемитской
пропаганды: частные рекламные объявления //
Материалы
Десятой
Международной
Междисциплинарной конференции по иудаике. Ч.1 =
Proceedings of the Tenth Annual International
Interdisciplinary Conference on Jewish Studies P.1.Москва: Сэфер, 2003.- C.283 – 291. [ISBN 5-901683-854; ISBN 5-901683-86-2];
Oļehnovičs D. Padomju propagandists nacistiskās
propagandas
spogulī
//Daugavpils
Universitātes
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

Humanitāras Fakultātes XIII zinātniskie lasījumi: Vēsture:
Avoti un Cilvēki = Proceedings of the XIIIth Scientific
Readings of the Faculty of Humanities: Vēsture: Avoti un
cilvēki.- VII.- Daugavpils: DU izdevniecība “Saule”, 2004.C.139.-146. [ISBN 9984-14-221-3];
Олехнович Д. Особенности изучения периодической
печати и устных сведений как исторического источника
// Материалы международной научной конференции
посвященной 70-летию исторического факультета БГУ
"XXI век: актуальные проблемы исторической науки".Минск: БГУ, 2004.- С. 98 – 100. [ISBN 985-485-169-9];
Олехнович Д. Обзор фонда 963 Даугавпилсского
государственного зонального архива // 45.Daugavpils
Universitātes Jauno zinātnieku konferences materiāli =
Proceedings of the 45th Daugavpils University Young
Researcher's Conference.- Daugavpils: DUJZA, 2004.
[ISBN 9984-9765-0-5];
Olekhnovich D. Anti-Semitism in the Republic of Latvia
// The Basic Tendencies if the Anti-Semitism in the Eurasia
States and Australia / ed.Likhachev Viacheslav.- Kiev:
Euro-Asian Jewish Congress Programm Board, 2004.- P.27
– 32;
Олехнович Д. Периодическая печать Восточной
Латвиив период немецкой оккупации на примере
"Даугавпилсской Латышской газеты" // Материалы
международной научной конференции Балтийский
регион в международных отношениях в Новое и
Новейшее время / Ред. Ю.Костяшов, В.Сергеев.Калининград: Из-во КГУ, 2004.- С.168 – 176. [ISBN 588874-483-2];
Олехнович Д. Антисемитизм на постсоветском
пространстве: Латвия // Евроазиатский еврейский
ежегодник – 2003 / Ред. – сост. В.Лихачев, М.Членов,
И.Зиселис.- Кiiв: Дух I Лiтера, 2004.- С.230 – 232.
Oļehnovičs D. "Karikatūra kā kara ierocis": dažas
tendences
nacionālsociālistiskajā
propagandā.
//
Starptautiskās konferences "Latvija nacistiskās Vācijas
okupācijas varā 1941 – 1945" materiāli.- Rīga: LVI, 2004.30.-40.lpp.;
Oļehnovičs D. Daugavpils izglītotas jaunatnes problēmas
un perspektīvas darba tirgū // Reģionālais ziņojums.
Pētījumu
materiāli
/
Atb.par.izd.
V.Boroņenko.Daugavpils: Saule, 2004.- Nr.1.- 31.- 53.lpp. [ISBN – 998414-255-8];
Oļehnovičs D. 1941.-1945.g. Latvijas prese – nacistiskās
propagandas izpētes avots //Daugavpils Universitātes

Humanitāras Fakultātes XIV zinātniskie lasījumi: Vēsture:
Avoti un Cilvēki = Proceedings of the XIVth Scientific
Readings of the Faculty of Humanities: Vēsture: Avoti un
cilvēki / Atb.red. Vitālijs Šalda.- VIII.- Daugavpils: DU
izdevniecība “Saule”, 2004.- C.123.-130. [ISBN 9984-14256-6];
21.
Олехнович Д. „Антисемитизм есть порождение
буржуазии…” – антисемитизм глазами советских
идеологов по материалам периодической печати
Латгалии (1940 – 1941) // Материалы Одиннадцатой
Ежегодной
Международной
Междисциплинарной
конференции по иудаике / Ред.Р.М.Капланов,
В.В.Мочалова.- Часть 1.- Москва: Пробел-2000, 2004.С.361 – 370. [ISBN 9-8604-020-1; ISSN 9-8604-021-X]
22.
Oļehnovičs D. „Latgales latvietis” vai „latgalietis”
Latgales presē nacistu okupācijas laikā: „Daugavpils
Latviešu avīze” un „Latgolas Bolss” (1941 – 1944) // Acta
Latgalica 13: Zinōtniski roksti. Dokumenti. Apceris /
Atb.red.H.Soms.- Daugavpils – Rēzekne: Latgolas
Pētnīceibas institūta izdevnīceiba; Latgolas kulturas centra
izdevnīceiba, 2004.- 227.- 234.lpp. [ISBN 9984-29-044-1;
ISSN 1407-1568]
23.
Oļehnovičs D. [līdzautors – Zellis K.] Karikatūru
izmantošana vēstures pretrunīgo jautājumu mācīšanā //
Vēstures mācību aktualitātes skolā. Metodiskās konferences
materiāli / Atb.red. I.Saleniece.- Daugavpils: Saule, 2005.59.- 66.lpp. [ISBN – 9984-14-265-5];
24.
Oļehnovičs D. [līdzautors – Zellis K.] Laikraksta
„Tēvija” karikatūras kā nacistiskās okupācijas režīma
propagandas līdzeklis (1941 – 1945) // Latvijas Vēsture.
Jaunie un Jaunākie laiki / Red.vad. Ļ.Zīle.- 2005.- 1 (57).47. – 66.lpp. [ISSN 1407-0022]
25.
Олехнович Д. [соавтор – К.Зеллис] Карикатура в
газете „Tēvija” 1941 – 1945 гг.: некоторые вопросы
источниковедческой критики // Вестник Гуманитарного
факультета Даугавписского университета / Отв.ред.
Ф.Федоров.- 2005.- 7.- С.78 - 95 [ISBN 9984-29-010-7;
ISSN 1407-9607];
Metodiskie līdzekļi:
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[2004].- Нисан-Сиван [апрель – июнь].- С. 33 – 36. =
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Аляхновiч Д. Беларусы Латгалii ў перыядычным
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V Starptautiskā starpdisciplinārā jūdaikas un
biblistikas zinātniskā konference.- Sankt-Pēterburga,
2000.gada 5.-7.jūlijā ar referātu Образ еврея в газете
“Daugavpils Latviešu avīze”;
IX Zinātniskā konference Latgales pagātne, tagadne,
nākotne.- Krāslava, 2000.gada 27.-29.oktobrī ar referātu
Latgalieši “Daugavpils Latviešu avīzē” (1941.g.)
[iesniegts publikācijai];
IV Metodiskā konference Vēstures mācību aktualitātes
skolā.- Daugavpils, 2000.gadā 7.decembrī ar referātu
Preses izmantošanas iespējas vidusskolā;
VIII Starptautiskā jūdaikas un biblistikas konference.Koroļova-Maskava, 2001.gada 3.-6.februārī ar referātu
Антисемитская пропаганда в прессе восточной
Латвии в период нацистской оккупации;
Studentu un maģistrantu zinātnisko darbu konkurss.Daugavpils, 2001.gada 26.aprīlī ar referātu Одна из
сторон подпольного движения в Даугавпилсе во время
немецкой оккупации: подпольная комсомольскомолодежная организация имени Н.Островского;

X Zinātniskā konference Latgales pagātne, tagadne,
nākotne.- Daugavpils, 2001.gada 28.-29.septembrī ar
referātu Latgales latvieši un latgalieši avīzes “Latgolas
Bolss” skatījumā (1943-1944) [iesniegts publikācijai];
7.
IV Starptautiskā konference Ebreji mainīgajā
pasaulē.- Rīga, 2001.gada 20.-22.novembrī ar referātu
“Сталин-еврей”: карикатуры в газете “Двинский
Вестник” (1942-1944) [iesniegts publikācijai];
8.
Daugavpils Universitātes Humanitārās fakultātes XII
Zinātniskie lasījumi.- Daugavpils, 2002.gada 24.25.janvārī ar referātu Ikdienas dzīve “Daugavpils Latviešu
avīze” slejās (1941.g.) [iesniegts publikācijai];
9.
IX Starptautiskā jūdaikas un biblistikas konference.Koroļova, 2002.gada 4.-6.februārī ar referātu “Сталин
еврей”: антисемитские карикатуры в прессе
восточной Латвии (1941-1944);
10.
Zinātniskā konference XX gs. kultūras paradigmas.Daugavpils, 2002.gada 15.-16.maijā ar referātu
Антисемитская пропаганда как феномен культуры ХХ
века: “Daugavpils Latviešu avīze” (1941.g.);
11.
British Association for Slavonic and East European
Studies Annual Conference.- Kembridža, 2002.gada 6.8.aprīlī ar referātu The Daugavpils Press under the
German Occupation;
12.
Studentu un maģistrantu zinātnisko darbu konkurss.Daugavpils, 2002.gada 9.maijā ar referātu Образ
латгальца в газете “Двинский Вестник”;
13.
V Starptautiskā starpdisciplinārā jūdaikas un
biblistikas zinātniskā konference.- Maskava, 2002.gada
15.-17.jūlijā ar referātu Антисемитская карикатура в
прессе Латвии во время немецкой оккупации.
14.
X Starptautiskā starpdisciplinārā jūdaikas un
biblistikas konference.- Maskava, 2003.gada 28.30.janvāri
ar
referātu
Некоторые
аспекты
антисемитской пропаганды: частные рекламные
объявления;
15.
Daugavpils Universitātes Humanitārās fakultātes XIII
Zinātniskie lasījumi.- Daugavpils, 2003.gada 30.31.janvārī ar referātu Padomju propagandists nacistiskās
propagandas spogulī [iesniegts publikācijai];
16.
V
Международная
научная
конференция.Таллинн, 2003.gada 21.-23.februārī ar referātu
Литературный текст в системе националсоциалистической пропаганды на территории Латвии
(1941 – 1944 гг.)
6.

Zinātniskā konference XX gs. kultūras paradigmas.Daugavpils, 2003.gada 14.martā ar referātu Советский
антиалкагольный плакат – отражение идеального
советского человека;
18.
Starptautiskā zinātniski – praktiskā konference
Izglītība pilsoniskai sabiedrībai: kvalitāte un efektivitāte.Kaļiningrada, 2003.gada 2.-28.martā ar referātu
Проблемы
использования
Интенета
в
образовательном процессе;
19.
XI Starptautiskā zinātniskā konference Telpa un laiks
literatūra un mākslā: telpiskie modeļi baltu un slāvu
kultūras.- Daugavpils, 2003.gada 10.-12.aprīļī ar referātu
Латгальский хутор в периодической печати Латгалии
1941 – 1944 гг.
20.
Starptautiskā konference "Dzīvesstāsti – vēsturē,
kultūrā, sabiedrībā".- Rīga, 2003.gada 1.-3.maijā ar
referātu Padomju karavīru ienākšana Latgalē 1940.gada:
preses un mutvārdu vēstures avotu liecības [publicētas
tēzes – ISBN 9984-9599-3-7]
21.
Daugavpils Universitātes Jauno zinātnisku konference.
Vēstures sesijā.- Daugavpils, 2003.gada 6.maijā ar referātu
Daugavpils Valsts Zonālā arhīva 963 fonds – Штейман
И.А. Профессор ДПИ. Доктор исторических наук;
22.
VIII Slāvu lasījumi. Slāvu kultūras nedēļa.Daugavpils, 2003.gada 19.-21.maijs ar referātu Феномен
страха в системе национал-социалистической
пропаганды: "Двинский Вестник" 1942 – 1944 гг.
23.
Starptautiskā konference Latvija nacistiskās Vācijas
okupācijas varā 1941 – 1945.- Rīga, 12.-13.jūnijā ar
referātu Karikatūra kā „kara ierocis”: dažas tendences
nacionālsociālistiskajā propagandā;
24.
VIII Starptautiskā starpdisciplinārā jūdaikas un
biblistikas zinātniskā konference.- Maskava, 2003.gada
14.-16.jūlijā ar referātu Антисемитская интерпретация
факта установления советской власти в Латвии: по
материалам периодической печати Латвии 1941 –
1944 гг.
25.
V Starptautiskā konference Ebreji mainīgajā pasaulē.Rīga, 2003.gada 16.-17.septembrī ar referātu "Страшный
год": антисемитская интерпретация в периодической
печати Восточной Латвии 1941 года.
26.
XI Zinātniskā konference Latgales pagātne, tagadne,
nākotne.- Līvāni, 2003.gada 26.-27.septembrī ar referātu
Latgale nacistiskās propagandas skatījumā: "Latgolas
Bolss" 1943. – 1944.g.;
17.

Starptautiskā zinātniskā konference Baltijas reģions
starptautiskajās attiecības 18. – 20.gs.- Kaļiningrada,
2003.gada 10.-11.oktobrī ar referātu Периодическая
печать на территории Восточной Латвии в период
нацистской оккупации.
28.
Starptautiskā konference Daugavpils Universitātes
Humanitāras fakultātes XVI Zinātniskie lasījumi.Daugavpils, 2004 gada 29 – 30.janvārī ar referātu 1941.1944.g. Latvijas prese – nacistiskās propagandas izpētes
avots;
29.
XI Starptautiskā starpdisciplinārā jūdaikas un
biblistikas zinātniskā konference.- Maskava - Koroļova,
2004.gada 3. – 6.februārī ar referātu Антисемитизм есть
порождение буржуазии…" – по материалам
периодической печати Латгалии (1940 – 1941)
[iesniegts publikācijai];
30.
Starptautiskā zinātniskā konference 21.gadsimts:
Vēstures zinātnes aktuālās problēmas.- Minskā, 2004.gada
15. – 16.aprīlī ar referātu Особенности изучения
периодической печати и устных сведений как
исторического источника;
31.
Daugavpils Universitātes 46.Jauno zinātnieku
konference.- Daugavpils, 2004.gada 21.-22.aprīlī ar
referātu Vai Latvija 1940.-1945.gada bija nacistiskā
propagandā?;
32. Starptautiskā konference Latvijas un Krievija: kultūru
dialogs.- Daugavpils, 2004.gada 23. – 26.maijā ar referātu
Литературный текст в системе националсоциалистической пропаганды в периодической
печати оккупированной нацистами Латвии
33. Daugavpils Universitātes Humanitārās fakultātes
Komparatīvistikas institūta konferencē Latgališu drukys
ailīguma atceļšonys 100 godu īguodoujumam veļteita
konference "Latgola: Sabīdreiba i Kultura".- Daugavpils,
2004.gada 21.maijā ar referātu Latgales iedzīvotāji
nacionālsociālisma propagandas skatījumā.
34. Daugavpils Universitātes un Sanktpēterburgas Valsts
Kultūras un Mākslas universitātes rīkotājā Jauno
Sankpēterburgas un Daugavpils Humanitāro zinātņu
pētnieku starptautiskā kolokvijā.- Daugavpils, 24.-25.maijā
ar referātu Литературный текст с системе националсоциалистической пропаганды в периодической
печати на оккупированных нацистами территориях.
35. Starptautiskā zinātniskā konference Drošība un tautas
attīstība.- Daugavpils, 2004.gada 1. – 2.jūnijā ar referātu
Priekšvēlēšanu kampaņa: cilvēks manipulatora žņaugos.
27.

36. VI Starptautiskā starpdisciplinārā jūdaikas un biblistikas
zinātniskā konference.- Maskava, 2004.gada 13.-15.jūlijā
ar referātu "Еврей…": - история латышско-еврейских
отношений в периодической печати Латвии (1941 –
1945).
37. Starptautiskais zinātniskais seminārs Krievu minoritāte
Latvijā un Igaunijā mutvārdu vēstures spogulī.Daugavpils, 2004.gada 13. – 16.augustā ar referātu
Mutvārdu vēstures avotu veidošanas teorētiskie aspekti.
38. Daugavpils Universitātes Vēstures katedras zinātniski
praktiskā konferencē Reģionālā vēsture: pētīšana un
apguves
perspektīvas.Daugavpils,
2004.gada
30.septembrī – 01.oktobrī ar referātu Karikatūru
izmantošana vēstures pretrunīgo jautājumu apguvē.
39. XII Zinātniskā konference Latgales pagātne, tagadne,
nākotne.- Dagda, 2004.gada 8.-9.oktorbī ar referātu
Daugavpils Universitātes Mutvārdu vēstures centra
ekspedīcijas dienvidaustrumu Latvijā 2003.-2004.gadā;
40. Daugavpils Universitātes Humanitārās fakultātes
Komparatīvistikas Institūta zinātniskajā semināra "Pasaule,
kas mana sirdī..." 2004.gada 14.oktobrī ar referātu
Pogroms kā "zemes tīrišana";
43. Zinātniski praktiskā konferencē Latvija – Baltkrievija:
Divu kultūru dialogs.- Rīga, 2004.gada 4.decembrī ar
referātu.- Latgales baltkrievi Latvijas periodiskā presē
1941.- 1945.gados.
42. Starptautiskā zinātniskā konference Piektie Bērnu
lasījumi: Arkadija Gaidara 100-gadei veltīta zinātniskā
konference.- Sanktpēterburga, 2004.gada 17.-19.decembrī
ar referātu.- Гайдар и его команда, или Кого должны
слушать дети: некоторые аспекты антисемитский
пропаганды в периодической печати.
43. Starptautiskā konference Daugavpils Universitātes
Humanitāras fakultātes XV Zinātniskie lasījumi.Daugavpils, 2005.gada 27 – 28.janvārī ar referātu
Antisemītiskās karikatūras nacistu kontrolētajā Latvijas
presē (1941. – 1945.);
44.Līdzdalība starptautiskā zinātniekā konferencē Central and
Eastern European Media under Dictatorial Rule in the
1940s and 1950s.- Tartu, 2005.gada 22.-25.aprīlī
(piedalīšanos diskusijā).
45. Zinātniekā konference Latgola: saabīdreiba i kultūra.Daugavpils, 2005.gada 20.maijā ar referātu Latgalieši
nacistu rasu hierarhijā (pēc preses avotiem).

46. Starptautiskā ikgadējā jauno zinātnieku Daugavpils
Universitātes un Sanktpēterburgas Valsts kultūras un
mākslas universitātes kolokvijā.- Sanktpēterburga,
2005.gada 3.-5.jūnijā.
47. 10 Starptautiskā starpdisciplinārā jūdaikas un biblistikas
zinātniskā konference.- Maskava, 2005.gada 11.-13.jūlijā
ar referātu Сравнительный количественный анализ
антисемитских карикатур в периодической печати на
русском и латышском языках в периодической печати
оккупированной Латвии (1941 – 1945).
48. Starptautiskā zinātniskā konference „Fieldwork in a
Russian Cultural Setting”.- Pernava, 2005.gada 29.30.septembrī ar referātu Russians, Latvians, Germans Another View
49. Starptautiskā zinātniskās konference „Latgale kā
robežsituācijas fenomens. I Letonikas kongress”.Daugavpils, 2005.gada 21.oktobrī ar referātu Latvieši,
krievi, ebreji, poļi, baltkrievi...: Daugavpils prese vācu
okupācijas laikā.
50. Starptautiskā zinātniskā konference „Polijas un Baltijas
kultūras sakari”.- Daugavpils, 2005.gada 26.oktorbī ar
referātu Poļi Latgalē vācu okupācijas laikā (preses
avotos).
51. Starptautiskā zinātniskā konferencē „Odessa and Jewish
Civilization”.- Odessa, 2005.gada 31.oktobrī – 3.novembrī
ar referātu Холокост в Украине в периодической печати
оккупированной нацистами Латвиию 1941 - 1945
52. Starptautiskā zinātniskā konference „Ebreju teksts”
Eiropas kultūrā = The „Jewish text” in European
Culture”.- Daugavpils, 2005.gada 15.-16.novembrī ar
referātu Евреи и русские: периодическая печать
Латвии 1941-1944 годы
AKTIVITĀTES
Piedalīšanos zinātniski pētnieciskajos projektos
1999.gada
Līdzdalība projekta Kolaboracionisma un pretošanās dilemmas.
novembris
– Daugavpils 1940 - 46 īstenošanā, finansē “The Leverhulme
2001.gada maijs
Trust” (Lielbritānija). Vadītājs – prof.G.Swain (UWE, Bristol,
UK);
2003.gada janvāris Līdzdalība projekta Upuri, Glābēji, Liecinieki, Kolaboracionisti
– jūnijs
un Vainīgie = Victims, Rescuers, Witness, Collaborators and
Perpetrators īstenošanā, finansē "United States Holocaust
Memorial Museum". Koordinators: Nathan Beyrak (USAHM
European Project Director);

2003.gada augustā
Kopš
2005.gada
janvāra

2004.gada aprīlis –
2005.gada janvāris
2003.gada
30.jūnijs – 04.jūlija
2004.gada
28.junijs – 02.jūlijs
2005.gada
27.jūnijs –
01.jūlijs
2004.gada marta maijā
2004.gada 2.
4.decembris

–

Kopš
2004.gada
decembra

Kopš
jūnija

2005.gada

26.11.–
18.12.2001.
19.08.
28.08.2003.
Redkolēģijas
loceklis

–

Līdzdalība projekta Novada vēstures mācīšana skolā īstenošanā,
finansē European Standing Conference of History Teachesr's
Associations [izsniegta apliecība Nr.962, 07.08.2003.];
Līdzdalība projekta Dviete 2005 īstenošana. Finansē Daugavpils
Universitātes Zinātņu daļa. Īsteno: Daugavpils Universitātes
Humanitāras fakultātes Vēstures katedras Mutvārdu vēstures
Centrs. Vadītāja – asoc.prof.I.Saleniece. Finansē – Daugavpils
Universitātes Zinātņu daļa (reģ.nr. – 05.28.)
Līdzdalība projekta Saliena 2004 īstenošana. Finansē
Daugavpils Universitātes Zinātņu daļa. Īsteno: Daugavpils
Universitātes Humanitāras fakultātes Vēstures katedras
Mutvārdu vēstures Centrs.
Piedalīšanos Daugavpils Universitātes Humanitārās Fakultātes
Vēstures katedras un Vaboles pagasta rīkotājā mutvārdu vēstures
ekspedīcijā Vabole 2003 [ekspedīcijas vadītājas vietnieks].
Piedalīšanos Daugavpils Universitātes Humanitārās Fakultātes
Vēstures katedras un Salienas pagasta rīkotājā mutvārdu vēstures
ekspedīcijā Saliena 2004 [ekspedīcijas vadītājas vietnieks]
Piedalīšanos Daugavpils Universitātes Humanitārās Fakultātes
Vēstures katedras un Dvietes pagasta rīkotājā mutvārdu vēstures
ekspedīcijā Dviete 2005 [ekspedīcijas vadītājas vietnieks]
Līdzdalība projekta "Izglītota jaunatne darba tirgu" īstenošana,
finansē Daugavpils Pilsētas Dome. Vadītājs - prof.V.Meņšikovs
(DU);
Līdzdalība projektā The Integration of Society in Latvia =
Sabiedrības integrācija Latvijā īstenošanā. Finansē –
EUROCLIO / MATRA European Standing Conference of
History
Teachesr's
Associations
[izsniegta
apliecība
04.12.2004.];
Līdzdalība projekta Latgale kā robežsituāciju fenomens
īstenošanā, (LR IZM projekta Letonika apakšprijekts Latgales
multikultūralās situācijas izpēte (Reģ. nr. 01-46/2004 - 186.
Vadītāja – prof.Z.Ikere). Finansē – Latvijas Zinātņu akadēmija.
Līdzdalība apakšprojekta Ebreju teksts baltu un slāvu kultūras
telpā īstenošanā, (LZA, Reģ. nr. 05-21/4). Vadītāja –
prof.Z.Ikere, doc.E.Vasiļjeva). Finansē – Latvijas Zinātņu
akadēmija.
Stažējos Jūdaikas un biblistikas centrā “Sefer” Maskavā,
programmā “Holokausts Latvijā”. Apmeklēto lekciju skaits – 42
ak.st.
Stažējos Starptautiskā Zalmana Universitāte Kijevā – Vorzeļā,
programmā "Daži propagandas aspekti". Apmeklēto lekciju
skaits – 22 ak.st.
- Daugavpils Universitātes konferences Vēstures mācību
aktualitātes skolā rakstu krājumā.- Daugavpils: Saule, 2001.

-

-

-

-

-

Tehniskais
redaktors

-

-

-

-

Daugavpils Universitātes Humanitārās fakultātes Vēstures
katedras krājums Vēsture = History.- Daugavpils: Saule,
2002.- VI krājums;
Daugavpils Universitātes Humanitārās fakultātes Vēstures
katedras krājums Vēsture = History.- VII krājums.Daugavpils: Saule, 2004;
Холокост в Латгалии.- Даугавпилс, 2003 [atbild
īgais
redaktors];
45.Daugavpils Universitātes Jauno zinātnieku konferences
materiāli = Proceedings of the 45th Daugavpils University
Young Researcher's Conference.- Daugavpils: DUJZA,
2004. [atbildīgais redaktors]
Daugavpils Universitātes Humanitārās fakultātes Vēstures
katedras krājums Vēsture = History.- VII krājums.Daugavpils: Saule, 2004;
Reģionālais ziņojums. Pētījumu materiāli.- Daugavpils:
Saule, 2004.- Nr.1.
Daugavpils Universitātes 46.Jauno zinātnieku konferences
materiāli = Proceedings of the 46th Daugavpils University
Young Researcher's Conference.- Daugavpils: DUJZA, 2005
Vēstures mācību aktualitātes skolā. Metodiskās conferences
materiāli.- Daugavpils: Saule, 2005.
Daugavpils Universitātes Humanitārās fakultātes Vēstures
katedras krājumos: VI krājums.- Daugavpils: Saule, 2002
[plānots]; V krājums.- Daugavpils: Saule, 2001; IV
krājums.- Daugavpils: Saule, 2000; III krājums.Daugavpils: Saule, 2001;
Bartele T., Šalda V. Latvieši Maskavā. 1915-1922.Daugavpils: Saule, 2001;
Saleniece I. Latvijas Republikas skolu politika (19181934).- Daugavpils: Saule, 2002.
Кузнецова Т. Латышский крестьянский союз 1917 –
1934: Знакомый незнакомец;
45.Daugavpils Universitātes Jauno zinātnieku konferences
materiāli = Proceedings of the 45th Daugavpils University
Young Researcher's Conference.- Daugavpils: DUJZA,
2004
Daugavpils Universitātes 46.Jauno zinātnieku konferences
materiāli = Proceedings of the 46th Daugavpils University
Young Researcher's Conference.- Daugavpils: DUJZA,
2005
Vēstures mācību aktualitātes skolā. Metodiskās konferences
materiāli.- Daugavpils: Saule, 2005.

Cita nozīmīga pieredze
Līdzdalība zinātnisko konferenču Programmas un Rīcības komitejas
-

-

-

-

-

-

-

Publisko lekciju lasīšana
kopš 2003.gada
-

kopš 2004.gada

-

Daugavpils Universitātes Humanitārās fakultātes XII
Zinātnisko lasījumu rīcības komitejas loceklis;
Daugavpils
Universitātes
47.Jauno
zinātnieku
konferences
Programmas
komitejas
loceklis
[priekšsēdētāja vietnieks];
Daugavpils
Universitātes
47.Jauno
zinātnieku
konferences rīcības komitejas loceklis [priekšsēdētāja
vietnieks].
Daugavpils
Universitātes
46.Jauno
zinātnieku
konferences
Programmas
komitejas
loceklis
[priekšsēdētāja vietnieks];
Daugavpils
Universitātes
46.Jauno
zinātnieku
konferences rīcības komitejas loceklis [priekšsēdētāja
vietnieks].
Daugavpils Universitātes Humanitārās fakultātes
Vēstures katedras Mutvārdu vēstures centra
Starptautiskā zinātniskā semināra Krievu minoritāte
Latvijā un Igaunijā mutvārdu vēstures spogulī
[priekšsēdētājas vietnieks].
Starptautiskās zinātniskās konferences Consequences
of Rights Infringements in Public and Private Law
[rīcības komitejas loceklis]
Starptautiskā zinātniskās konferences Latgale kā
robežsituācijas fenomens. I Letonikas kongress [rīcības
komitejas loceklis]
Starptautiskā zinātniskā konference „Ebreju teksts”
Eiropas kultūrā = The „Jewish text” in European
Culture [rīcības komitejas loceklis]
Daugavpils
Ebreju
kopienā,
lekciju
kursi
"Antisemītisma propaganda Latvijā", "Ebreji un
Krievijas revolūcija";
Latvijas Okupācijas muzejā (Rīgā), skolotāju
tālākizglītības programmas ietvaros lekciju kurss
"Pamattendencēs komunistiskajā un nacistiskajā
propagandā";

Līdzdalība sabiedriskajos organizācijās
Kopš 2004.gada
- Priekšsēdētājs – Daugavpils Universitātes Jauno
zinātnieku asociācijā (reģ.Nr. 50008076941).

Kopš 2003.gada

-

Kopš 2003.gada

-

Apbalvojumi

11.10.2009.

Līdzdalība
Daugavpils
Universitātes
Jauno
zinātnieku asociācijā (reģ.Nr. 50008076941).
Līdzdibinātais.
Daugavpils Universitātes Humanitārās fakultātes
Vēstures katedras Mutvārdu vēstures centra vadītāja
vietnieks.

2003.gada 27.septembrī ir piešķirta Nippona Fonda Rioči
Sasakavas Jauno līderu programmas stipendija.
2005.gada 19.maijā ir piešķirta Geberta Rufa fonda (Swiss
Baltic Net) jauno zinātnieku balva
D.Oļehnovičs

C UR R I C UL UM V I T A E
Personas dati

Izglītība

Papildu izglītība

Aleksejs Ruža
18.04.1976
Stacijas 111b-14, Daugavpils, Latvija, LV-5401
e-mail: aleksejs.ruza@du.lv, tel.: (+371)-29813624
Augstākā:
1993.-1998. Kvalifikācijas iegūšana specialitātītē bioloģijas un
ķīmijas pamatskolas skolotājs, angļu valodas
pamatskolas skolotājs
1994 - 1998. Bakalaura studijas psiholoģijā
1998.- 2000. Maģistrantūra psiholoģijā
2000.-2004. Doktorantūra LU
kopš 1998.
Bak. psych.
kopš 2000.
Mag. psych.
kopš 2006.
Dr.psych.

1995.g.

1997.g.
1999.g.

Nodarbošanās

1997.-2000.
2000.-2003.
2003.-2006.
2003.-2006.
kopš 2006.
kopš 2006.

Zinātniskā
darbība

Studentu apmaiņas programma „Multimedia and
Computer technologies in the teaching process”
dalībnieks Bristoles Rietumanglijas Universitātē
TEMPUS projekta ietvaros
stažēšanās Hāderslāvas Pedagoģiskajā seminārijā
(Dānijā);
Dāņu valodas un kultūras studijas Kalo Sproghojskole
(Dānijā)
DU PPF Psiholoģijas katedras vecākais laborants
DU SZF Psiholoģijas katedras asistents
DU SZF Psiholoģijas katedras lektors
DU SZF Sociālās psiholoģijas katedras vadītāja
pienākumu izpildītājs
DU SZF Psiholoģijas katedras docents
DU SZF Sociālās psiholoģijas katedras vadītājs

kopējo pētījumu un publikāciju skaitu -7
Pētījumu
„Jauniešu vērtību orientācijas multikulturālā vidē” (LZA
projekti
doktorantūras grants). asist. A.Ruža. Zinātniskais
vadītājs prof. A.Vorobjovs, 2001 – 2003.g.
„Latgales iedzīvotāju Latvijas un Eiropas psiholoģiskās
kartes”. Zinātniskais vadītājs prof. A.Vorobjovs, asist.
A.Ruža. 2004 – 2006. (LZP projekta Nr. 04.1247.)
„Jaunatnes socializācija un dzīves ceļš” (IZM projekta
Nr.5-8/08.12) Projekta vadītājs prof. A.Vorobjovs.

2008.g.
Publikācijas

Dalība
konferencēs

Ращевский В., Ружа А., Воробьев А. (2008)
Изучение этнической идентичности и этнических
ытереотипов у юношей из различных типов
социальной среды. The science of psychology in the
changing world: 96-117. Moscow-Daugavpils, ISBN
978-5-89774-731-3
Vorobjovs A., Ruža A., Raščevskis V., Murašovs V.
(2006) Social representations of safety and living of EU
states among Latvian inhabitants \\ Sociālo zinātņu
vēstnesis 133 – 154.
Vorobjovs A., Ruža A., Raščevskis V., Murašovs V.
(2006) Social representations of EU states among
Latvian inhabitants \\ Reģionālais ziņojums, Nr. 2.,
Daugavpils, Saule, 112 - 187.
Vorobjovs A., Ruža A. (2003.) Personības aktivitātes
adaptīvi-neadaptīvais modelis: pētījuma teorētiskās un
eksperimentālās pieejas.- ATEE, Spring University, R.,
Ruzha A. (2000) Value orientations of National Groups
of Latvia as a Major Factor of Cultural Integration in the
Ethnic Majority//Scientific articles of the second
international conference. – Daugavpils, 64 lpp.
Ruzha A., Guseva S. (2000) Realization of the
correctional work with teenagers. Association for
Teacher Education in Europe. – ATEE, Klaipeda
University,
1998.g. – XXI. Starptautiskais Skolu Psiholoģijas
Asociācijas Kolokvijs (Jūrmalā);
2000.g. – ATEE Spring University „Changing
Education in a Changing Society”(Klaipēdā);
2000.g. – 2. Starptautiskā konference „Person. Color.
Nature. Music”. (Daugavpilī);
2000.g. – 6. ikgadējā UNESCO-ACEID Starptautiskā
konference „Information Technologies for Educational
Innovation for Development: Interfacing Global and
Indigenous Knowledge”. (Bangkokā);
2001.g. – 7.Eiropas psiholoģijas kongress (Londonā);
2002.g. - Starptautiskā konference „Personality
Development and Mental Health” (Vilnius);
2003.g. - Starptautiskā konference „Therapeutic and
Diagnostic Effects with Mentally Deficient Children and
Adolescents: the present state of investigations and its
perspectives.” (Vroclavā);
2003.g. - 8.Eiropas psiholoģijas kongress (Vīnē);

2004.g. - 28.Pasaules psiholoģijas kongress (Pekinā);
2004.g. - Starptautiskā konference „Security and Nation
Development” (Daugavpilī);
2005.g. - Piedalīšanās 9.Eiropas psiholoģijas kongresā
(Granadā);
2007.g. – Piedalīšanās10.Eiropas psiholoģijas kongresā
(Pragā);
2008.g. – 29.Pasaules psiholoģijas kongress (Berlīnē).

11.10.2009.

Aleksejs Ruža

CURICULUM VITAE
Vārds Uzvārds

JURIS SAULĪTIS

Dzimšanas gads,
datums, vieta

19.01.1939.,
Latvija

Izglītība
(kad un ko beidzis (usi))

1963. - 1971. - Pēterburgas (Ļeņingradas) Valsts Universitāte,
ekonomikas fakultāte;
1957. – 1958. - Virķēnu tehniskā skola ;
1946. – 1957. - Rūjienas vidusskola.

Darbības gadi
universitātē, zinātniskie
vai akadēmiskie grādi,
ieņemamie amati

2000. – līdz šim brīdim TREI (Tautsaimniecības un reģionālās
ekonomikas institūta) direktors;
1999. – līdz šim brīdim RTU makroekonomika profesora grupas
vadītājs;
1991. – līdz šim brīdim RTU profesors;
1992. – 1999. - RTU ekonomikas teorijas katedras vadītājs;
1987. – 1992. - Sabiedrisko zinātņu fakultātes dekāns;
1985 – 1992. - Politekonomiskas katedras vadītājs;
1976. – 1985. - RTU prorektors mācību – audzināšanas darbā;
1974. – 1991. - RTU docents;
1972. – 1974. - RTU vec. pasniedzējs;
1971. – 1972. - RTU asistents ;
1960. – 1963. - dienests armijā;
1959. – 1960. - elektromontieris.

Pētniecības virzieni (tai
skaitā aizstāvētās
disertācijas, aizst.
datums, vieta
disertācijas nosauk.)

Latvijas tautsaimniecības attīstības problēmas;
Makroekonomika;
Latvijas tautsaimniecība;
Latvijas tautsaimniecības vēsture.

Publikācijas
( monogrāfijas,
daiļdarbi, zinātniskie un
zinātniski-metodiskie
darbi)

•

•

Ievads makroekonomikas teorijā, R., RTU, 2002. 63 –
187 lpp., atb. un zin. redaktors (līdzautors - M.
Šenfelde). Papildināts izdevums 2003. un 2004. g.
Saulītis J., Briede L. Augstākās izglītības attīstības
tendences un problēmas Latvijā. „Tautsaimniecības un
uzņēmējdarbības attīstības problēmas”. Starptautiskās
zinātniskās konferences zinātnisko rakstu krājums. – R.:
RTU Izdevniecība, 2005. 46.– 52. lpp.
Saulītis J., Levkāns E. Onkoloģisko slimnīcu darba
efektivitātes paaugstināšanas iespējas. „Tautsaimniecības
un uzņēmējdarbības attīstības problēmas” Starptautiskās
zinātniskās konferences zinātnisko rakstu krājums. – R.:
RTU Izdevniecība, 2004. 68. – 74. lpp.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Apbalvojumi, prēmijas,
goda nosaukumi u.c.
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Saulītis J. Cilvēka un valsts drošība un tās nosacījumi.
Drošība un tautas attīstība. Starptautiskās zinātniskās
konferences raktu krājums. – D.: DU, 2004. 163. – 166.
lpp.
Saulītis J., Krasavcevs I. Latvijas kokrūpniecības
attīstības aspekti ES valstu vidū. Uzņēmējdarbības
iespējas, problēmas un to risinājumi globalizācijas
apstākļos. 5. starptautiskās zinātniskās konferences
rakstu krājums. – R.: 2003. 197. – 202. lpp.
Saulītis J., Leikuma R. Latvijas farmācijas nozares
attīstību ietekmējušie faktori, problēmas un izaugsmes
iespējas 21. gadsimta sākumā. RTU Zinātniskie raksti. –
3.
sērija
Ekonomika
un
uzņēmējdarbība.
Tautsaimniecība: teorija un prakse. 7 sēj. – R.: RTU,
2003, 95.–103. lpp.
Saulītis J., Nipers A. Elektroniskā biznesa attīstības
tendences. RTU Zinātniskie raksti – 3.sērija. Ekonomika
un uzņēmējdarbība. Tautsaimniecība: teorija un prakse. 3
sēj. – R.: RTU, 2002, 90.-98. lpp.
Saulītis J., Ekharde L. Latvijas tautsaimniecības attīstība
un risinājumi mūsdienās. “Uzņēmējdarbība un tiesiskā
vide starptautiskās konferences rakstu krājums”. R.:
2002, 78. – 83. lpp.
Saulītis J. Latvijas lauksaimniecības attīstība un
perspektīvas.
Reģionu
konkurētspēja.
I
daļa.
Starptautiskās zinātniski praktiskās konferences raktu
krājums. – D.: DU, 2002. 112. – 117. lpp.
Saulītis J., Krasavcevs I. Latvijas kokrūpniecības
attīstība un problēmas. RTU Zinātniskie raksti–3.sērija.
Ekonomika un uzņēmējdarbība. Tautsaimniecība: teorija
un prakse. 4. sēj. – R.: RTU, 2001, 79.-89. lpp.
Saulītis J. Latvijas tautsaimniecības attīstība un
problēmas mūsdienās. RTU Zinātniskie raksti.
Ekonomika un uzņēmējdarbība. Tautsaimniecība: teorija
un prakse. 1. sēj. – R.: RTU, 2000, 16.-24. lpp.
Saulītis J., Didenko K. Conditions and problems in the
economic development of Latvia on the 21st century.
Humanities and social sciences of Latvia, 1 (26). – Rīga:
University of Latvia, 2000, p. 35- 48.

Rīgas Tehniskās universitātes rektora atzinības raksti.
RTU un Inženierekonomikas fakultātes dekāna atzinības raksti.

J.Saulītis

CURICULUM VITAE
Vārds Uzvārds

TAISIJA SMANE

Dzimšanas gads,
datums, vieta

31.05.1963., Vitebskas apgabals

Izglītība
(kad un ko beidzis (usi))

2002. - LU – maģistra grāds pedagogijā
1986. – LU – augstākās kvalifikācijas
prečziņa kvalifikācija
1980. – Daugavpils 2. vidusskola

Darbības gadi
universitātē, zinātniskie
vai akadēmiskie
grādi,ieņemamie amati

1995. - līdz šim laikam – DU Ekonomikas nodaļas lektore
2002. - līdz šim laikam – RSEBAA lektore
1993. – līdz šim laikam – Daugavpils Tirdzniecības skolas
skolotāja
1986. - 1993.– Vairumtirdzniecības bāzes „Prece” prečzine

Papildus izglītība un
apmācības kursi

2008. – Pedagoģiskās meistarības skola –
Pozitīva un mūsdienīga pedagoģiskā
saskarsme
2000. – „Ditton CS” - datoru kursi
1997. – Profesionālās izglītības centrs Pārtikas produktu sertifikācijas kursi
1995. – RTU Humanitārais institūts pedagoģijas kvalifikācijas kursi

11.10.2009.

T.Smane

CURICULUM VITAE
Vārds Uzvārds

JANĪNA STAŠĀNE

Dzimšanas gads, datums,
vieta

1960.gada 17.jūnijs, Krāslavas raj.

Izglītība
(kad un ko beidzis (-usi))

2007 - Latvijas Universitātes doktorantūra, ekonomikas doktora
zin.grāds izglītības vadībā
1994 - Daugavpils Pedagoģiskās universitātes maģistrantūra,
ped. maģ. grāds pedagoģijas teorijas un vēstures apakšnozarē
1982 - Latvijas Valsts universitātes Filoloģijas fakultāte,
bibliotekāra-bibliogrāfa kvalifikācija

Profesionālā darbība

2007.- pašlaik Daugavpils Universitātes docente
1995.- 2009. Rīgas Tehniskās universitātes Daugavpils filiāles
lektore, docente
1997.- 2008. Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes Valsts
valodas mācību koordinācijas centra galvenā speciāliste;
Pieaugušo izglītības centra vadītāja
1995.- 2000. Sociālo tehnoloģiju augstskolas lektore
1987.- 1995. Latviešu valodas kursu pasniedzēja Latvijas
Zinību biedrībā
1982.- 1996. Daugavpils Pedagoģiskās universitātes
Zinātniskas bibliotēkas bibliogrāfisko uzziņu nodaļas vadītāja

Pētniecības virzieni

Mūžizglītība, pieaugušo izglītība, pārvaldība, personālvadība

Publikācijas
(monogrāfijas, daiļdarbi,
zinātniskie un zinātniskimetodiskie darbi)

Personības un sabiedrības tālākizglītības vajadzību
saskaņotība // Changing Education in a Changing Society::
Decade of Reform: Achievements, Challenges, Problems.Rīga, 2002.- 165.- 172.lpp.
Учитель
в
информационном
обществе:
информационное обеспечение педагогического процесса
и осмысление поиска и выбора информации // Teacher
Education in XXI Century: Changing and Perspectives:
Intern. Scientific Conference, Nov.29- 30, 2002., Šiauliai
University.- Šiauliai, 2002.- p.209.-213.
Personības informacionālās kultūras veidošanās
mūžizglītībā // Changing Education in a Changing Society.1.Part: Teachers, Students and Pupils in a Learning Society.Rīga, 2003.- 140.-146.lpp.
Patstāvīgā izziņas darbība mūžizglītībā // Personība.
Laiks. Komunikācija: Starptaut.zin.konf., 2003.g.27.28.febr./ RA.- Rēzekne, 2003.- 107.-113.lpp.
Образование
взрослых
как
социальнопедагогическая и психологическая проблема //

Образование взрослых в современном развивающемся
обществе:
Матер.междунар.научно-практ.конф.,18-19
ноября 2003 г.- Спб., 2003.- С.99-102.
Personības pašrealizācijas problēma pieaugušo
izglītībā // Pedagoģija: teorija un prakse.- 3.d.- Liepāja,
2003.- 221.-232.lpp.
Fuhrung des Erwachsenenbildungssystems unter dem
Aspekt des Lebenslangen Lernens // Changing Education in
a Changing Society.- 1.T.-Klaipeda University, 2005.S.209-214.
Strategy of Adult Education Development in
Changing Society // Mobility of Ideas in Changing Society:
Intern.Scientific Conference.- Kaunas, 2005.- p.64-69.
Informācijpratība vai informacionālā kultūra:
alternatīva vai vienots process // Sabiedriskās attiecības:
kvalitāte, ieguvumi un riski: 6.Starpt.zin.konf.- Rīga, 2005.111.-117.lpp.
Adult Education Management for Sustainable
Development of Society // Pedagoģija: Teorija un prakse IV:
Zin. rakstu krāj.- Liepāja, 2006.- 262.-268.lpp.
Pieaugušo
izglītības
pārvaldības
iespējas
mūžizglītības veicināšanā // Teorija praksei mūsdienu
sabiedrības izglītībā: III Starpt.zin.konf./ RPIVA.- Rīga,
2006.- 433.-438.lpp.
Pieaugušo izglītības pārvaldība kā mūžizglītības
veicināšanas nosacījums // New Dimensions in the
Development of Society: Proceedings of the International
scientific conference / LLU.- Jelgava, 2006.- 288.- 293 lpp.
Pieaugušo
izglītības
pārvaldības
modelis
mūžizglītību veicinošas vides attīstībai // Reģionālo
augstskolu loma mūžizglītības attīstībā: Akad.konf.tēžu
krāj.,2006.gada 8.dec.- Rēzekne, 2006.- 45.-46.lpp.
Pieaugušo izglītības pārvaldības pilnveide reģiona
mūžizglītības sistēmas attīstībai // Sabiedrība, integrācija,
izglītība : Starpt.zin.konf./ RA.- Rēzekne, 2006.- 198.204.lpp
Efektīva pieaugušo izglītības pārvaldība kā vietējās
un reģionālās attīstības priekšnoteikums // Sabiedrība,
integrācija, izglītība: Starpt.zin.konf./ RA.- Rēzekne, 2007.346.- 354.lpp.

Pieaugušo izglītības pārvaldība zināšanu sabiedrības attīstības
procesā // Izglītība sociālo pārmaiņu apstākļos : Starpt.zin.konf./ DU.Daugavpils, 2007.

Kompetenču
pieeja
cilvēkresursu
vadībā
//
Sabiedrība.Integrācija.Izglītība Starpt.zin.konf./RA.- Rēzekne,
2009.

Pētniecības projekti

Dalība profesionālās
organizācijās / biedrībās

11.10.2009.

2005 – 2008 Līdzdalība Nacionālās programmas „Mūžizglītības
stratēģijas izstrāde un ieviešana” projekta „Latgales reģiona
mūžizglītības atbalsta sistēmas veidošana un kapacitātes
stiprināšana” reģionālajā darba grupā
Latvijas Pieaugušo izglītības apvienības dalībniece
Latvijas Nacionālās projektu vadītāju asociācijas dalībniece
J.Stašāne

CURICULUM VITAE

Jānis Koroševskis
Dzimšanas datums: 1960. gada 1. augusts (49g.), p.k. 010860-12162
Dzimums: vīrietis
Ģimenes stāvoklis: precējies
Adrese: „Zviedriņi”, Riebiņu novads,
Telefons: 29350360; 65322993-vakaros;
E-pasts: janis.korosevskis@lreg.vid.gov.lv
Darbā stāšanās laiks: pēc vienošanās
IZGLĪTĪBA
Augstākā izglītība:
20052007
Rēzeknes augstskola –maģistra grāds tiesību zinātnēs;
2001Baltijas krievu institūts – otra līmeņa profesionālā augstākā izglītība tiesību zinātnēs
2005
– kvalifikācija: jurists;
Latvijas lauksaimniecības akadēmija – inženieris – tehnologs; specialitāte:
1978sabiedriskās ēdināšanas tehnoloģija un organizācija
1983
Vidējā izglītība:
1975Rēzeknes 1. vidusskola.
1978
1967Taudejāņu 8-gadīgā skola
1975
PAPILDUS IZGLĪTĪBA, KURSI, SERTIFIKĀTI
2004.g. Daugavpils universitāte – kursi „Efektīva iekšējās kontrole vide”
Starptautisko ekonomisko sakaru un muitas institūts – kursi „Risku vadības
2004.g.
organizācija”
Sertifikāts: Daugavpils universitāte – „Eiropas savienības un to sadarbība ar
2004.g.
nacionālajām institucijām
2004.g. Sertifikāts: SIA „Komin” – „Darba aizsardzība”
2004.g. Sertifikāts: Rīgas informācijas tehnoloģiju institūts – „VID datu noliktavas sistēma”
Sertifikāts: Daugavpils universitāte – „Problemātisko darbinieku un klientu
2003.g.
psiholoģija”
2003.g. Sertifikāts: Valsts administrācijas skola – „Laika menedžments”
2002.g. Sertifikāts: Daugavpils universitāte – „Administratīvais process iestādē”
2002.g. Sertifikāts: SIA „Psihiskās veselības centrs „Dzintari”” – „Stresa menedžments”
Sertifikāts: West Midlands police (GB) – Anti-Corruption Investigative Training
2000.g.
(Pretkorupcijas izmeklēšanas mācības Lielbritānijā)

Latvijas banku augstskola – kursi „Banku un apdrošināšanas sabiedrību darbības
organizācija un operāciju uzskaite”
Latvijas banku akadēmija – kursi: „Pamatapmācības kurss finanšu policijas
1997.g.
speciālistiem”
1997.g. Valsts policijas mācību centrs – kursi: „Kvalifikācijas paaugstināšana”
1997.g. Latvijas banku akadēmija – kursi: „Operācijas ar vērtspapīriem”
1995.g. Latvijas banku koledža – grāmatvedība, nodokļi, nodevas, uzņēmuma finašu analīze
1999.g.

DARBA PIEREDZE
Valsts Ieņēmumu dienests – reģionālās iestādes direktora vietnieks – pakļautībā
vairāk kā 900 darbinieku, iepirkumu komisijas priekšsēdētājs, juridiskās pārvaldes,
nodrošinājuma pārvaldes, personāla pārvaldes, finanšu pārvaldes, informātikas daļas
un lietvedības daļas darba organizācija, uzraudzība un kontrole; finanšu policijas
1994pārvaldes Latgales reģionālās nodaļas priekšnieks, vecākais izmeklētājs, zziņas
...
inspektors – krimināllietu izmeklēšana valsts ieņēmumu jomā (izvairīšanās no
nodokļu nomaksas, grāmatvedības datu slēpšana un viltošana, valsts amatpersonu
bezdarbība, piesavināšanās u.c), preventīvie pasākumi pārkāpumu apkarošanai valsts
ieņēmumu jomā, padoto darba organizācija un kontrole, korupcijas apkarošana;
1993 SIA „IST” – direktors – brokeru pakalpojumi, biržas mākleru darbība;
1994
1984- Preiļu patērētāju biedrība – sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumu apvienības
1987; direktora vietnieks, tirdzniecības bāzes direktors – ēdināšanas pakalpojumu
1988- organizēšana, vairum un mazumtirdzniecības organizācija un vadība (vadīju
1991 kolektīvus, kuros bija vairāk par 300 darbinieku)
1987- Agrokombināts „Rēzekne” – ceha (augļu un dārzeņu bāze) priekšnieks – augļu
1988 un dārzeņu mazum un vairumtirdzniecības organizācija un vadība
1983- Kolhozs „Krasnij Oktjabrj” – ēdnīcas vadītājs (ēdināšanas pakalpojumu
1984 organizācija)
1980- Jelgavas republikāniskā psiho-neiroloģiskā slimnīca – sanitārs (palīgdabu
1983 veikšana slimnīcā)
2008- Daugavpils universitāte – lektors finanšu un nodokļu tiesību priekšmetā;
...
2006- Baltijas starptautiskā akadēmija – lektors komerctiesību un nodokļu tiesību
...
priekšmetā.
VALODAS
Valoda Rakstīšana Runāšana Saprašana
Latviešu
Angļu
Krievu
Vācu

dzimtā valoda
vidējas
vidējas
teicamas teicamas
vidējas
vidējas

labas
teicama
vidējas

Kopējā pieredze
(gados)
15 gadi
39 gadi
8 gadi

Pēdējo reizi lietoju
Šogad
Šonedēļ
Pirms 2 gadiem

Ukraiņu,
vidējas
baltkrievu
11.10.2009.

vidējas

labas

6 gadi

Pirms 2 gadiem
J.Koraševskis

CURICULUM VITAE
JEĻENA ĶIPURE
(dzim. Pavloviča)

dzimusi 1975.gada 18. janvārī,
dzīvo Vaļņu ielā 39 - 44, LV-5402 Daugavpilī
Tel. 654-26625
personas kods 180175-10214

IZGLĪTĪBA UN
ZINĀTNISKIE GRĀDI
2000-2003

Studijas DU doktorantūrā
(Pedagoģijas nozare Augstskolas pedagoģijas apakšnozare).
Doktorantūras teorētiskā kursa pabeigšana

2002-2003

Piedalīšanās Britu Padomes rīkotajā projektā „Presett
Partnership”

1999-2002

Tālākizglītības studijas Gētes institūtā (Rīgā),
„Didaktik/Metodik des Fremdsprachenunterrichts“
Sertifikāta saņemšana

1999.g. septembris

Pedagoģijas maģistra diploms
Maģistra darba "Theoretische Konzeption des Lehrbuches für
das verstehende Lesen im Deutschunterricht an den
nichtsprachlichen Fakultäten"
aizstāvēšana

1997-1999

Studijas DU maģistrantūrā

1998.g. jūlijs

Vācu valodas kursi Gētes institūtā Minhenē (Vācijā); vācu
valodas apguves augstākās pakāpes diploms (Oberstufe)

1992-1997

Daugavpils Pedagoģiskā universitāte, Humanitārā fakultāte;
cittautu mācībvalodas skolas latviešu valodas, vācu valodas un
pamatskolas angļu valodas skolotāja

1992

Daugavpils 16.vidusskola

AKADĒMISKIE UN
CITI NOSAUKUMI

Mg. paed.

DARBA PIEREDZE
Kopš 2004. g.

novembra

lektore

DU Profesionālās studiju programmas „Vidējās izglītības vācu
un angļu valodas skolotājs” direktore

2003. – 2005. g.

2002

DU Humanitārās fakultātes Vācu filoloģijas katedrā

lektore

DU Humanitārās fakultātes Vācu valodas katedrā

1997- 2002
asistente DU Humanitārās fakultātes Vācu valodas katedrā
ZINĀTNISKĀS
20
PUBLIKĀCIJAS (skaits):
Monogrāfijas
Raksti zinātniskajos
žurnālos un rakstu
krājumos
20
Autorapliecības
Konferenču tēzes
NOZĪMĪGĀKĀS
PUBLIKĀCIJAS

1. „Auswahlprinzipien der Sachtexte für den universitären
Deutschunterricht“. LU rakstu krājums „Izglītības
zinātnes un pedagoģija mūsdienu pasaulē“, Rīga,
2002., 287.- 295.lpp.
2. “Zum Problem der Zielsetzung in der didaktischmethodischen Konzeption der Arbeit mit Sachtexten im
universitären DaF-Unterricht” // “Modern languages in
the knowledge society” konferences materiāli,
“Technologija”, Kaunas, 2002, ISBN 9955-09-211-4.
3. „Zur Begriffsbestimmung der Sprachkompetenz der
Deutschstudierenden“ // LU raksti. Pedagoģija un
skolotāju izglītība. 741. sējums. Rīga: Latvijas
Universitāte, 2008., 156.-168.lpp.

AKADĒMISKIE KURSI

1.
2.
3.
4.

4. „Die Entwicklung der Sprachkompetenz von
Deutschstudierenden
aus
der
textdidaktischen
Perspektive“ // Žmogus kalbos erdveje 5 (2). Moksliniu
straipsniu rinkinys. Kaunas: VU KHV, 2009., 240.247.lpp.
Teksta lingvistiskā analīze (Humanitārā fakultāte, 3.
studiju gads)
Praktiskā vācu valoda Ekonomikas un Socioloģijas
nodaļas studentiem (1. un 2. studiju gads)
Vācu valodas ortogrāfija (Humanitārā fakultāte, 1. studiju
gads)
Lasīšanas iemaņu attīstīšana svešvalodu metodikas kursā

PRASMES UN
INTERESES

22.10.2009

5. Integratīvā svešvalodu mācību metodika
6. Psiholingvistika
7. Vācu valodas mācību metodikas pamati (1. studiju gads,
profesionālo maģistra studiju programma „Vidējās
izglītības vācu/angļu valodas skolotājs” )
8. Literārā teksta interpretācija (Humanitārā fakultāte, 3.
studiju gads)
9. Vācu sarunvalodas praktikums (1. un 2. studiju gads,
profesionālo maģistra studiju programma „Vidējās
izglītības vācu/angļu valodas skolotājs”, profesionālo
maģistra studiju programma „Vidējās izglītības angļu/vācu
valodas skolotājs”)
10. Vācu valodas mācību metodika pamatskolā (1. studiju
gads, profesionālo maģistra studiju programma „Vidējās
izglītības vācu/angļu valodas skolotājs”, profesionālo
maģistra studiju programma „Vidējās izglītības angļu/vācu
valodas skolotājs”)
11. Otrā svešvaloda (vācu) (1. studiju gads, profesionālo
maģistra studiju programma „Tulkotājs”)
12. Angļu valoda biologiem (1.studiju gads)
13. Lietišķā angļu valoda (1. studiju gads, profesionālo
maģistra studiju programma „Uzņēmējdarbības vadība”)
14. Funkcionālā komunikācija (vācu) (1.studiju gads,
bakalaura studiju programma „Angļu filoloģija”)
Krievu, vācu, latviešu, angļu valoda;
Dators, māksla, literatūra

J. Ķipure

Oļega Užga-Rebrova dzīves un darba gājums
(Curriculum vitae)

Dzimšanas datums:

1946.gada 28.oktobrī Rēzeknē.

Darba vieta:

Rēzeknes Augstskolas Ekonomikas Fakultāte, Atbrīvošanas
al. 90, Rēzekne, LV-4601, Latvija, tālr. 29472205,
E-pasts rebrovs@tvnet.lv.

Mājas adrese:

Upes ielā, 39 – 54, Rēzekne, tālr. 64638197.

Izglītība:

1970.gadā absolvēta Ļeņingradas dzelzceļa transporta
inženieru institūta Elektrotehnikas fakultāte un iegūta
specialitāte - dzelzceļa transporta automātika, telemehānika
un sakari; diploms Nr. 887792, izdots 15.06.1970.

Akadēmiskie nosaukumi
un zinātniskie grādi:

1994.gada 21.decembrī aizstāvēta disertācija un iegūts
inženierzinātņu doktora zinātniskais grāds informācijas
tehnoloģijas nozarē, diploms B-D Nr. 000805, izdots
21.12.1994.;

Nodarbošanās:

no 2006. g. 1.11. – RA profesors;
2001.g. 1.09.2006.g. 31.10 - RA asoc. profesors;
1995.g. 1.04. - 2001g. 31.08. RA docents;
1993.g. 1.09. - 1995.g. 31.03. RA lektors;

Stažēšanās,
papildizglītošanās:

1994.g. septembrī kursi Dānijā atbilstoši "EU - Phare Public
Administration Reform Programme";
1997.g. septembrī - oktobrī - darbs Karlsrūhes universitātē
TEMPUS projekta "Industrial and Logistic's management"
ietvaros.

Zinātniskās publikācijas:

publicēti 38 zinātniskie darbi , tai skaitā:
monografijas – 2;
žurnālos - 1 darbs;
zinātnisko darbu krājumos – 22 darbi;
zinātniskā atskaitē - 1 darbs;
deponēti - 2 darbi;
konferenču materiālos – 10 darbi.

Zinātnisko pētījumu
virzieni:

1) nenoteiktās informācijas apstrāde, tai skaitā varbūtiskā
seciņašana, robusta statistika, izplūdušo kopu teorija, rupju
kopu teorija;
2) lēmumu pieņemšanas teorija, tās praktiskais pielietojums,
tai skaitā ticamības tīkli un ietekmju diagrammas.

Mācību-metodiskā un
pedagoģiskā darbība:

Kopš
2006.
m.g.
RA
Ekonomikas
fakultāte,
Uzņēmējdarbības ekonomikas katedra, profesors; Kursi (sk.
zemāk).
Kopš 2001./2002. m.g. RA Ekonomikas fakultāte,
Uzņēmējdarbības ekonomikas katedra, asoc. profesors;
kursi: Vadības teorija, Lēmumu analīze, Optimizācijas
teorija, Risku analīze. Ekonomikas fakultātes maģistratūra,
kursi: Risku analīze un vadīšana, . Inženieru fakultātes
maģistratūra, kursi: Riska vadīšana un analīze, Vides
kvalitātes vadība un sertifikācija, Lēmšana riska apstākļos.
Pēdējos gados vadīju 14 maģistra darbus, 12 bakalaura
darbus, 10 profesionālus darbus.
Piedalījos RTU AST maģistra darbu aizstāvēšanas komisījā

Akadēmiskā personāla un
profesionālās kvalifikācijas
speciālistu sagatavošana:
Sabiedriskās aktivitātes:
Valodu prasmes

RA Satversmes sapulces loceklis, Ekonomikas fakultātes
Domes loceklis.
latviešu, krievu, vācu (lasu un runāju), angļu (varu lasīt un
tulkot).

Pedējas piecas labākas publikācijas
1. Управление неопределённостями. Часть 1. Современные концепции
приложения теории вероятностей. Резекне, RA, 2004, 290 с.

и

2. Comparative analysis of robust statistical methods (līdzautirībā ar T. Zmanovsku).
Scientific Proceedings of Riga Technical University, 5. sērija, 23. sējums, Rīga,
2005., pp. 82 – 88.
3. Estimation of the forecastings risks (līdzautirībā ar T. Zmanovsku). Scientific
Proceedings of Riga Technical University, 5. sērija, Vol. 28, Rīga, 2005., pp. 114 122.
4. Управление
неопределённостями.
Часть
2.
статистического вывода. Резекне, RA, 2007, 387 с.

Современные

методы

5. Problems of Dealing with Conflicts in the Combination of Beliefs (līdzautorībā ar G.
Kuļešovu). Proceedings of International Scientific School “Modeling and Analysis of
Safety and Risk in Complex Systems”, Saint-Petersburg, 2009, July 7 – 11, pp.93 –
98.

Darbība pētniecības projektos
1. IZM-RTU pētnieciskais projekts R 7085 „Mākslīgais intelekts prognozēšanas un
vadības uzdevumos” (1.06.2006. – 31.12.2006.) dalībnieks.
2. European Project ECLIPS (Extended Collaborative Integrated Life Cycle Supply
Chain planning System) on the European Community Sixth Framework Programme
(2006. – 2008.) – dalībnieks.
3. RTU pētniecības projekts Nr. ZP – 2008/05 „Mākslīgā intelekta skaitliskās metodes
datu ieguves uzdevumos” (1.10.2007. – 15.09.2008.) – dalībnieks.
4. RTU pētniecības projekts Nr. ZP – 2007/7 „Mākslīgā intelekta skaitliskās metodes
klasifikācijas uzdevumos” (1.10.2008. – 15.09.2009.) – dalībnieks.
11.10.2009.

O.Užga-Rebrovs

CURRICULUM VITAE
JANĪNA SERGEJEVA

IZGLĪTĪBA UN
ZINĀTNISKIE GRĀDI

dzimusi 1957. gada 28. oktobrī,
dzīvo Dobeles ielā 22-60, LV-5404
Daugavpilī, tālr.: 54-35353
E-pasta adrese: janina.sergejeva@du.lv

1998 – 2002.g. DU pedagoģijas nozares augstskolu
pedagoģijas apakšnozares
doktorantūra
1992 - 1996
DU Pedagoģijas maģistrantūra
1980
Latvijas Valsts universitāte
Svešvalodu fakultāte
filologs,
vācu valodas un literatūras
pasniedzējs, tulks
1975
Zemgales vidusskola

DARBA PIEREDZE
2004 – līdz šim lektore
laikam
1996-2004
lektore

Daugavpils Universitāte, Humanitārā fakultāte
Svešvalodu centrs
Daugavpils Universitāte,
Humanitārā fakultāte, Vācu valodas katedra,
Vienības ielā 13, LV-5407

1988-1996

asistente

DPI Vācu valodas katedra

1981-1988

vecākā
DPI Filoloģijas fakultāte, Svešvalodu katedra
laborante;
vācu valodas
pasniedzēja

1980-1981

vācu valodas RPI (tagad RTU) Daugavpils nodaļa
vecākā
pasniedzēja

ZINĀTNISKĀS
PUBLIKĀCIJAS (skaits):
AKADĒMISKIE KURSI:

STAŽĒŠANĀS
2009 (28.06 – 14.07)
2009 (28.06 – 11.07)
pilnveides
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Starpkultūru kompetence (2005-2009)
Ekonomisko, darījumu tekstu tulkošana (2005-2009)
Tulkošanas teorija (2006-2008)
Vācu valodas fonētika (1999 – 2009)
Funkcionālā komunikācija ( 1999 – 2007)
Fonoloģija ( 2001 – 2005)
Literārā teksta analīze ( 1999 – 2004 )
Vācu valodas mācību metodika (1990 – 2009)
Praktiskā vācu valoda IVF studentiem (1995 – 2006)
Praktiskā vācu valoda DZF studentiem ( 2002 – 2006)
Svešvalodu mācību psiholoģija (maģistrantūra) (2002 –
2005)
Salīdzinošās kultūras studijas (maģistrantūra) (2001 –
2005)
Psiholingvistika(maģistranrūra) (2002 – 2004)
Vacu valodas mācību metodikas vēsture (2003- 2009)
Vacu valodas mācību metodika dažādos vecumposmos
(2007-2008)
Profesionālā vācu valoda (IVF, DMF) (2005-2008)
Profesionālā vācu valoda (MMF) (2008 -2009)

Stažēšanās Bonnas Universitātē, Vācijā
Kursi vācu valodas skolotāju profesionālās meistarības
kursu vadītājiem (Bonnā, Vācijā)

2008 (jūlijā)

Tālākizglītības kursi angļu valodas vidusskolas skolotājiem
( Anglijā )

2006 ( 25.04. – 06.05 )

Eiropas Universitāte Viadrina Frankfurtē pie Oderas, Vācijā

2005 (augustā) –

Kursi vācu valodas skolotāju profesionālās meistarības
pilnveides kursu vaditājiem ( Hamburgā, Vācijā )

1994-1995.1

Gētes institūta organizētais seminārs vācu valodas
pasniegšanas metodikā
Tālākizglītības kursi vācu valodas pasniegšanas metodikā

1992

DARBĪBA PROFESIONĀLĀS
UN SABIEDRISKĀS
ORGANIZĀCIJĀS
AKTIVITĀTES

VALODU PRASMES

11.10. 2009.

DPU arodkomitejas biedre (1994 - 2005)
Izglītības satura un eksaminācijas centra
rīkotā iepirkuma programmas „Vācu valodas
mācīšanas pamātskolā aktuālās problēmas
un efektīvās tehnoloģijas” vadītāja
( 2006.g.)
krievu valoda un poļu – dzimtas valodas
vācu –brīvi, latviešu- augstākā kat.
angļu - brīvi

J.Sergejeva

CURICULUM VITAE
Vārds, uzvārds: ALEKSEJS VOROBJOVS
Dzimšanas gads, datums, vieta: 15.08.48. Grīva, Ilūkstes apriņķis, Latvija
Darba vieta: Daugavpils Universitāte
Izglītība:
• 1968. – 1972.g. – DPI Fizikas un matemātikas fakultāte
• 1979. – 1980.g. – PSRS Zinātņu akadēmijas Universitāšu un pedagoģisko
augstskolu pasniedzēju kvalifikācijas celšanas un pārkvalifikācijas institūts –
psiholoģijas pasniedzējs (diploms Nr. 005059)
• 1985.g. – PSRS Pedagoģijas Zinātņu akadēmijas Vispārīgās un pedagoģiskās
psiholoģijas zinātniski pētnieciskais institūts, aspirantūra
• 1987.g. – Psiholoģijas zinātņu kandidāts (diploms Nr. 001746)
• kopš 1992.g. – nostrificēts Dr. psych. (diploms C-D Nr. 000658)
• kopš 1993.g. – Dr.hab.paed. (diploms C-Dh Nr. 000102)
• kopš 1998.g. – Dr.hab.psych. (diploms C-Dh Nr. 000188)
Darba pieredze:
• 1979.- 1985.g. – Daugavpils Pedagoģiskā institūta Pedagoģijas un psiholoģijas
katedras pasniedzējs
• 1985. – 1987.g. – Daugavpils Pedagoģiskā institūta Pedagoģijas un psiholoģijas
katedras vecākais pasniedzējs
• 1987. – 1991.g. – Daugavpils Pedagoģiskā institūta Pedagoģijas un psiholoģijas
katedras docents
• 1991.g – 1994.g. – Daugavpils Pedagoģiskās universitātes Pedagoģijas un
psiholoģijas
katedras vadītājs
• 1994.g.- 2001.g. – Daugavpils Pedagoģiskās universitātes Pedagoģijas un
psiholoģijas katedras profesors
• kopš 1997.g. – Latvijas Universitātes Pedagoģijas un psiholoģijas institūta
Latgales nodaļas vadītājs
• 2001g. –2003.g. – Daugavpils Universitātes Pedagoģijas un psiholoģijas
fakultātes Psiholoģijas katedras profesors
• kopš 2003.g. – Daugavpils Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes Sociālās
psiholoģijas katedras profesors
Zinātniskā kvalifikācija:

Zinātniskās publikācijas izdevumos, kuri iekļauti LZP apstiprinātajā vispāratzīto recenzējamo
zinātnisko izdevumu sarakstā (kopš 2000.g.).

1. Vorobjovs A., Ruža A., Raščevskis V., Murašovs V. (2007) Social
representations of safety and living of EU states among Latvian inhabitants \\
Sociālo zinātņu vēstnesis 133 – 154.

2. Vorobjovs A., Ruža A., Raščevskis V., Murašovs V. (2006) Social
representations of EU states among Latvian inhabitants \\ Reģionālais ziņojums,
Nr. 2., Daugavpils, Saule, 112 - 187.
3. Vorobjovs A. The principle of dialectical conglomeration in the peredization of
the personality development. Law University of Lithuania. Socialinis darbas Nr. 3
(1) 2004. 100.-105.lpp.
4. Vorobjovs A., Ruža A. Latgales jauniešu Eiropas psiholoģiskās kartes īpatnības.
Starptautiskā zinātniskā konference “Drošība un tautas attīstība”. Daugavpils,
2004, 8 lpp.
5. Vorobjovs A., Ruža A. Personības aktivitātes adaptīvi-neadaptīvais modelis:
pētījuma teorētiskās un eksperimentālās pieejas. ATEE Spring University, Rīga,
2003.
6. Vorobjovs A. The content of the time perception of the youth and adults//
Proceedings from the 3rd Internacional conference “Person. Color. Nature.
Music.”, Daugavpils, 2003. 58 – 63. lpp.
7. Vorobjovs A. Selective Aktivity of Personality: Systemic-Processual Approach
Principles and Contents. // Decade of Reform: Achievements. Challenges
Problems, P.IV. ATEE Spring University, Rīga, 2002, 4-15 lpp.
8. Vorobjovs A. Educational Potential of the Teacher’s Personality.// Nove mopnosti
a pedagogisky vyzkum. Ostrava University, 2001, 165-169 lpp.
9. Vorobjovs A. Activity of Personality: Systemic-Processual Approach Principles
and Contents. // Rakstu krājums. Sabiedrība un kultūra, Liepāja, 2002, 301-321
lpp.
10. Vorobjovs A. Personības socializācija un audzināšana: “konflikts” vai
“vienprātība”. Rakstu krājums “Konflikta teorija un prakse multikulturālā
sabiedrībā”, Rīga, 2001, 82-89 lpp.
11. Educational Potential of the Teacher’s Personality: determinants and contents.//
Realising Educational Problems. ATEE Spring University. Klaipeda, 2001, 365373 lpp.
12. Vorobjovs A. Systemic – Processual Approach to Modeling the Content of
Personality. ATEE Spring University Today’s reforms for tomorrows school’s.
Klaipēda, 2000, 248-256 lpp.
13. Vorobjovs A. Methodological Problems in the Systemic-Processual Paradigm of
Personality. II International Conference “Person. Color. Nature. Music.”
Daugavpils, 2000, 54-58 lpp.
Pārējās publikācijas:
1. A.Vorobjovs, A.Ruža, V.Raščevskis, V.Murašovs (2009) Social representations
of military power of EU states among Latvian inhabitants // 45th International
applied military psychology symposium „Identifying the personality of a solder in
the science of psychology – a step forward in the future”. Riga, Latvia, 1-5 June.
2. A.Buls, A.Vorobjovs. (2009) Soldier’s personality restructuring – the results of
the „operation Iraqi freedom” // 45th International applied military psychology
symposium „Identifying the personality of a solder in the science of psychology –
a step forward in the future”. Riga, Latvia, 1-5 June.

3. A.Vorobjovs. (2009) Izglītība kā mentālā vērtējuma kritērijs Latvijas jauniešu
skatījumā. // The 51st international scientific conference of Daugavpils
University. Daugavpils, Latvia, April 15-18, 2009.
4. Vorobjovs A., Buls A. (2008) „The Change in the Content of Personality in the
Latvian Military: the Results of the “Operation Iraqi Freedom” // S.Kirova vārdā
nosauktās KF Kara Medicīnas akadēmijas zinātnisko rakstu krājums Nr.1, SanktPēterburga.
5. Ращевский В., Ружа А., Воробьев А. Изучение этнической идентичности и
этнических ытереотипов у юношей из различных типов социальной среды.
The science of psychology in the changing world:96-117.2008. MoscowDaugavpils, ISBN 978-5-89774-731-3
6. A. Buls, A. Vorobjovs The Change in the Content of Personality in the Latvian
Military: the Results of the „Operation Iraqi Freedom”. The science of psychology
in the changing world:15-23.2008. Moscow-Daugavpils, ISBN 978-5-89774-7313
7. M. Zakriževska, A. Vorobjovs. Social Representations about Politician Research
Draft The science of psychology in the changing world:23-27.2008. MoscowDaugavpils, ISBN 978-5-89774-731-3
8. Vorobjovs A. Educational Potential of the Teacher’s personality. Šiauliai
University, Lithuania, 2002, 263-266 lpp.
9. Воробьёв А.В. Воспитательный потенциал личности учителя (системнопроцессуальный подход) // Теоретические и прикладные проблемы
психологии педагогического межличностного взаимодействия. БГПУ.
Минск, 2002, стр. 78-80.
10. Vorobjovs A. Principle of Dialectic conglomeration in the Problem of
Measurements of Child’s Content of Personality//The International conference
“Primary School Entered 2000”. – Klaipēda, 2000, 203-211 lpp.
Piedalīšanās starptautiskajās zinātniskajās konferencēs Latvijā un ārvalstīs.
Kopš 1999.gada piedalījies zinātniskajās konferencēs:
1. 45. Starptautiskais Lietišķās Militārās psiholoģijas simpozijs. Rīga, 2009.g. 1.5.jūnijs.
2. 51. starptautiskā zinātniskā konference DU 2009.g. 15.-18.aprīlis.
3. X Ziemas Jubilejas psiholoģiskā skola, Maskava, Krievija.
4. The First International Psychology School. 2008.g. Daugavpils, Jūrmala, 6.-11
oktobris.
5. 44. Starptautiskais Lietišķās Militārās psiholoģijas simpozijs „Mainīgā pasaule un
apkārtējā vide: pieejas militārajā psiholoģijā un psihofizioloģijā”, SanktPēterburga, Krievija, 2008.g. 8.-12.septembris.
6. XXIX International Congress of Psychology. Berlin, Germany, July 22-25, 2008.
7. Ikgadējā starptautiskā Daugavpils Universitātes jauno zinātnieku konference.
Daugavpils, 2008.g. 15.-17.maijs
8. 10th Europen Congress of Psychology. Čehija, Prāga, 2007.g. 2.-7.jūlijs.
9. 9th Europen Congress of Psychology. Psychological concept of Europe for
Latvian inhabitants. Granada, Spain, 2005.

10. 28.starptautiskais psiholoģijas kongress 2004.gada 8.-13.augusts, Ķīna, Pekina.
11. 8th European Congress of Psychology 6-11 July 2003, Vienna, Austrija.
12. Vroclavas universitātes Psiholoģijas institūta starptautiskā konference 2003.gada
25.-26.septembrī.
13. ATEE Spring University “Changing Education in a Changing society”, May 2-3,
2003, Rīga.
14. International Conference “Personality Development and Mental Health”, Vilnius
University, Lithuania, decembris 6.-7., 2002.
15. ATEE Spring University “Chenging Education in a Changing society”, May 2-5,
Rīga.
16. 3 International Conference “Person. Color. Nature. Music.”, May 15-18, 2002,
Daugavpils.
17. Ostrovas universitātes starptautiskā konference, 27.-28.jūnijs 2001. Čehija.
18. Starptautiskā konference “Konflikta teorija un prakse multikulturālā sabiedrībā”.
11.-12.aprīlis 2001, Rīga.
19. 2 International Conference “Person. Color. Nature. Music.”, May 12-20, 2000,
Daugavpils.
20. Sixth Annual UNESCO-ACEYD In¿ternational Conference “Information
Technologies for Educational Innovation for Development: Interfacing Global
and Indigenons knowledge”, 12-15 december, 2000, Bangkok, Thailand.
Latvijas Zinātnes Padomes un citu valsts pētījumu projektu un programmu vadība
vai līdzdalība to īstenošanā.
LZP pētījumu projekti:
1998.-2000.g. Personības socializācijas ekoloģiskās virzības koncepcija. Projekta
vadītājs.
2001.-2003.g. Personības selektīvās aktivitātes īpatnības multikulturālā un multinacionālā
vidē. Projekta vadītājs.
2004.-2007.g. Latgales iedzīvotāju Latvijas un Eiropas psiholoģiskās kartes
(Psychological concepts of Latvia and Europa of Latgalian inhabitants). Projekta
vadītājs.
2006.g – Mūsdienu Latvijas iedzīvotāju sociālās selektivitātes un sensitivitātes saturs un
īpatnības. Projekta vadītājs.
Jauna koncepcija hiperaktīvu bērnu uzmanības deficīta un atmiņas traucējumu agrīnajā
korekcijā Nr. 06.2004, 2005.-2008. Projekta dalībnieks
IZM pētījumu projekti:
„Jaunatnes socializācija un dzīves ceļš” Nr.5-8/08.121.03.2008. - 31.12.2008. Projekta
vadītājs.
Eksperta darbība Latvijas Zinātnes Padomes starptautiskajos projektos un
programmās
-

Latvijas Zinātņu Akadēmijas psiholoģijas nozares eksperts (pirmā ievēlēšana
1999-2001, otrā ievēlēšana 2002-2005)
Latvijas Universitātes promocijas padomes psiholoģijas eksperts
Daugavpils Universitātes promocijas padomes pedagoģijā vadītājs

-

Daugavpils Universitātes promocijas padomes psiholoģijā vadītājs
Latvijas Universitātes profesoru padomes psiholoģijas eksperts
Daugavpils Universitātes profesoru padomes pedagoģijas eksperts

Pedagoģiskā kvalifikācija:
Doktorantu darba vadība
tika aizstāvētas septiņas doktora disertācijas:
- M.Pupiņš “Skolēnu negatīvas attieksmes pret dzīvniekiem vecumdinamika” (1999)
- V.Filatovs “Bezdarbnieka personības psiholoģiskās īpatnības un to korekcijas iespējas”
(1999)
- T.Uzole “Skolotāju profesionālais stress” (2003)
- A.Ruža „Latvijas iedzīvotāju sociālie priekštati par ES valstīm” (2006)
- I.Išmuhametovs „Jauniešu priekšstatu par vientulību sociāli psiholoģiskais modelis”
(2007)
- L.Brokāne „Dzimtes reprezentācija: īpatnības un izpausmes garīgās kultūras aspektā
tradicionālās reliģiskās konfesijās Latvijā” (2008)
- A.Dudkina „Piedošanas divu dimensiju sociāli psiholoģiskā satura modelis” (2008)
Uz doto brīdi tiek vadīti 6 doktora darbi.
Maģistra darbu vadīšana (psiholoģijas nozare): 70
Lekciju un semināru vadība
DU doktora studiju programma sociālās psiholoģijas apakšnozarē:
Personības paradigmas sociālās psiholoģijas saturā 3 KP
Mūsdienu sociālpsiholoģijas prioritātes un attīstības perspektīvas 3 KP
Kvantitatīvās metodes sociālpsiholoģiskajā zinātnē 4 KP
Zinātniskā darba struktūras veidošana un sagatavošana publicēšanai 2 KP
Attiecību dinamika mazajā grupā 4 KP
DU doktora studiju programma pedagoģijā:
Mūsdienu psiholoģijas problēmas un pētījumu virzieni 3 KP
Promocijas darba struktūras izveidošana 1 KP
DU maģistra studiju programma “pedagoģija”:
Vadības psiholoģija 4 KP
Personības psiholoģiskās problēmas 2 KP
DU Profesionālā maģistra studiju programma “Sabiedrības un iestāžu vadība”
Vadības psiholoģija 2 KP
DU maģistra studiju programma “psiholoģija”:
Psiholoģiskā pētījuma organizācija, datu apstrāde un analīze 2 KP
Mūsdienu personības problēmas 4 KP
DU bakalaura studiju programma “psiholoģija”:
Psiholoģijas vēsture 4 KP
Personības psiholoģija 4 KP
Ievads psiholoģijā 2 KP
Diferenciālā psiholoģija 2 KP

Studiju kursu programmu izstrāde
DU doktora studiju programma sociālās psiholoģijas apakšnozarē:
Personības paradigmas sociālās psiholoģijas saturā 3 KP
Mūsdienu sociālpsiholoģijas prioritātes un attīstības perspektīvas 3 KP
Kvantitatīvās metodes sociālpsiholoģiskajā zinātnē 4 KP
Zinātniskā darba struktūras veidošana un sagatavošana publicēšanai 2 KP
Attiecību dinamika mazajā grupā 4 KP
DU doktora studiju programma pedagoģijā:
Mūsdienu psiholoģijas problēmas un pētījumu virzieni 3 KP
Promocijas darba struktūras izveidošana 1 KP
DU maģistra studiju programma “psiholoģija”:
Psiholoģiskā pētījuma organizācija, datu apstrāde un analīze 2 KP
Mūsdienu personības problēmas 4 KP
DU maģistra studiju programma “pedagoģija”:
Vadības psiholoģija 4 KP
Personības psiholoģiskās problēmas 2 KP
DU Profesionālā maģistra studiju programma “Sabiedrības un iestāžu vadība”
Vadības psiholoģija 2 KP
DU bakalaura studiju programma “psiholoģija”:
Psiholoģijas vēsture 4 KP
Personības psiholoģija 4 KP
Ievads psiholoģijā 2 KP
Diferenciālā psiholoģija 2 KP
Studiju programmu izstrāde un vadība
1999.-2003.g. – Daugavpils Pedagoģiskās universitātes licencētās doktora studiju
programmas pedagoģiskās psiholoģijas apakšnozarē direktors
Kopš 2004.g. Daugavpils Universitātes akreditētās doktora studiju programmas sociālās
psiholoģijas apakšnozarē direktors
2004.-2006.g. Daugavpils Universitātes akreditētās maģistra studiju programmas
“psiholoģija” (sociālā psiholoģija) direktors
Piedalīšanās ar referātiem akadēmiskajās konferencēs:
-

-

-

-

A.Vorobjovs. Психология в Латвии сегодня. Юбилейная Х зимняя
психологическая школа (с международным участием). 2009.g. 27.janvāris –
1.februāris.
A.Vorobjovs. Современная система психологического образования в Латвии.
The first international psychology school. The science of psychology in the
changing world. Riga-Daugavpils, Latvia, October 6-11, 2008.
V. Raščevskis, A. Ruža, A. Vorobjovs. Pecularities of ethnic identity and ethnic
stereotypes of young people from mono and multicultural families in Latvia.
XXIX International Congress of Psychology. Berlin, Germany, 22-25. july, Vol.
43, pp.511, 2008.
Primary school entered 2000. Klaipeda University, 2000.
Творческие и прикладные проблемы психологии педагогического
межличностного взаимодействия. БГПУ. Минск, 2002.

-

Teacher education in XXI century: Changing and perspectives. Siauliai,
Lithuania, 2002.
Starptautiskā zinātņu konference „Izglītība sociālo pārmaiņu apstākļos”,
Daugavpils, 2006.g.

Mācību grāmatu un mācību līdzekļu sagatavošana vai izdotie darbi
1. A. Vorobjovs. Skolotāja personības audzinošais potenciāls. Daugavpils, 1993.,
200 lpp.
2. A. Vorobjovs. Personoloģija: personības aktivitātes un satura problēmas.
Daugavpils, 1997., 206 lpp.
3. A. Vorobjovs. Psiholoģijas pamati. R., Mācību apgāds, 1996., 323 lpp.
4. A. Vorobjovs. Psiholoģijas vēsture. Daugavpils, DPU, 1995., 152 lpp.
5. A. Vorobjovs. Psiholoģija (palīgmateriāli skolotājam sešās burtnīcās). R., LR
Izglītības ministrija, 1993.-1994.
6. A. Vorobjovs. Gatavojamies skolai. R., Zvaigzne ABC, 1994., 124 lpp. (krievu
val.).
7. A. Vorobjovs. Psiholoģija. R., Zvaigzne ABC, 1994., 246 lpp. (krievu val.).
8. A. Vorobjovs. Psiholoģijas vēsture. Daugavpils, DPU, 1994., 175 lpp.
9. A. Vorobjovs. Psiholoģija iesācējiem. R., Mācību apgāds, 1999., 502 lpp.
10. A. Vorobjovs. Vispārīgā psiholoģija. R., Mācību apgāds, 2000.
11. A. Vorobjovs. Sociālās psiholoģijas teorētiskie pamati. R., Izglītības soļi, 2002.
12. Vorobjovs A. Sociālā psiholoģija. Rīga, Izglītības soļi, 2002. 340 lpp.
13. Vorobjovs A. Psiholoģijas vēsture. Rīga, Izglītības soļi, 2004. 270 lpp.
14. Vorobjovs A., Kudiņš A. No domas līdz zinātnei. Psiholoģijas vēsture. R.,
Izglītības soļi, 2005.
Lekciju lasīšana ārvalstu augstskolās
Lekcija (6 st.) “Personības satura sistēmprocesuālā modelēšana” Baltkrievijas Valsts
Pedagoģiskajā universitātē 3.kursa studentiem 2002.gada 21.-22.aprīlī.
Organizatoriskā kompetence:
Zinātnisko un akadēmisko komisiju vai koleģiālo institūciju vadība vai līdzdalība to
darbībā
-

Latvijas Profesionālo Psihologu Asociācijas loceklis

Starptautisko konferenču organizācijas komisijas vadība vai līdzdalība to darbībā
- 3.starptautiskā konference “Person. Color. Nature.Music”. DU 2003 –
organizācijas komisijas loceklis
- 4.starptautiskā konference “Person. Color. Nature.Music”. DU 2004 –
organizācijas komisijas loceklis
- starptautiskā konference “Drošība un tautas attīstība”. DU 2004 – organizācijas
komisijas priekšsēdētāja vietnieks
Zinātnisko izdevumu redakcijas kolēģijas vadība vai līdzdalība to darbībā

-

Klaipēdas Universitātes zinātnisko rakstu krājuma “Pradinē Mokukla: kaita ir
problemos” redakcijas kolēģijas loceklis
Daugavpils Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes zinātniskā žurnāla “Sociālo
zinātņu vēstnesis” redakcijas kolēģijas loceklis
The First International Psychology School redakcijas kolēģijas loceklis

Augstskolas, fakultātes, institūta, profesoru grupas, katedras, laboratorijas vadība
- no 1.10.1998. līdz 31.12.2003. Latvijas Universitātes Pedagoģijas un
psiholoģijas institūta Latgales nodaļas vadītājs
- kopš 1994.g. Daugavpils Universitātes Senāta loceklis
Akadēmiskā un zinātniskā darba stāžs:
-

no tiem augstskolā 29 gadi (kopš 1.10.1979.)
profesora amatā – kopš 1994.g.
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A.Vorobjovs

CURICULUM VITAE
Vārds Uzvārds

SANDRA ZELČA

Dzimšanas gads,
datums, vieta

1977.gada 20.decembris, Daugavpils

Izglītība
(kad un ko beidzis (usi))

1.

2.

3.

4.
5.

6.

Darbības gadi
universitātē,
zinātniskie vai
akadēmiskie grādi,
ieņemamie amati

7.

8.

9.

10.

11.

Pētniecības virzieni

Publikācijas
(monogrāfijas,
daiļdarbi, zinātniskie
un zinātniskimetodiskie darbi)

2006-līdz šim laikam Doktora studiju programma
„Ekonomika”
2002-2002 Daugavpils Universitātes Pedagoģijas un
psiholoģijas fakultāte Augstskolu didaktika
2000-2002 Daugavpils Universitātes Sociālo Zinātņu
fakultāte
Sociālo zinātņu maģistrs ekonomikā
1996-2000 Daugavpils Pedagoģiskās universitātes
Ekonomikas nodaļa Ekonomikas bakalaura grāds un
ekonomista kvalifikācija
1985-1996 Ilūkstes 1.vidusskola, vidējā izglītība
2004 – līdz šim laikam Daugavpils Universitātes
Sociālo Zinātņu fakultāte, Lektore
2001 – līdz šim laikam Rīgas Starptautiskā ekonomikas
un biznesa administrācijas augstskola, Lektore
2000-2004 Daugavpils Universitātes Sociālo Zinātņu
fakultāte, Asistente
2000-2002 Daugavpils Universitātes Sociālo Zinātņu
fakultāte, Neklātienes pārvaldes sekretāre
1999-2000 Daugavpils Pedagoģiskās universitātes
Ekonomikas nodaļa, Laborante

Uzņēmējdarbība
Uzņēmuma finanses
Finanšu pārvalde
Valsts un pašvaldību finanses
12.

13.

Analysis of Local Governments Basic Budgets in
Latgale Region (The Case of Daugavpils City)// Latvia
University of agriculture Faculty of economics.
International Scientific Conference „Economic science
for rural development 2008” 10 pages (nodots
publicēšanai)
Daugavpils, kā Latgales reģiona lielākās pilsētas
pašvaldības pamatbudžeta analīze Latvijas pašvaldību
budžetu kontekstā// Daugavpils universitāte Sociālo
zinātņu fakultāte. Starptautiskā zinātniskā konference
„Reģionālās ekonomikas konkurētspēja: attīstības

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

faktori globalizācijas apstākļos” 12 lpp. (nodots
publicēšanai)
„Роль налогов в формировании финансов местных
органов власти в Латвии и странах ЕС”// IV
Международный семинaр „Развитие Балтийской
Европы” на тему: “Международное и приграничное
экономическое
сотрудничество
в
контексте
Европейской
интеграции”,
9
lpp.
(nodots
publicēšanai) (Polija)
Daugavpils universitāte Sociālo zinātņu fakultāte.
Starptautiskā zinātniskā konference „Centrālās un
Austrumeiropas
ekonomiskā
attīstība
Eiropas
integrācijas kontekstā”// „Vietējo varas orgānu finanšu
loma Latvijā un Eiropas Savienības valstīs” –
Daugavpils, 2006.gada 29.novembris, 10 lpp.
„Latgales pašvaldību pamatbudžetu analīze (Daugavpils
pilsētas piemērs)”//Daugavpils Universitāte Sociālo
zinātņu fakultāte. Sociālo pētījumu institūts. Rakstu
krājums „Sociālo zinātņu vēstnesis” – Daugavpils,
2006, 14 lpp.
Daugavpils Universitāte Sociālo zinātņu fakultāte.
Sociālo pētījumu institūts. Rakstu krājums „Sociālo
zinātņu vēstnesis”// „Latgales pašvaldību pamatbudžetu
analīze (Daugavpils pilsētas piemērs)” – Daugavpils,
2006, 14 lpp.
RSEBAA Daugavpils filiāle. Starptautiskais jauno
zinātnieku rakstu krājums (ISBN 9984-705-19-6 UDK
33+005 (474,3) (082) St 163 // „Eiropas Savienības
makroekonomiskie rādītāji ekonomiskās drošības
kontekstā” (līdzautors D.Sitnika) – Daugavpils, 2005,
10 lpp.
Daugavpils Universitāte Sociālo zinātņu fakultāte, Rīgas
Starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas
augstskola, Toruņas N.Kopernika Universitāte (Polija),
M.Kiri-Skladovskas Ļubļinas universitāte (Polija), Viļņas
Pedagoģiskā
universitāte
(Lietuva),
Kauņas
Lauksaimniecības universitāte (Lietuva). Starptautiskā
konference “Drošība un tautas attīstība”//“Eiropas
Savienības jauno dalībvalstu ekonomiskās drošības
reitings” (līdzautors D.Sitnika) – Daugavpils, 2004.g.
jūnijs, 8 lpp.
University of Latvia. Humanities and Social Sciences.
Latvia. Regional Identity of Latgale // Analysis of Local
Government Budgets in Latgale – Riga, 3(36), 2002., 11
lpp.
Daugavpils Universitāte Sociālo zinātņu fakultāte,

Apbalvojumi,
prēmijas, goda
nosaukumi u.c.

11.10.2009.

Toruņa N.Kopernika Universitāte (Polija), Viļņas
Pedagoģiskā universitāte (Lietuva).
Starptautiskā
zinātniski praktiskā konference “Reģiona konkurētspēja”
// Vietējo varas orgānu finanšu pārvalde – Daugavpils,
2002., 7 lpp.
22. Daugavpils Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes
Ekonomikas katedra. Zinātniskās konferences “Reģiona
finanšu un ekonomiskais potenciāls” materiāli // Latgales
vietējo pašvaldību pamatbudžetu analīze 1996.2001.gads (Daugavpils pilsētas piemērs) – Daugavpils,
2002.
23. Гомельский
государственный
технический
университет. Международная научно-практическая
конференция «Проблемы региональной экономики:
теория и практика» // Сравнительный анализ
основных бюджетов самоуправлений городов
Даугавпилс и Илуксте – Гомель, 2001.
 Daugavpils
Pedagoģiskās
universitātes
9.ikgadējās
zinātniskās konferences tēzes “Komerclikuma izraisīto
reformu analīze” – DPU, “Saule”, Daugavpils, 2001., 2 lpp.
 Daugavpils
Pedagoģiskās
universitātes
8.ikgadējās
zinātniskās konferences tēzes “Daugavpils un Ilūkstes
pilsētu pašvaldību pamatbudžetu salīdzinoša analīze” –
DPU, “Saule”, Daugavpils, 2000.
 Daugavpils
Pedagoģiskās
universitātes
7.ikgadējās
zinātniskās konferences tēzes “Latvijas vietējo pašvaldību
budžetu veidošanas problēmas.” – DPU, “Saule”,
Daugavpils, 1999.
A/S “Hansabanka” un LU kultūras, mākslas, izglītības un
jaunrades fonda “Juventus” piešķirtā prēmija par akadēmisko
pētījumu par reģiona ekonomiskās attīstības perspektīvām
(Pētījums par vietējo pašvaldību budžetiem 1995.-2000.gados),
2000.gads

S.Zelča

CURICULUM VITAE
RENĀRS ZELČS
Dzimšanas datums: 1976.gada
29.oktobris
Dzimšanas vieta: Latvija, Liepāja
Izglītība:

Adrese:
Tālrunis:
E-mail:

Šaurā iela 25a-86,
Daugavpils, LV-5410
+371 29 430045
ren76@inbox.lv

2005-2007

Daugavpils Universitāte, Sociālo zinātņu katedra,
ekonomikas maģistrs

2000-2005

Daugavpils Universitāte, Sociālo zinātņu katedra,
ekonomikas bakalaurs

2000-2002

Polockas Valsts Universitāte (Baltkrievija),
cauruļvadu transporta katedra, inženieris mehāniķis
Specialitāte: Naftas vadu celtniecība un
ekspluatācija

1998-2000

Daugavpils Universitāte, informātikas katedra,
datorzinātņu maģistrs

1994-1998

Daugavpils Universitāte, informātikas katedra,
datorzinātņu bakalaurs
Specialitātes: Matemātiķis – programmētājs,
matemātikas, informātikas skolotājs

1991-1994

Darba pieredze:

No 2006 –
pašlaik

Daugavpils Universitāte, Eksperimentālā
vidusskola, fizikas – matemātikas padziļināta
apmācība
Rīgas starptautiskā ekonomikas un biznesa
administrācijas augstskola
Lektors, kurss – “Finanšu tirgi”

No 2003 –
pašlaik

SIA “LatRosTrans”
(Naftas/naftas produktu transportēšana pa
cauruļvadiem)
Amats – tehnoloģisko cauruļvadu un stacijas būvju
ekspluatācijas inženieris
Pienākumi – Remonta/rekonstrukcijas tehnoloģiju
izstrāde, darbu uzraudzība, maģistrālo sūkņu
vibrodiagnostika, tehnisko pārbaužu veikšana,

līgumu ar organizācijām, kompānijām slēgšana,
budžeta, investīciju programmas sastādīšana,
izpildes
kontrole,
darbs
ar
specializēto
programmnodrošinājumu
1998-2003

Papildus ziņas:

•
•
•

11.10.2009.

SIA “LatRosTrans”
Amats – Telekomunikāciju inženieris
Pienākumi – telekomunikāciju nodaļas
dokumentācijas izstrāde, konkursu, līgumu
noformēšana, lietišķā sarakste, papildus –
uzņēmuma Tehniskās padomes sekretārs (sēžu
protokoli, izraksti).

Datorlietošanas prasmes – augstākā izglītība IT nozarē
“B” kategorijas vadītāja apliecība (no 1996.gada),
personīgais automobilis
Valodu prasmes Latviešu - dzimtā;
Krievu, angļu – brīvi.

R.Zelčs

CURICULUM VITAE
Vārds Uzvārds

VELTA ORLOVS KA

Dzimšanas gads, datums,
vieta

Krsavā , 1965. gada 16. jūnijs

Izglītība
(kad un ko beidzis (-usi))

•

2009. Latvijas Tautas skola – sertifikāts darbam ar
ārzemju valūtām

•

2005. – 2007. Rēzeknes Augstskolas ekonomikas
fakultātes maģistra studiju programma „Vadības
zinātne”

•

2000. – 2005. Rēzeknes Augstskola Otrā līmeņa
profesionālās
izglītības studiju programma
„Ekonomika” ( specializācija komercpakalpojumu
vadība)

•

1985. Kvalifikācijas celšanas kursi – iegūta spec.
grāmatvedis – ekonomists

•

1984. Jēkabpils ekonomiskais tehnikums- iegūta
grāmatveža specialitāte

•

No 2009. Nordea Bank Finland Plc Latvijas filiāles
Rēzeknes KAC klientu apkalpošanas speciālistekonsultante

Darbības gadi universitātē,
zinātniskie vai akadēmiskie
grādi, ieņemamie amati

No 2009. DU vieslektore
•

2008.-2009. AS „Latvijas Krājbanka” Rēzeknes
LKAC klientu darījumu vadītāja, kredītu uzraudzības
menedžere

•

2006.-2008. A/S “SEB banka “ Rāznas filiāle- vecākā
klientu darījumu vadītāja
2006.– 2007. Grāmatvedības un finanšu koledžas
vieslektore.

•

•

Vadīti 7 kvalifikācijas darbi
1999. -2006. SEB Latvijas Unibanka Rāznas filiāleklientu
darījumu vadītāja ( juridisku un fizisku personu
kreditēšana,
uzņēmējdarbības
analīze, uzraudzība, jaunu
klientu piesaiste ,
bankas produktu un pakalpojumu pārdošana ,
līzings, faktorings)
1992.-1999. A/S Rīgas

komercbanka Rēzeknes

filiālegalv.
grāmatveža
vietniece(bankas
grāmatvedības
iekšējā
uzskaite, pamatlīdzekļu uzskaite, kontrole, klientu
apkalpošana)
•

1990.-1992.Latvijas Bankas Rāznas nodaļa – galv.
grāmatveža vietniece

•

1986.-1990. Rēzeknes rajona KJS komiteja- galv.
grāmatvedis budžeta iestāžu uzskaitē

•

1984.-1986 . Rēzeknes rajona Kirova k-zs
ekonomiste

Stažēšanās ārvalstīs,
starptautiskā sadarbība ar
zinātni saistītos jautājumus

•

2007.g. Pieredzes apmaiņa klientu apkalpošanā ,
kreditēšanā SEB bankā Zviedrijā Stokholmā.

Darbība ar zinātni saistītās
sabiedriskās organizācijās

•

2006.- 2007. Piedalīšanās NVA organizētajos
nodarbinātības veicināšanā pasākumos un projektos

•

2005.-2007.Piedalīšanās projektu izstrādē
„Investīcijas lauksaimniecības uzņēmumos „ (
proj.kopējā summa 500 000 LVL)

•

2007.Piedalīšanās konferencē ‘’ESF finansēto
projektu ieviešanas aspekti’’ NVA Rēzeknes rajona
padome. Rēzekne.

•

2007.
Piedalīšanās
konferencē’’
Kvalificēts
grāmatvedis ES struktūrfondu aspektā’’ GFK un SIA
KIF ‘’Biznesa komplekss’’ .

(kur, kad, kāds pienākums
tika veikts)

11.10.2009.

V.Orlovska

d/a

CURICULUM VITAE
Vārds Uzvārds
Dzimšanas gads,
datums, vieta

JĀNIS RADIONOVS
1965.gada 28.februārī, Līvānos

2008. gadā
Izglītība
(kad un ko beidzis
2004.g.
(-usi))

1987.g.–1993.g.
1983.g.–1984.g.

Sanktpēterburgas Valsts IE Universitāti un ieguvis
salīdzināmo tiesību zinātņu doktora grādu.
Transporta un sakaru institūts doktorantūra - studiju
programma “Telemātika un loģistika”
Daugavpils pedagoģiskā universitāte, maģistratūra
sociālo zinātņu maģistratūra studiju programmas
ekonomikas apakšnozarē
Latvijas Universitāte Juridiskā fakultāte
Rīgas Sakaru Tehniskā skola Nr.1

1973.g.–1983.g.

Līvānu 2.vidusskola.

1998.g.- 2000.g.

Darbības gadi
universitātē,
zinātniskie vai
akadēmiskie grādi,
ieņemamie amati ar
izglītību saistītās
institūcijās

03.02.1992.g. – 10.07.1992.g. jurists Latvijas-Polijas kopuzņēmumā
LAT-CPV;
30.08.1993.g. – 30.01.1994.g. jurists VF Latgales gāze filiālē
Daugavpils gāze;
01.02.1994.g. – 25.10.1995.g. jurists SIA Trans-Nika;
30.11.1995.g. – 30.12.1997.g. tiesnesis LR Tieslietu ministrija
Daugavpils pilsētas tiesa;
no 01.09.1996.g. līdz šim laikam nodarbojos ar pedagoģisko darbu
Daugavpils Universitātē, lasu lekcijas dienas un neklātienes nodaļās
Saistību tiesības, Civiltiesības, Starptautiskās privāttiesībās, Tiesību
pamatos un maģistratūrā - Finansu tiesībās;
05.01.1998.g. – 03.12.1998.g. juriskonsults Privatizējamā VAS
Latvenergo filiālē AET;
03.12.1998.g. – 15.12.2002.g. tiesnesis-priekšnieks LR Tieslietu
ministrija Latgales apgabaltiesas Daugavpils Zemesgrāmatu nodaļā;
01.09.2003.g. – 31.12.2006.g. AS ”Latvenergo” filiāle “Austrumu
Elektriskie Tīkli” juridiskās daļas vadītājs.
23.01.2007.g. līdz šim laikam DU juridiskās daļas jurists.

Pētniecības virzieni

Civiltiesības

Papildus izglītības
un kursi

08.01.1996.g.-12.01.1996.g. un 12.02.1996.g.-16.02.1996.g. Latvijas
tiesnešu apmācības centrā apmācības kurss tiesību zinātnēs;
15.10.1996.g. ar Augstākās tiesas priekšsēdētāja lēmumu piešķirta
piektā kvalifikācijas klase;
16.07.1998.g. Latvijas Juridiskā centra sertifikāts par juristu
profesionālā līmeņa celšanu un advokātu sagatavošanas kursu beigšanu
82 mācību stundu apjomā;

19.11.1999.g. LR Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas priekšsēdētājs
piešķir piekto kvalifikācijas klasi;
22.01.2001.g.-23.01.2001.g.
dalība
LR
TM
Zemesgrāmatu
departamenta, ES sadarbības projekta tiesu jomā un Notāru padomes
rīkotajā seminārā par zemesgrāmatu darbu Latvijā un Vācijā;
no 23.10.2002.g. līdz 11.12.2002.g. veica DU profesionālo pilnveidi
programmā “Augstskolu didaktika”;
30.01.2004.g. Latvijas Juridiskā centra sertifikāts par semināra
apmeklēšanu par administratīvā procesa likumu no 2004.g.09.01. līdz
2004.g.30.01.;
23.05.2004.g.Valtera Kronberga advokātu birojs, seminārs “Latvijas
elektroenerģijas tirgus pēc Latvijas valsts iestāšanās Eiropas
Savienībā”;
30.06.2004.g. ITEUS BIZNESA KONSULTĀCIJAS, sertifikāts par
semināra apmeklēšanu, tēma “Saimnieciskās tiesības”, prof. Jānis
Načisčionis;
01.10.2004.g. Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs, sertifikāts par
semināra apmeklēšanu, tēma “Pārreģistrācija komercreģistrā un
Komerclikums praksē”;
25.02.2005.g. International Conference “Innovative Vocational
Education and Training in Transport Area (IVETTA)”, Rīgā;
07.10.2005.g. Personāla sertifikācijas institūts, apliecība Nr.07 par
semināra apmeklēšanu, tēma “Elektroniskie dokumenti un paraksti –
aktualitātes un prasības normatīvajos dokumentos”;
30.03.2006.g. Latvijas Juridiskā centra sertifikāts par semināra
apmeklēšanu par tiesu praksi administratīvā procesa likuma
piemērošanā;
05.04.2006.g. Latvijas Juridiskā centra sertifikāts par semināra
apmeklēšanu par darba tiesībām ;
13.04.2006.g. Latvijas Juridiskā centra sertifikāts par semināra
apmeklēšanu par aktuāliem dzīvokļu likumdošanas jautājumiem ;
18.04.2006.g. un 25.04.2006.g. Latvijas Juridiskā centra sertifikāts par
semināra apmeklēšanu par aktuāliem īpašuma tiesību jautājumiem;
16.06.2006.g. International Conference “Innovative Vocational
Education and Training in Transport Area (IVETTA)”, Rīgā;
06.10.2006.g. līdz 10.11.2006.g. Latvijas tiesnešu apmācības centrā
apmācības kurss „Notāru amata kandidātu mācībās” apliecība
Nr.NAK-014.
2006. gadā piedalījās Latvijas Tiesnešu mācību centra seminārā
„Administratīvais process iestādē un tiesā”
.
2007.g. piedalījās SIA „Merkūrijs konsultants” seminārā
„Zemesgrāmatā nostiprināmās ceļu servitūtu tiesības”
.
2008. g. piedalījās Latvijas Tiesnešu mācību centra seminārā
„Civ ilp ro cess lik u ma p iemēro šan as ak tu alitātes”
.
2008. g. piedalījās SIA „Rajos” seminārā „Dokumentu juridiskais
spēks”.

2008.g. piedalījās SIA „Ekspresdruka” seminārā „Lietvedības
noteikumu
izstrādāšana”.
2008. g. piedalījās Latvijas Tiesnešu mācību centra seminārā
„Pierādīšanas līdzekļi un tiesas nolēmumi kriminālprocesā,
cilvēktiesību
aktualitātes”.
2008.g.piedalījās IK Konsultācijas seminārā „Tiesību normu
piemērošana slēdzot, grozot un izbeidzot tiesiskos darījumus un darba
līgumus”.
2008.g.piedalījās Latvijas Tiesnešu mācību centra seminārā
„Zemesgrāmatu ieraksti un atzīmes, nekustamā īpašuma atsavināšana
pirkuma
ceļā”.
2008.g. IZM grants „Tiesiskā kultūra Latvijai integrējoties ES
izglītības sistēmā”.
Nozīmīgākās
publikācijas
(monogrāfijas,
daiļdarbi,
zinātniskie
un
zinātniskimetodiskie darbi)

11.10.2009.

1999.g. Daugavpils Pedagoģiskās universitātes izdevniecības “Saule”
brošūra “Pirmpirkuma tiesības”.
2000.g. Daugavpils Pedagoģiskās universitātes 8.ikgadējas zinātnes
konferences rakstu krājums Nr.A-10 “Nekustamā īpašuma tirgus:
analīze un novērtējums”.
2001.gadā Daugavpils Pedagoģiskās universitātes izdevniecības
“Saule” brošūra “Datorizācijas problēmas Latvijas Zemesgrāmatu
nodaļās”.
2002.gadā Daugavpils Universitātes Zinātniskās konferences “Reģiona
finansu un ekonomiskais potenciāls” piedāvāta un aizstāvēta tēma
“Prasījuma nodrošinājums lietu tiesībās – ķīla”.
2003.gadā Daugavpils Universitātes Zinātniskās konferences “Reģiona
finansu un ekonomiskais potenciāls” piedāvāta un aizstāvēta tēma
“Īpašums. Tā iegūšana, izbeigšanās”.
2004.gadā Daugavpils Universitātes Zinātniskās konferences piedāvāta
un aizstāvēta tēma “ Problēmsituācijas “Latvijā dzīvojošo Lietuvas
Republikas pilsoņu jaundzimušo bērnu tiesību neievērošana” analīze.
2005.gadā Daugavpils Universitātes Zinātniskās konferences,
piedāvāta un aizstāvēta tēma “Par dzīvokļu īpašnieku kopsapulci”.
2006.gadā Daugavpils Universitātes Zinātniskās konferences,
piedāvāta un aizstāvēta tēma “Drošība un tautas attīstība”.
2007.gadā Daugavpils Universitātes Zinātniskās konferences,
piedāvāta un aizstāvēta tēma “Negodprātīgs pieteikums kā pamats
preču zīmes reģistrācijas atzīšanai par spēkā neesošu”.
2008.gadā Daugavpils Universitātes 50.starptautiskās zinātniskās
konferences, piedāvāta tēma “Tiesiskā kultūra Latvijai integrējoties ES
izglītības sistēmā” – „Nekustamā īpašuma iegūšana ar nodošanu un ar
to saistītas tiesiskas problēmas Latvijā un ES valstīs”.
2009.gadā Daugavpils Universitātes 51.starptautiskās zinātniskās
konferences, piedāvāta tēma “Nekustamais īpašums un atsavinājuma
darījumi ar to”.
J.Radionovs

CURICULUM VITAE
Vārds Uzvārds

AR VĪDS OZERSKIS

Dzimšanas gads,
datums, vieta

20.03.1962, Daugavpils

Izglītība
(kad un ko beidzis
(-usi))

2008.gads
2007.gads
2006.gads
1991.gads

Darbības gadi
universitātē,
zinātniskie vai
akadēmiskie grādi,
ieņemamie amati
ar izglītību saistītās
institūcijās

2008.līdz šīm
brīdim
2002.līdz šīm
brīdim
1995.-2002.

1991.-1995.

Sanktpēterburgas valsts inženierekonomikas
universitāte, juridisko zinātņu doktors.
Latvijas Policijas akadēmija,
maģistrs tiesību zinātnē.
Daugavpils universitāte,
maģistrs valsts pārvaldē.
Ļeningradas IeM augstskola,
jurists
Daugavpils universitātes lektors,
Administratīvas tiesības, administratīva procesa
tiesības.
Daugavpils tiesas tiesnesis,
Civillietas, administratīvo pārkāpumu lietas,
krimināllietas.
Krāslavas rajona tiesas tiesnesis,
Civillietas, administratīvo pārkāpumu lietas,
krimināllietas.
Krāslavas rajona prokurors,
valsts apsūdzību uzturēšana tiesā.

Pētniecības virzieni

Krimināltiesības
Administratīvās tiesības

Nozīmīgākās
publikācijas
(monogrāfijas,
daiļdarbi,
zinātniskie un
zinātniskimetodiskie darbi)

1. Озерскис А.П. Немецкая правовая мысль в свете российского
судебного реформирования в конце XIX в.//История
государства и права. 2008.№5.С13-15.
2. Озерскис А.П. Новая концепция правосудия во второй
половине XIX в.// История государства и права.2008.№7.С7-8.
3. Озерскис А.П. Понимание идеи правосудия в Германии
ретроспективный
анализ.//История
государства
и
права.2008.№10.С32-33.
4. Озерскис А.П., Тимина Т.Н. Статика и динамика германского
уголовного права на примере мошенничества.//Международное
уголовное право и международная юстиция.2008.№2.
5. Озерскис А.П., Мартынов В.Ф. Концепция федерализма в
условиях западной демократии Проблемы права в современной
России.//Материалы международной межвузовской научнопрактической конференции. Санкт-Петербург, 21-22 апреля
2008г.СПб
Санкт-Петербургский
государственный

политехнический университет.2008.
6. Озерскис А.П., Румянцева В.Г., Им В.В. Альтернатива
судебной защиты прав, свобод и законных интересов личности институт обращений граждан в органы государственной и
местной власти. //Государственная власть и местное
самоуправление.2008.№5.
7. Озерскис А.П. Доктрина самостоятельного, сильного суда в
немецкой и русской правовой мысли конца XIX-начала XX вв.
//Сборник материалов 50-ой международной научной
конференции Даугавпилсского университета 15-17 мая 2008г.
Даугавпилс.2008.

11.10.2009.

A.Ozerskis

CURICULUM VITAE
Personas dati

Izglītība

L UDM I L A PA ŅI NA
010782-11217
dzimusi1982.g. 1. jūlijā, Daugavpilī
Dzīvo: Daugavpils, Vitebskas iela 11-1, Latvijā, LV-5415
tālr. +371 26153350
e-mail: ludmila.panina@du.lv
ludmila.panina@inbox.lv

-

-

-

Dar ba pier edze

-

P ublik ācij as

kopš 2007.g. – Daugavpils Universitātes Sociālo zinātņu
fakultātes doktora studiju programma „Ekonomika”,
apakšnozarē reģionālā ekonomikā
2004. - 2007.g. – Daugavpils Universitātes Sociālo zinātņu
fakultātes
akadēmiskā
maģistra
studiju
programma
„Ekonomika”
2000. - 2004.g. – Daugavpils Universitātes Sociālo zinātņu
fakultātes akadēmiskā bakalaura studiju programma
„Ekonomika”
1997. - 2000.g. – Daugavpils Eksperimentālā vidusskola
kopš 2008.g. – Daugavpils Universitāte Sociālo zinātņu
fakultāte Ekonomikas katedra, asistente
2006.-2008.g. – Daugavpils Universitāte Sociālo pētījumu
institūts, zinātniskā sekretāre
2004.-2006.g.– Daugavpils Universitāte Sociālo pētījumu
institūts, izglītības metodiķe
2004.-2006.g.– Daugavpils Universitāte Sociālo zinātņu
fakultāte, maģistra studiju programmas „Ekonomika” sekretāre
2004.g – VAS LDz Lokomotīvju remonta centrs ”Lokomotīvju
serviss”, ekonomiste

1. Eglītis J., Paņina L. Tertiary Education in Latvia Today and
Tomorrow. In New Dimensions in the Development of
Society 2009. (CD) ISBN 978-9984-48-005-3
2. Paņina L. Augstākās izglītības ekonomisko resursu
struktūra: iespējas un izaicinājumi. Gr.: Daugavpils
Universitātes 50. Starptautiskās zinātniskās konferences rakstu
krājums. Daugavpils, 2009. 277.-287. lpp. ISBN: 978-9984-14423-8
3. Paņina L. Augstākā izglītība Latvijas reģionos: izaicinājumi
un perspektīvas. Gr.: Latgales sabiedrība attīstības lokos:
valodas politikas, juridiskie, socioloģiskie, vēsturiskie

(dzīvesstāstu) aspekti. Daugavpils: DU akadēmiskais apgāds
„Saule”, 2008. 104.-122. lpp. ISBN: 978-9984-14-411-5
4. Eglītis J., Jermolajeva E., Paņina L. Financing of Higher
Education in Latvia: Challenges and Perspectives. 30.
Starptautiskais Eiropas Augstākās izglītības biedrības forums
"Polishing the silver: Are we really improving higher
education?" Copenhagen Business School. CD.
5. Paņina L. The Components of the Quality of Education:
Opinions of Social Groups Involved in the Educational
System // Uncertain Transformations – New Domestic and
International Challenges. Proceedings of the International
conference (editors: Ž.Ozoliņa, N.Muižnieks) – Riga: LU
akadēmiskais apgāds 2007. - 263.-275. lpp. ISBN 978-9984-14353-8
6. Paņina L. Izglītības kvalitātes elementi izglītības sistēmā
iesaistīto grupu vērtējumā. Gr.: Izglītība zināšanu sabiedrības
attīstībai Latvijā. Rīga: Zinātne, 2007. 52.-73. lpp. ISBN 9789984-808-109
7. Панина Л. Пить или не пить?! Или экономическое
значение индустрии спиртных напитков. Gr.: Krogs
Eiropas kultūras telpā. Daugavpils: DU akadēmiskais apgāds
„Saule”, 2008. с. 259-270.
8. Panina L. Analysis of Costs and Benefits of Higher
Education in Knowledge Society In: Nowoczesnošč
Ponowoczesnošč. Lublin, 2007. t. 2., p. 229.-234. ISBN 97883-7363-9
9. Latvijas un tās reģionu darba tirgus specifiskās problēmas
(pētījuma publikācijas līdzautore, nodaļas „4.1.1. Darba tirgus
elastības un konkurētspējas novērtējums: darba devēju
viedokļi” autore). Jelgava (LR Labklājības ministrija), 2007.
40.-52. lpp. ISBN 978-9984-784-21-2
10. Paņina L. Privātās investīcijas augstākās izglītības sistēmā:
iespējas un ierobežojumi. Gr.: Izglītība sociālo pārmaiņu
apstākļos. Starptautiskās zinātniskās konferences rakstu
krājums. (zin. red. V.Meņšikovs). Daugavpils: Daugavpils
Universitāte Akadēmiskais apgāds “Saule” 2007. 104.-113. lpp.
ISBN 978-9984-14-353-8
11. Панина Л. Финансирование высшего образования:
вызовы экономики знаний. В кн.: Социальноэкономические проблемы и перспективы развития
организаций и регионов Беларуси в условиях европейской
Интеграции. Витебск, 2007. с. 222-227. УДК 332.012.2
12. Panina L. Private Investment into the System of Higher

Education: the Way to Raise the Quality or to Limit the
Access. In: Nowa ekonomia a spoleczenstwo. Lublin, 2006. p.
308.-313.
13. Paņina L. Augstākās izglītības finansēšanas iespējas Latvijā.
Gr.: „Augstākā izglītība 21. gs. sākumā”. Daugavpils: Saule,
2005. 79.-85. lpp.
14. Панина Л. Финансирование высшего образования
Латвии: вызовы и перспективы. В кн.: Актуальные
проблемы социологического образования.
СанктПетербург: “Издательство Русь”, 2005. с. 146-150.
T ēzes

1. Panina L. Strategies of Higher Education Funding in the

Context of Bologna Process. 31. Eiropas Augstākās izglītības
biedrības forumā „Fighting for Harmony - students, society
and the academy in tune” Vilnius University.

2. Paņina L. Augstākās izglītības efektivitātes indikatori:

metodoloģiskie aspekti un Eiropas valstu pieredze. Gr.:
Daugavpils Universitātes 51. Starptautiskās zinātniskās
konferences tēžu krājums. Daugavpils, 2009. 105-106. lpp.
ISBN: 978-9984-14-428-8

3. Ostrovska I., Paņina L. Augstākā izglītība kā cilvekkapitāla

veidošanās pamatfaktors Latvijas reģionos. Gr.: 2.
starptautiskās starpdisciplinārās zinātniskās konferences tēzes.
Rīga: RSU, 2008. 60 lpp. ISBN: 978-9984-778-35-7

4. Panina L. Financing of Higher Education in Latvia:

Challenges and Perspectives. 31. Eiropas Augstākās izglītības
biedrības forums „Fighting for Harmony - students, society and
the academy in tune” rsity. Copenhagen Business School

L. Augstākās izglītības ekonomisko resursu
struktūra: iespējas un izaicinājumi. Gr.: Daugavpils
Universitātes 50. Starptautiskās zinātniskās konferences tēžu
krājums. Daugavpils, 2008. 111.lpp. ISBN 978-9984-14-3965.

5. Paņina

6. Panina L. Investigation of Interconnection of Higher

Education Quality with Social Economic and Political
Orientation of the Development of Society. In: XVI World
Congress of Sociology. Durban, South Africa: International
Sociological Association, 2006. p.191.
7. Paņina L. Privāto finanšu resursu ieguldīšana augstākās

izglītības finansēšanā: iespējas un ierobežojumi. Gr.:
Izglītība sociālo pārmaiņu apstākļos Starptautiskās zinātniskās
konferences tēzes. Daugavpils: DU apgāds “Saule” 2006. 34.
lpp.

L īdzdalība
k onfer encēs

2. Starptautiskā zinātniskā konference „New Dimensions in the
Development of Society 2009” (Latvijas Lauksaimniecības
universitēte (Jelgava, Latvija)) 2009. g. 2.-3. oktobrī, ar referātu
“Tertiary Education in Latvia Today and Tomorrow”
3. 31. Eiropas Augstākās izglītības biedrības forums „Fighting
for Harmony – students, society and the academy in tune”
(Viļņas Universitāte (Lietuva)) 2009. g. 23.-26. augustā ar
stenda referātu „Strategies of higher education funding in the
context of Bologna process”
4. Starptautiskā doktorantu seminārs (Vorträge im Rahmen des
Dokorandenkolloquiums
in
Schloß
Wendgräben)
–
Vendgrābenē (Vācijā) 2009. gada 26.- 28 .jūnijā ar referātu
„Governance and financing models in higher education: the
strategies of Baltic states and EU”
5. Starptautiskā zinātniskā konference „Biznesa un sabiedrības
attīstības vadības aktualitātes - 2009”. – Rīga (Latvija) 2009.
gada 7.-9. maijā ar referātu „Current Issues of Financing of
Higher Education in the Context of Bologna Process”
6. Daugavpils Universitātes 51. starptautiskā zinātniskā
konference. – Daugavpils (Latvija), 2009. g. 15.-18. aprīlī ar
referātu “Augstākās izglītības efektivitātes indikatori:
metodoloģiskie aspekti un Eiropas valstu pieredze”
7. 2. Starptautiskā starpdisciplinārā zinātniskā konference
„Sabiedrība. Veselība. Labklājība” – Rīga (Latvija) 2008.
gada 6.-7. novembrī ar referātu „Augstākā izglītība kā
cilvēkkapitāla veidošanās pamatfaktors Latvijas reģionos”.
8. Latvijas Banka gadskārtējā tautsaimniecības konference
"Reālā konverģence ceļā uz eiro ieviešanu - pieredze un
perspektīvas". – Rīga (Latvija), 2008. g. 7. oktobrī bez
referāta.
9. 30. Starptautiskais Eiropas Augstākās izglītības biedrības
forums "Polishing the silver: Are we really improving higher
education?" – Kopenhāgena (Dānija), 2008. g. 23.-27. augustā
ar referātu „Financing of Higher Education in Latvia:
Challenges and Perspectives”.
10. Daugavpils Universitātes 50. starptautiskā zinātniskā
konference. – Daugavpils, 2008. g. 15.-17. maijā ar referātu
“Augstākās izglītības ekonomisko resursu struktūra: iespējas
un izaicinājumi”
11. Starptautiskā konference „Baltijas nākotne” (“Baltic
Futures”). - Rīga, 2007. g. 23.-24. novembrī ar referātu
“Financing the Higher Education in Latvia: Challenges and

Perspectives”
12. Letonikas otrais kongress. Sekcija Daugavpilī „Latgales
sabiedrība attīstības lokos: valodas politikas, juridiskie,
socioloģiskie, vēsturiskie (dzīvesstāstu) aspekti”. –
Daugavpils, 2007. gada 12.–13. novembrī ar referātu
„Augstākā izglītība Latvijas reģionos: izaicinājumi un
perspektīvas”
13. VIII Starptautiskā zinātniskā konference „Mūsdienas –
Postmoderns – Pilsoniskā sabiedrība Centrālajā un
Austrumeiropā” („The Present – Postmodern – Civil Society
in Central and Eastern Europe”). - Nalenčova (Polija), 2007.
gada 14.-16. maijā ar referātu „Analysis of Costs and Benefits
of Higher Education in Knowledge Society”
14. Starptautiskā zinātniskā konference „Krogs Eiropas kultūrā”.
- Daugavpils, 2007. gada 13.-14. aprīlī ar referātu „Пить или
не пить?! Или экономическое значение алкогольной
индустрии”
15. Starptautiskā zinātniskā konference „Florences ieguldījums
Boloņas procesā” („Florentine Contribution to the Bologna
Process”). – Florence (Itālija), 2007. gada 21.-25. martā ar
referātu „Financing the Higher Education within the Context of
the Bologna Process”
16. Starptautiskā
zinātniskā
konference
“Uncertain
Transformations: New Domestic and International
Challenges”. - Rīga, 2006. gada 9.-12. novembrī ar referātu
„The Components of the Quality of Education: Opinions of
Social Groups Involved in Education System”.
17. Starptautiskā zinātniskā konference “Izglītība sociālo
pārmaiņu apstākļos”. - Daugavpils, 2006. gada 9.-11. oktobrī
ar referātu „Privāto finanšu resursu ieguldīšana augstākās
izglītības finansēšanā: iespējas un ierobežojumi”.
18. Starptautiskā zinātniskā konference „Nowa ekonomia a
spoleczenstwo” („Jauna ekonomika un sabiedrība”). –
Nalenčova (Polija), 2006. gada 15.-17. maijā ar referātu
„Private Investment into the System of Higher Education: the
Way to Raise Quality or to Limit the Access”.
19. Starptautiskais zinātniski praktiskais seminārs (konferences
«Герценовские чтения 2005» ietvaros) „Формирование
единого культурно-образовательного пространства в
Северо-западном регионе России и странах Балтии”. –
S.-Pēterburgā (Krievija) 2005. gada 20. aprīlī. ar referātu
“Финансирование высшего образование в Латвии: вызовы и
перспективы”.

20. Starptautiskais zinātniskais seminārs „Augstākā izglītība 21.
gs. sākumā”. – Daugavpils, 2005. g. 7.-8. aprīlī ar referātu
„Augstākās izglītības finansēšanas iespējas Latvijā”.
A KTIVITĀTES
Piedalīšanos zinātniski pētnieciskajos projektos
2008. g. marts –
decembris

Izglītības un zinātnes ministrijas projekts (projekts Nr. 5-8/08.11)
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-

izglītības ekonomika
reģionālā attīstība
ekonomiskā socioloģija

-

makroekonomika
uzņēmējdarbības ekonomika
ekonomikas teorijas un uzņēmējdarbības pamati
ekonomikas pamati
zinātniski pētnieciskā darba metodoloģija (ekonomikas zinatnē)
ekonomiskās dzīves socioloģija

- DU SZF SPI žurnāla „Reģionālais ziņojums” sekretāre
- Zinātnisko rakstu krājuma „Augstākā izglītība 21. gs. sākumā”
redaktore

-

iemaņas darbā ar datoru (MS Office, SPSS) un Internetu
krievu valoda – dzimtā,
latviešu valodu pārvaldu brīvi
angļu valoda – ar vārdnīcas palīdzību
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9. PIELIKUMS

Studiju programmas profesionālās kvalifikācijas
prakses nolikums

DAUGAVPILS UNIVERSITĀTES PROFESIONĀLĀS MAĢISTRA STUDIJU
PROGRAMMAS „UZŅĒMĒJDARBĪBAS VADĪBA”
PRAKSES NOLIKUMS
Pamatojoties uz Noteikumiem par valsts akadēmiskās izglītības standartu un Valsts otrā līmeņa
profesionālās augstākās izglītības standartu (LR Ministru Kabineta noteikumiem Nr.481,
20.11.2001.), 26 kredītpunkti no studiju kopējā apjoma ir plānojami praksei.

1. Vispārīgie noteikumi
1.1.Prakse ir profesionālās augstākās izglītības studiju programmas sastāvdaļa.
1.2.Prakses mērķis – dot iespēju stuējošajiem nostiprināt teorētiskās zināšanas, iegūt studiju
programmai un kvalifikācijai atbilstošu pieredzi un apgūt praktisko iemaņu kopumu, kas
nepieciešams attiecīgās jomas speciālistiem, veikt pētījumu konkrētā organizācijā un
izstrādāt priekšlikumus organizācijas darbības efektivitātes paaugstināšanai.
1.3.Prakses uzdevumi:
1.3.1.iepazīties ar uzņēmumu struktūru un darbības principiem;
1.3.2.vērot un analizēt uzņēmumu darba procesu;
1.3.3.atbilstoši iegūstamajai kvalifikācijai attīstīt prasmi plānot un organizēt darbu,
motivēt personālu, pārvaldīt dokumentus, izstrādāt un vadīt projektus un organizēt
citas aktivitātes.
1.4. Prakses uzdevumi ir noteikti prakses programmā.
1.5.Prakses laikā studējošajam ir jāizpilda studiju programmas direktora apstiprināta prakses
programma.
1.7.Prakses saturu atbilstoši iegūstamajai kvalifikācijai nosaka profesijas standarts.
1.8.Prakses ilgums un norises laiks tiek noteikts saskaņā ar studiju programmu un studiju
procesa grafiku.
1.9.Praksi īsteno saskaņā ar Līgumu par prakses vietas nodrošināšanu, kas noslēgts starp
Daugavpils Universitāti, prakses devēju un studējošo, un kas nosaka pušu pienākumus un
atbildību, kā arī prakses sasniegumu novērtēšanu.
1.10.Praksi var īstenot saskaņā ar izziņu, ko izsniedz prakses devējs, ja starp Daugavpils
Universitāti un prakses devēju ir noslēgts ilgtermiņa prakses līgums par prakses vietas
nodrošināšanu vai ja prakses vieta ir studējošā - praktikanta darba vieta. Izziņā obligāti
jānorāda studējošā vārds, uzvārds, prakses vieta, prakses laiks, prakses konsultanta vārds,
uzvārds un tālruņa numurs.
1.11.Prakses mērķi studējošais - praktikants sasniedz, ievērojot prakses programmu, līgumu
ar prakses devēju un Latvijas Republikas normatīvos aktus, godprātīgi pildot savus

pienākumus, parādot patstāvību un sagatavotību, pamatojoties uz iegūtajām zināšanām,
prasmēm un iemaņām.
2. Prakses organizēšana
2.1. Prakses ilgums ir:
- Studiju prakse - 6 nedēļas (apjoms – 6 KP) studējošajiem bez kvalifikācijas
iegūšanas 2. studiju gada 3.semestrī pilna laika studējošajiem un 4. semestrī nepilna laika
studējošiem;
- Profesionālās kvalifikācijas prakse - 26 nedēļas (apjoms – 26 KP) studējošajiem ar
kvalifikācijas iegūšanu 4., 5.semestrī pilna laika studējošajiem un 5., 6.semestrī nepilna laika
studējošiem.
2.2. Daugavpils Universitātes Ekonomikas
katedra
organizēšanu, atbilstoši studiju procesa grafikam.

ir atbildīga par prakses

2.3.Pamatojoties uz noslēgto līgumu, Prakses devējs uz prakses laiku norīko uzņēmumā
prakses konsultantu.
2.4.Studējošais par prakses vietu var izvēlēties savu darba vietu, iepriekš saskaņojot to
ar Ekonomikas katedru.
3. Prakses vadība

Praksi pārrauga studiju programmas direktors un to vada prakses vadītājs (DU mācībspēks)
un prakses konsultants (uzņēmuma/iestādes pārstāvis).
3.1. Studiju programmas direktors:
3.1.1.apstiprina prakses programmu;
3.1.2.plāno un apstiprina prakses laika plānojumu;
3.1..3.akceptē prakses vietu izvēli un to atbilstību prakses mērķiem;
3.2. Prakses vadītājs (augstskolas mācībspēks/mācībspēk/i);
3.2.1.izstrādā prakses programmu sadarbībā ar studiju programmas padomi;
3.2.2.saskaņo prakses vietas;
3.2.3.sagatavo prakses materiālus;
3.2.4.iepazīstina studentus ar prakses uzdevumiem, programmu un prasībām prakses
atskaitei;
3.2.5.apkopo, sagatavo un pārbauda prakses dokumentāciju;
3.2.6.sagatavo rīkojuma projektu par praksi;
3.2.7.organizē prakses konferenci;
3.2.8.vērtē prakses laikā paveikto;

3.2.9.veic prakses rezultātu analīzi, un, ja tas ir nepieciešams, veic korekcijas prakses
organizēšanā un prasībās atbilstoši programmai un sadarbības iespējām ar iestādēm,
uzņēmumiem, organizācijām;
3.2.10.sadarbībā ar programmas direktoru, prakses konsultantu organizē izglītojošus
seminārus.
3.2.11.nodrošina prakses programmas un individuālo uzdevumu izpildi;
3.2.12.konsultē studējošos;
3.2.13.apstiprina prakses plānus, piedalās pasākumos;
3.2.14.veic prakses analīzi un novērtē studenta darba kvalitāti.
3.3.Prakses konsultants (uzņēmuma/iestādes pārstāvis):
3.3.1.konsultē studējošos;
3.3.2.konsultē studējošo prakses uzdevuma izpildes procesā un analizē studējošā
patstāvīgo darbību;
3.3.3.vērtē studējošā prakses kvalitāti.
4.Studējošā praktikanta tiesības un pienākumi
4.1.TIESĪBAS:
4.1.1.izvēlēties prakses vietu no piedāvātajām, kas atbilst prakses mērķiem;
4.1.2.nepieciešamības gadījumā savlaicīgi ierosināt prakses vietas maiņu, prakses
pagarinājumu, iesniedzot prakses pārzinim dokumentus, kas pamato šādu nepieciešamību;
4.1.3.saņemt no mācībspēkiem konsultācijas un palīdzību prakses jautājumos;
prakses nesekmīgu rezultātu gadījumā veikt to atkārtoti, atbilstoši augstskolas
reglamentējošiem dokumentiem;
4.1.4.izteikt priekšlikumus prakses programmas pilnveidei;
4.1.5.lūgt mainīt prakses konsultantu, pamatojot savu lūgumu.
4.2.PIENĀKUMI:
4.2.1.piedalīties prakses ievada un noslēguma konferencē;
4.2.2.izpildīt prakses uzdevumus pilnā apjomā

4.2.3.iesniegt prakses atskaiti norādītajā termiņā;
4.2.4.ievērot prakses vietu un laiku, un attiecīgās institūcijas iekšējās kārtības noteikumus.
5.Prakses pārskata sagatavošana, noformēšana un iesniegšana Daugavpils
Universitātē
5.1.Studējošais praktikants sagatavo prakses pārskatu, atbilstoši studiju programmas
direktora apstiprinātajai prakses programmai.
5.2.Studējošais praktikants Prakses pārskatu noformē atbilstoši Daugavpils Universitātes
Ekonomikas studiju programmas Metodiskajiem norādījumiem studiju, bakalaura un
maģistra darbu izstrādāšanai un aizstāvēšanai.
5.3.Prakses pārskata sagatavošanā studējošais praktikants var konsultēties ar Daugavpils
Universitātes docētājiem un prakses vadītāju.
5.4.Studējošais praktikants pēc prakses noslēguma, atbilstoši Ekonomikas katedras
noteiktajiem termiņiem, iesniedz Ekonomikas katedrā izstrādātu prakses pārskatu.
6. Prakses novērtēšana un aizstāvēšana
6.1.Uzņēmuma prakses konsultants 10 ballu skalā vērtē studējošā prakses sasniegumus:
•

Studējošā iegūtās praktiskās darba iemaņas un zināšanas prakses laikā,

•

attieksmi pret pienākumu izpildi prakses laikā un sniedz prakses kopvērtējumu.

6.2.Prakses rezultātus – prakses programmas izpildi, prakses pārskata atbilstību Daugavpils
Universitātes Ekonomikas studiju programmas Metodiskajiem norādījumiem studiju,
bakalaura un maģistra darbu izstrādāšanai un aizstāvēšanai - 10 ballu skalā pēc prakses
pārskata saņemšanas vērtē Daugavpils Universitātes prakses vadītājs, kurš aizpilda
noteiktas formas vērtējuma lapu. Daugavpils Universitātes prasībām (Prakses programmai,
Prakses nolikumam, Metodiskajiem norādījumiem studiju, bakalaura un maģistra darbu
izstrādāšanai un aizstāvēšanai) neatbilstoši izstrādātus un noformētus prakses pārskatus
prakses vadītājam ir tiesības atdot studējošajam pārstrādāšanai vai papildināšanai.
6.3.Prakses vadītājam ne vēlāk kā 7 dienu laikā pēc prakses pārskata saņemšanas tas
jānovērtē un jāiesniedz Ekonomikas katedrā.
6.4.Prakses aizstāvēšana notiek pēc prakses vadītāja vērtējuma saņemšanas Ekonomikas
katedras noteiktā termiņā saskaņā ar studiju grafiku.
6.5.Prakses aizstāvēšanā stuējošais sagatavo prezentāciju un 5 – 7 minūšu laikā aizstāv
prakses laikā veiktos programmas uzdevumus, atspoguļotās problēmas, akcentējot
svarīgākās atziņas, un piedāvātos risinājumus atbilstoši piešķiramajai kvalifikācijai.

6.6.Prakses rezultātus vērtē Ekonomikas katedras izveidota prakses aizstāvēšanas komisija,
kuras sastāvā ir katedras docētāji un darba devēju pārstāvji. Komisijas sastāvu apstiprina
Daugavpils Universitātes Studiju padome. Komisijas vērtējums tiek ierakstīts pārbaudījuma
protokolā.
6.7.Prakses aizstāvēšanas laikā studējošajam ir jāatbild uz prakses aizstāvēšanas komisijas
uzdotajiem jautājumiem.
6.8.Prakses kopējo novērtējumu veido:
6.8.1.uzņēmuma prakses konsultanta novērtējums,
6.8.2.prakses vadītāja novērtējums,
6.8.3.studējošā sagatavotās prakses aizstāvēšanas prezentācijas novērtējums.
6.9.Prakses novērtējuma kritēriji:
6.9.1.Prasme plānot, pašorganizēt un izvērtēt savu darbību prakses laikā.
6.9.2.Prasme izvēlēties, apkopot, analizēt un izvērtēt praksē iegūto informāciju.
6.9.3.Prasme izvēlēties un izmantot savā pētnieciskajā darbībā atbilstošas
pētnieciskās metodes saskaņā ar maģistra darba tematiku, izvirzītajiem mērķiem un
uzdevumiem; prasme apkopot, matemātiski apstrādāt iegūtos datus un izvērtēt
pētījumu rezultātus; prasme izstrādāt ieteikumus/rekomendācijas, balstoties uz
iegūtajiem pētījumu rezultātiem;
6.9.4. Prasme analizēt un izvērtēt savu personisko, sociālo un profesionālo
kompetenci atbilstoši prakses mērķiem, uzdevumiem un izvirzītajām prasībām un
uzņēmuma/personāla vadītāja profesijas standartam.
6.9.5.Prasme noformēt un prezentēt prakses materiālus.
7.Finansējums
7.1. DU docētājiem/ prakses vadītājiem darba samaksu aprēķina pēc nostrādāto stundu
skaita, kuras ieskaita docētāja darba slodzē. Stundu skaitu nosaka pēc šādiem kritērijiem:
7.1.1. Ievadkonference

2 stundas studiju programm

7.1.2. Studenta darba uzraudzība, apmeklēšana, analīze un 5 stundas vienam studentam
supervīzija
7.1.3. Prakses dokumentācijas pārbaude, noslēguma
konference

1 stunda vienam studentam
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Sadarbības līgumi ar darba devējiem par studējošo
praksi

11. PIELIKUMS

Profesionālās maģistra studiju programmas
„Uzņēmējdarbības vadība” izmaksu aprēķins

Studiju maksas aprēķins 2010./2011.studiju gadā
Sociālo zinātņu fakultāte
Profesionālā maģistra studiju programma
„Uzņēmējdarbības vadība”

Studiju programmas nosaukums:

Pilna laika pamatstudijas
3
100

Studiju veids:
Studiju ilgums (gadi):
Kredītpunktu skaits KOPĀ:

533
1600

Kontaktstundu skaits gadā:
Kontaktstundu skaits KOPĀ::
Minimālais studējošo skaits studiju grupā:

10

Plānojamais studējošo skaits studiju programmā:
Programmas realizācijas
vieta:

30

Nr.

A

Daugavpils

B

Rindas
Nr.

Aprēķinu formula:

Aprēķins
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Darba algas fonda aprēķins akadēmiskajam personālam uz 1 studējošo gadā 1:
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35%

187

4

Asistents

21%

114

5

Stundas tarifa likme

Koeficients par
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Docents
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Lektors

4,2 Ls

1

9

D9=B7*A9*B9

785,40

Asistents

3,4 Ls

1

10

D10=B8*A10*B10

387,60

11

D11=SUM(D6:D10)*10

12

X

1,5

13

X

1,24

14

D14=D11*D12*D13

15

X

16

D16=D14/D15

469,15

Akadēm.personāla vidējā darba alga gadā
Studiju izmaksu koeficients

2
3

Tematiskās jomas koeficients visam studiju periodam
Akadēmiskā personāla darba alga par nostrādātajām kontaktstundām ar
koeficientiem
Minimālais studējošo skaits studiju kursā

4

Akadēmiskā personāla darba alga uz 1 studējošo gadā

2 522,30

4 691,48
10

Darba algas fonda aprēķins programmas pārējam personālam uz 1 studējošo gadā:
Amats

A2

Mēneša tarifa likme uz
vienu studējošo

Plānojamais studējošo
skaits studiju
programmā

Programmas direktors

1,00 Ls

30

18

D18=A18*B18

30,00

Programmas sekretāre

0,80 Ls

30

19

D19=A19*B19

24,00

20

D20= (D18+D19)*12

Minimālais studējošo skaits studiju programmā :

21

X

Programmas pārvaldes personāla vidējā darba alga uz 1 studējošo gadā:

22

D22=D20/D21

Programmas pārvaldes personāla vidējā darba alga gadā:
5

648,00
30
21,60

Darba algas fonda aprēķins fakultāšu pārējam personālam uz 1 studējošo gadā:
Mēneša tarifa likme par
vienu studējošo

Plānojamais
studējošo skaits
fakultātē

Dekāns

0,30 Ls

580

23

D23=A23*B23

174,00

Prodekāns

0,30 Ls

580

24

D24=A24*B24

174,00

Pārvaldes lietvedis

0,20 Ls

580

25

D25=A25*B25

116,00

580

26

D25=A25*B25

0,00

Amats
A3

Pārvaldes sekretārs

Fakultāšu pārvaldes personas vidējā darba alga gadā:

27

D27= sum(D23:D26)*12

6

Vidējais studējošo skaits fakultātē :

28

X

Fakultāšu pārvaldes personāla vidējā darba alga uz 1 studējošo gadā:

29

D29=D27/D28

5 568,00
580
9,60

Darba algas fonda aprēķins filiāles pārējam personālam uz 1 studējošo gadā:
Mēneša tarifa likme par
vienu studējošo

Plānojamais
studējošo skaits filiālē

Filiāles direktors

0,00 Ls

0

30

D30=A30*B30

0,00

Filiāles direktora vietnieks

0,00 Ls

0

31

D31=A31*B31

0,00

Filiāles sekretārs

0,00 Ls

0

32

D32=A32*B32

0,00

Amats

A4

Filiāles pārvaldes personāla vidējā darba alga gadā:

33

D33= (D30+D31+D32)/12

Plānojamais studējošo skaits filiālēs 7:

34

X

Filiāles pārvaldes personāla vidējā darba alga uz 1 studējošo gadā

35

0,00
0
0,00

D35=D33/D34

Darba algas fonda aprēķins fakultāšu personālam, kuri iekļauti personāla reģistrā uz 1 studējošo gadā (pamatdarbā, papilddarbā, blakus darbā):
Personāla darba alga
mēnesī

Personāla īpatsvars
(slodžu skaits)

Akadēmiskais personāls

0 Ls

0

36

X

0,00

Vispārējais personāls

0 Ls

0

37

X

0,00

Grupa
A5

Darba algas fonds gadā:

38

Plānojamais studējošo skaits fakultātē:

39

Fakultāšu personāla vidējā darba alga uz 1 studējošo gadā:

40

0,00

D38=(D36+D37)*12

X

580
0,00

D40=D38/D39

Darba algas fonda aprēķins Universitātes vispārējam personālam uz 1 studējošo gadā:
A6

Grupa

Personāla darba alga
mēnesī

Personāla īpatsvars
(slodžu skaits)

6 542 Ls

29

Vispārējais personāls
Vispārēja personāla vidējā darba alga gadā:

X

41
42

D42=D41*12

6 542,00
78 504,00

Plānojamais studējošo skaits Universitātē 8:

43

Vispārējā personāla vidējā darba alga uz 1 studējošo gadā:

44

N1

Darba algas fonds programmas personālam uz 1 studējošo gadā:

45

N2

Darba devēja valsts obligātās sociālās apdrošināšanas maksājumi
(24.09%)

46

N3

Komandējumi un dienesta braucieni:

47

x

2,35

Sakaru un pasta pakalpojumi:

48

x

3,26

Īpašuma nodoklis

49

x

0,00

Transporta pakalpojumi

50

x

1,34

Telpu un inventāra noma

51

x

4,23

Tehniskā apkope

52

x

63,15

Remonta izmaksas:

53

x

24,97

Programmas akreditācija

54

x

41,67

Mācību prakse

55

x

0,00

Pakalpojumu apmaksa

56

Mācību līdzekļi

57

x

5,60

Kancelejas preces

58

x

15,33

Inventārs

59

x

3,81

Komunālie pakalpojumi

60

x

121,22

Materiāli, energoresursi, ūdens un inventārs

61

N6

Grāmatu iegāde un žurnāli

62

N7

Iekārtu iegādes un modernizēšanas izmaksas

63

Studentu aktivitātes

64

x

Sports un kultūra

65

x

0,93

Studentu sociālais nodrošinājums

66

D66=D64+65

1,41

N4

N5

S1

X

1720
45,64

D44=D42/D43

D40=D17+D22+ D29+D35+D40+D44
D46= D45*0.2409

D56= SUM(D48:D55)

D61= SUM(D57:D60)

x
x

545,99
131,53

138,62

145,96
33,21
0,97
0,48

X1

Neprognozējamie izdevumi

67

x

11,59

Z1

Izdevumi zinātnes attīstībai

68

x

26,16

Studiju izmaksas vienam studējošam gadā:

1037,79

69
D69=D68+D67+D66+D63+D62+D61+D56+D47+D46+D45

Viena studējošā ikgadējās studiju maksas aprēķins visam studiju periodam
Prognozējamā
inflācija
A

1. studiju gads
2. studiju gads
3. studiju gads

B

X
4,00%
4,00%

Rindas
Nr.

Aprēķina formula:

70

D70=D69

71

D71=(D70*B71)

72

D72=(D71*B72)

C

Piezīmes:
1 - Darba algas fonda aprēķins akadēmiskajam personālam uz 1 studējošo gadā tiek veikts saskaņā ar plānotajām stundas tarifa likmēm .
2, 3 - Studiju izmaksu koeficients un vidējais tematiskās jomas koeficients noteikts saskaņā ar MK noteikumiem
(2006.gada 12.decembra MK noteikumi Nr.994);
4 - Minimālais studējošo skaits studiju programmā tiek noteikts pamatojoties uz fak. domes sēdes lēmumu (plāns kārtējam studiju gadam);
5 - Plānojamais studējošo skaits studiju programmā tiek aprēķināts reizinot minimālo studējošo skaitu studiju kursā ar studiju ilgumu;
6 - Plānojamais studējošo skaits fakultātē tiek noteikts pamatojoties uz Budžeta komisijas lēmumu (plāns kārtējam studiju gadam);
7 - Plānojamais studējošo skaits filiālēs tiek noteikts pamatojoties uz fak.domes sēdes lēmumu (plāns kārtējam studiju gadam);
8 - Plānojamais studējošo skaits Universitātē tiek noteikts pamatojoties uz Budžeta komisijas lēmumu (plāns kārtējam studiju gadam).

Aprēķins
D

1 038 Ls
1 079 Ls
1 122 Ls

Studiju maksas aprēķins 2010./2011.studiju gadā
Sociālo zinātņu fakultāte
Profesionālā maģistra studiju programma
„Uzņēmējdarbības vadība”

Studiju programmas nosaukums:

Nepilna laika pamatstudijas
2,5
100

Studiju veids:
Studiju ilgums (gadi):
Kredītpunktu skaits KOPĀ:
Kontaktstundu skaits gadā:
Kontaktstundu skaits KOPĀ::
Minimālais studējošo skaits studiju programmā:
Plānojamais studējošo skaits studiju programmā:
Programmas realizācijas
vieta:
Nr.

A

640
1600
20
50
Daugavpils

B

Rindas
Nr.

Aprēķinu formula:

Aprēķins

C

D

Darba algas fonda aprēķins akadēmiskajam personālam uz 1 studējošo gadā 1:
Akadēm.personāla
īpatsvars (rekomendets)

Kontaktstundu
sadalījums

Profesors

4%

24

1

Asociētais profesors

5%

32

2

Docents

48%

308

3

Lektors

27%

170

4

Asistents

17%

106

5

Tarifu likme par stundu

Koeficients par
īpašiem darba
apstākļiem

8,0 Ls

1

Amats

A1

Amats
Profesors

6

D6=B1*A6*B6

192,00

Asociētais profesors

6,6 Ls

1

7

D7=B2*A7*B7

211,20

Docents

5,3 Ls

1

8

D8=B3*A8*B8

1632,40

Lektors

4,2 Ls

1

9

D9=B7*A9*B9

714,00

Asistents

3,4 Ls

1

10

D10=B8*A10*B10

360,40

11

D11=SUM(D6:D10)*10

3 110,00

12

X

1,5

13

X

1,24

14

D14=D11*D12*D13

5 784,60

15

X

20

16

D16=D14/D15

289,23

Akadēm.personas vidējā darba alga gadā
Studiju izmaksas koeficients

2
3

Tematiskās jomas koeficients uz visu studiju periodu
Akadēmiskā personāla darba alga par nostrādātajām kontāktstundām ar
koeficientiem
Minimālo studējošo skaits studiju kursā

4

Akadēmiskās personas darba alga uz 1 studējošo gadā

Darba algas fonda aprēķins programmas pārējam personālam uz 1 studējošo gadā:
Mēneša tarifa likme par
vienu studējošo

Plānojamais studējošo
skaits studiju
programma

Programmas direktors

1,00 Ls

50

18

D18=A18*B18

50,00

Programmas sekretāre

0,80 Ls

50

19

D19=A19*B19

40,00

Programmas pārvaldes personas vidējā darba alga gadā:

20

D20= (D18+D19)*12

Minimālais studējošo skaits studiju programmā 5:

21

X

Programmas pārvaldes personas vidējā darba alga uz 1 studējošo gadā:

22

D22=D20/D21

Amats
A2

1080,00
50
21,60

Darba algas fonda aprēķins fakultāšu pārējam personālam uz 1 studējošo gadā:
Mēneša tarifa likme par
vienu studējošo

Plānojamais
studējošo skaits
fakultātē

Dekāns

0,30 Ls

580

23

D23=A23*B23

174,00

Prodekāns

0,30 Ls

580

24

D24=A24*B24

174,00

Amats
A3

Pārvaldes lietvedis

0,20 Ls

580

25

D25=A25*B25

116,00

Pārvaldes sekretārs

0,00 Ls

580

26

D25=A25*B25

0,00

Fakultāšu pārvaldes personas vidējā darba alga gadā:

27

D27= sum(D23:D26)*12

6

Vidējais studējošo skaits fakultātē :

28

X

Fakultāšu pārvaldes personas vidējā darba alga uz 1 studējošo gadā:

29

D29=D27/D28

5 568,00
580
9,60

Darba algas fonda aprēķins filiāles pārējam personālam uz 1 studējošo gadā:
Mēneša tarifa likme par
vienu studējošo

Plānojamais
studējošo skaits filiālē

Filiāles direktors

0,00 Ls

0

30

D30=A30*B30

0,00

Filiāles direktora vietnieks

0,00 Ls

0

31

D31=A31*B31

0,00

Filiāles sekretārs

0,00 Ls

0

32

D32=A32*B32

0,00

Amats

A4

Filiāles pārvaldes personas vidēja darba alga gadā:

33

D33= (D30+D31+D32)/12

Plānojamais studējošo skaits filiāles 7:

34

X

Filiāles pārvaldes personas vidējā darba alga uz 1 studējošo gadā

35

0,00
0
0,00

D35=D33/D34

Darba algas fonda aprēķins fakultāšu personālam, kuri iekļauti personālā reģustrā uz 1 studējošo gadā (pamatdarbā, papilddarbā, blakus
darbā):
Personāla darba alga
mēnesī

Personāla īpatsvars
(cilv.skaits)

Akadēmiskais personāls

0 Ls

0

36

X

0,00

Vispārējais personāls

0 Ls

0

37

X

0,00

Grupa
A5

Darba algas fonds gadā:

38

Plānojamais studējošo skaits fakultātē:

39

Fakultāšu personāla vienas personas vidējā darba alga uz 1 studējošo gadā:

40

0,00

D38=(D36+D37)*12

X

580
0,00

D40=D38/D39

Darba algas fonda aprēķins universitātes vispārējam personālam uz 1 studējošo gadā:
A6

Grupa

Personāla darba alga
mēnesī

Personāla īpatsvars
(cilv.skaits)

6 542 Ls

29

Vispārējais personāls
Vispārēja personāla vidējā darba alga gadā:

X

41
42

D42=D41*12

6 542,00
78 504,00

Plānojamais studējošo skaits Universitātē 8:

43

Vispārējā personāla vienas personas vidējā darba alga uz 1 studējošo gadā:

44

N1

Darba algas fonds programmas personālam uz 1 studējošo gadā:

45

N2

Darba dēvēja valsts obligātās sociālās apdrošināšanas maksājumi
(24.09%)

46

N3

Komandējumi un dienesta braucieni:

47

x

4,00

Sakaru un pasta pakalpojumi:

48

x

3,26

Īpašuma nodoklis

49

x

0,00

Transporta pakalpojumi

50

x

1,62

Telpu un inventāra noma

51

x

6,30

Tehniskā apkope

52

x

63,15

Remonta izmaksas:

53

x

20,00

Programmas akreditācija

54

x

41,67

Mācību prakse

55

x

0,00

Pakalpojumu apmaksa

56

Mācību līdzekļi

57

x

5,16

Kancelejas preces

58

x

15,95

Inventārs

59

x

3,89

Komunālie pakalpojumi

60

x

117,63

Materiāli, energoresursi, ūdens un inventārs

61

N6

Grāmatu iegāde un žurnāli

62

N7

Iekārtu iegādes un modernizēšanas izmaksas

63

Studentu aktivitātes

64

x

Sports un kultūra

65

x

0,00

Studentu sociālais nodrošinājums

66

D66=D64+65

0,10

N4

N5

S1

X

1720
45,64

D44=D42/D43

D40=D17+D22+ D29+D35+D40+D44
D46= D45*0.2409

D56= SUM(D48:D55)

D61= SUM(D57:D60)

x
x

366,07
88,19

136,00

142,63
14,86
0,41
0,10

X1

Neprognozējamie izdevumi

67

x

11,59

Z1

Izdevumi zinātnes attīstībai

68

x

26,16

Studiju izmaksas vienam studējošam gadā:

790,01

69
D69=D68+D67+D66+D63+D62+D61+D56+D47+D46+D45

Ikgadējas studiju maksas aprēķins uz visu studiju periodu vienam studējošam
Prognozējamā
inflācija
A

B

Rindas
Nr.

Aprēķina formula:

Aprēķins

C

D

1. studiju gads

X

70

D70=D69

790 Ls

2. studiju gads

4,0%

71

D71=D70*B71

822 Ls

3. studiju gads

4,0%

72

D72=(D71*B72)/2

427 Ls

Piezīmes:
1 - Darba algas fonda aprēķins akadēmiskajam personālam uz 1 studējošo gadā tiek veikts pamatojoties uz plānojamiem tarifu likmem par stundu apmaksu
2, 3 - Studiju izmaksas koeficients un vidējais tematiskas jomas koeficients tiek noteikti MK noteikumu pamatā
(2006.gada 12.decembra MK noteikumi Nr.994);
4 - Minimālo studējošo skaits studiju programmā tiek noteikts pamatojoties uz Domes sēdes lēmumu (plāns kārtējam studiju gadam);
5 - Plānojamais studējošo skaits studiju programmā tiek aprēķināts reizinot minimālo studējošo skaitu studiju kursā ar studiju ilgumu;
6 - Plānojamais studējošo skaits fakultātē tiek noteikts pamatojoties uz Budžeta komisijas lēmumu (plāns kārtējam studiju gadam);
7 - Plānojamais studējošo skaits filiāles tiek noteikts pamatojoties uz Domes sēdes lēmumu (plāns kārtējam studiju gadam);
8 - Plānojamais studējošo skaits Universitātē tiek noteikts pamatojoties uz Budžeta komisijas lēmumu (plāns kārtējam studiju gadam).

12. PIELIKUMS

Profesionālās maģistra studiju programmas
„Uzņēmējdarbības vadība” studējošo aptaujas
rezultāti

DAUGAVPILS UNIVERSITĀTES STUDENTU APTAUJAS ANKETA
Cienījamais students!
Piedāvātās anketas mērėis – noskaidrot Jūsu attieksmi pret studiju procesa
gaitu un kvalitāti. Lūdzam izteikt savus vērtējumus un viedokĜus, jo aptaujas dati tiks
izmantoti ar nolūku pozitīvi ietekmēt studiju procesu, balstoties uz studentu domām
un priekšlikumiem.
Fakultāte:
SZF Profesionālā maăistra studiju programma: “UzĦēmējdarbības vadība”
Programmas direktors:
Doc. J.Stašāne
Kurss:
I
Vispirms, novērtējiet, lūdzu, pēdējo gadu laikā apgūtos studiju kursus:
1.1 Novērtējiet studiju kursa svarīguma 1.2 Novērtējiet pasniegšanas
pakāpi piecu baĜĜu sistēmā, kur:
kur:
5 - Ĝoti svarīgs
5 - Ĝoti augsts
4 - svarīgs
4 - augsts
3 - vidēji svarīgs
3 - vidējs
2 - nesvarīgs
2 - zems
1 - nav vajadzīgs
1 – Ĝoti zems

līmeni,

1.3 Lūdzu, atzīmējiet, ko, pēc Jūsu domām, vajadzētu izdarīt: stundu skaits attiecīgajā
studiju kursā jāpalielina (+), jāsamazina (-), jāatstāj bez izmaiĦām (=).
Studiju kursa
Pasniegšanas
IzmaiĦas kursa
Studiju kursa nosaukums
svarīgums
līmenis
apjomā
1.Zinātniski
pētnieciskā
4,2
4,1
„+”- 18%
darba metodoloăija
„-„-18 %
„=”- 64%
4,5
3,7
„+”- 9%
2.Vadības psiholoăija
„-„- 9%
„=”-82%
3.Komerctiesības
4,5
4,1
„+”- 18%
„-„- 27%
„=”-54%
4.Darba tiesības
4,8
4,2
„+”- 27%
„-„- 18%
„=”-54%
5.Personālvadība
4,6
4,1
„+”„-„- 9%
„=”-91%
6.Informācijas sistēmas
4
3,9
„+”- 36%
vadībā
„-„- 9%
„=”-54%
7.Projektu vadīšana
4
4,3
„+”- 9%
„-„- 18%
„=”-73%
8.UzĦēmējdarbības
4,7
3,5
„+”- 36%
resursu plānošana un
„-„- 9%

vadība
ar profesionālo kvalifikāciju
9.Lietišėa saskarsme

4,4

4,1

10. Lietišėa svešvaloda

4,6

3,8

11. Finansu un nodokĜu
tiesības

4,7

4,1

12. Loăika

3,5

4,1

„=”-54%
„+”„-„- 18%
„=”-82%
„+”- 54%
„-„- 9%
„=”-36%
„+”-%
„-„- 11%
„=”-89%
„+”„-„- 50%
„=”-50%

2

Vai Jūs apmierina izvēlētā studiju programma 1.
kopumā?
2.
3.
4.
5.

Pilnīgi apmierina 7%
Pamatā apmierina 53%
DaĜēji apmierina 40%
Neapmierina
Pilnīgi neapmierina un es vēlos
aiziet no universitātes

3.

Kā Jūs vērtējat studiju procesa nodrošinājumu ar 1.
mācību literatūru un metodiskajiem materiāliem? 2.

Pietiekams 67%
Nepietiekams 33%

4.

Vai Jūs studiju procesā izmantojat datortehniku?

1.
2.
3.

Jā, bieži 93%
Jā, bet reti.7%
Nē. Kāpēc?

5.

Vai Jūs studiju procesā izmantojat Internet?

1.
2.
3.

Jā, bieži 100%
Jā, bet reti.
Nē.

6.

Vai izvēles kursu piedāvājums ir pietiekams?

1.
2.

Jā 53%
Nē 47%

7.

Vai studiju programmas nodrošinājums
vieslektoriem ir pietiekams?

ar 1.
2.

Jā 53%
Nē 47%

8.

Kā Jūs vērtējat sadarbību ar mācībspēkiem?

1.
2.

Apmierinoša 100%
Neapmierinoša

9

Kā Jūs vērtējat studiju programmas realizēšanu 1.
kopumā?
2.
3.

Apmierinoši 87%
Neapmierinoši 13%
Cita atbilde

10

Kādi ir Jūsu priekšlikumi studiju programmas
kvalitātes uzlabošanā?

Paldies par atsaucību!

13. PIELIKUMS

Potenciālo darba devēju aptaujas anketas paraugs

DAUGAVPILS UNIVERSITĀTES PROFESIONĀLĀS AUGSTĀKĀS
IZGLĪTĪBAS MAĢISTRA STUDIJU PROGRAMMAS „UZŅĒMĒJDARBĪBAS
VADĪBA” POTENCIĀLO DARBA DEVĒJU
APTAUJAS ANKETA

Cien. kolēģi!
Daugavpils Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes Ekonomikas katedra veic aptauju,
kuras mērķis ir noskaidrot darba devēju attieksmi pret profesionālo maģistra studiju
programmu „Uzņēmējdarbības vadība” un sadarbības iespējas tās īstenošanā . Lūdzam
izteikt savus vērtējumus un viedokļus, kas tiks izmantoti studiju procesa uzlabošanai.
1. Jūsu uzņēmuma / iestādes darbības joma
______________________________________________________________
2. Vai, jūsuprāt, ir nepieciešams īstenot profesionālo maģistra studiju programmu
„Uzņēmējdarbības vadība”, kas dod iespēju iegūt profesionālo maģistra grādu
uzņēmējdarbības vadībā un iegūt kvalifikāciju uzņēmuma / iestādes vadītājs vai
personāla vadītājs?
2.1. jā
2.2. nē
2.3. nevaru atbildēt
3. Kas rada jauno speciālistu nodarbinātības problēmas jūsu uzņēmumā
3.1.praktiskās pieredzes trūkums
3.2.nepietiekama profesionālā kvalifikācija
3.3.neatbilstība konkrētas specialitātes prasībām
3.4.personības neatbilstība amatam
3.5.motivācijas trūkums
3.6.cits iemesls ____________________________________________________
(lūdzu, norādiet)
4. Kādas kompetences nepieciešamas uzņēmuma / iestādes vadītājam un personāla
vadītājam?
______________________________________________________________
______________________________________________________________
5. Vai jūsu uzņēmuma / iestādes personālam ir nepieciešamība paaugstināt
profesionālo kvalifikāciju, apgūstot profesionālo maģistra studiju programmu
„Uzņēmējdarbības vadība”?
5.1. jā
5.2. nē
5.3. nevaru pateikt
6. Kā jūs varētu novērtēt iespēju programmas studējošajiem organizēt profesionālo
praksi jūsu uzņēmumā /iestādē?
6.1. ir iespēja organizēt praksi
6.2. nav iespējas organizēt praksi

7. Lūdzu, novērtējiet profesionālās maģistra studiju programmas
„Uzņēmējdarbības vadība” saturu saskaņā ar kvalifikācijas specifiku, atzīmējot
vajadzīgo atbildi:
7.1. programmas saturs pilnīgi atbilst praktiskajām vajadzībām (1)
7.2. programmas saturs daļēji atbilst praktiskajām vajadzībām 2)
7.3. programmas saturs neatbilst praktiskajām vajadzībām (3)
Studiju kursa nosaukums
A daļas studiju kursi

5.

Uzņēmējdarbības resursu plānošana un
vadība
Vadības psiholoģija
Mārketinga vadība
Zinātniski pētnieciskā darba
metodoloģija
Darba tiesības

6.

Komerctiesības

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Personāla vadība
Informācijas sistēmas vadībā
Civilprocesa tiesības
Finanšu un vadības grāmatvedība
Projektu vadīšana
Kvalitātes sistēmu vadīšana
Risku analīze un vadība
Ekonomika vadītājiem
Statistika
Darba aizsardzība un darba drošība

1.
2.
3.
4.

Vērtējums

B daļas studiju kursi
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Lietišķā saskarsme
Lietišķā svešvaloda (angļu) vai
Lietišķā svešvaloda (vācu)
Finanšu un nodokļu tiesības
Inovatīvās metodes uzņēmējdarbībā
Loģistika
Finanšu tirgi
Loģika
Lietvedība
Profesionālā ētika
Organizāciju psiholoģija

8. Vai jūsu uzņēmums / iestāde vēlas ar saviem priekšlikumiem iesaistīties studiju
programmas „Uzņēmējdarbības vadība” pilnveides procesā?
8.1. jā
8.2. nē
8.3. nevaru pateikt
Paldies par atsaucību!

14. PIELIKUMS

Profesionālās maģistra studiju programmas
„Uzņēmējdarbības vadība” diploms un tā
pielikuma paraugs

Ar valsts pārbaudījumu komisijas
20<00>. gada <00>. mēneša nosaukums
(ģenitīvā)> lēmumu Nr. <0-0/0>

<diploma ieguvēja vārds un uzvārds>
personas kods <000000-00000>

ieguv<-is/-usi>
PROFESIONĀLO MAĢISTRA GRĀDU
uzņēmējdarbības vadībā
un
personāla vadītāja kvalifikāciju
Iegūtā kvalifikācija atbilst piektajam
profesionālās kvalifikācijas līmenim
Rektors____________________
<paraksts un tā atšifrējums>
Valsts pārbaudījumu
komisijas
priekšsēdētājs______________
<paraksts un tā atšifrējums>
Daugavpilī, 20<00>.gada <00>.<mēneša nosaukums
(lokstīvā>
Reģistrācijas Nr. <00>

DAUGAVPILS UNIVERSITĀTE
Diploma pielikums atbilst Eiropas Komisijas, Eiropas Padomes un Apvienoto Nāciju Izglītības,
zinātnes un kultūras organizācijas (UNESCO/CEPES) izveidotajam paraugam. Pielikums ir
sagatavots, lai sniegtu objektīvu informāciju un nodrošinātu kvalifikāciju apliecinošu dokumentu
(piemēram, diplomu, sertifikātu) akadēmisku un profesionālu atzīšanu.
Diploma pielikumā ir iekļautas ziņas par diplomā minētās personas sekmīgi pabeigto studiju būtību,
līmeni, kontekstu, saturu un statusu. Tajā neiekļauj norādes par kvalifikācijas novērtējumu un
līdzvērtību, kā arī ieteikumus tās atzīšanai. Informāciju sniedz visās astoņās sadaļās. Ja kādā sadaļā
informāciju nesniedz, norāda iemeslu.

DIPLOMA PIELIKUMS
PDE Nr. 0000
1. ZIŅAS PAR KVALIFIKĀCIJAS IEGUVĒJU

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

Uzvārds:
Vārds:
Dzimšanas datums:
Studenta personas kods:

UZVĀRDS
VĀRDS
__.__.____.
000000-00000

2. ZIŅAS PAR KVALIFIKĀCIJU

2.1. Kvalifikācijas nosaukums:
Personāla vadītājs, profesionālais maģistra grāds uzņēmējdarbības vadībā
2.2. Galvenā studiju joma kvalifikācijas iegūšanai:
komerczinības un administrēšana
2.3. Kvalifikācijas piešķīrējas institūcijas nosaukums un statuss:
Daugavpils Universitāte, akreditēta 29.01.2004., valsts dibināta universitāte
2.4. Studijas administrējošās iestādes nosaukums un statuss: tā pati, kas 2.3. punktā
2.5. Mācību un eksaminācijas valoda: latviešu
3. ZIŅAS PAR KVALIFIKĀCIJAS LĪMENI

3.1. Kvalifikācijas līmenis:
profesionālais maģistra grāds, piektais profesionālās kvalifikācijas līmenis
3.2. Oficiālais programmas ilgums, programmas apguves sākuma un beigu
datums:
3 gadu nepilna laika studijas, 100 Latvijas kredītpunkti, 150 ECTS
kredītpunkti, no ____.g.__.__. līdz ____.g.__.__.
3.3. Uzņemšanas prasības:
augstākā akadēmiskā vai 2.līmeņa profesionālā augstākā izglītība
4. ZIŅAS PAR STUDIJU SATURU UN REZULTĀTIEM

4.1.
4.2.

Studiju veids: nepilna laika studijas
Programmas prasības:
apgūt studiju kursus, kas nodrošina jaunāko sasniegumu apguvi teorijā
un praksē;
apgūt pētnieciskā darba, jaunrades darba, projektēšanas darba un
vadībzinību studiju kursus;

apgūt pedagoģijas un psiholoģijas studiju kursus;
veikt patstāvīgu, padziļinātu aktuālas praktiskas problēmas izpēti
personāla vadībā un rezultātus apkopot maģistra darbā, kura līmenis
atbilst zinātniskas publikācijas prasībām;
profesionālās kvalifikācijas praksē apgūt personāla vadītājam
nepieciešamās praktiskās iemaņas
4.3.

Programmas sastāvdaļas un personas iegūtais
novērtējums/atzīmes/kredītpunkti:
KURSA NOSAUKUMS

KREDĪT-

ECTS

PUNKTI

KREDĪTI

VĒRTĒJUMS

STUDIJU KURSI, KAS NODROŠINA JAUNĀKO SASNIEGUMU APGUVI TEORIJĀ UN
PRAKSĒ

Finanšu un vadības grāmatvedība
Darba tiesības
Civilprocesa tiesības
Komerctiesības
Ekonomika vadītājiem
Statistika
Darba aizsardzība un darba drošība

3
2
2
4
4
2
2

4,5
3
3
6
6
3
3

7 (labi)
8 (ļoti labi)
7 (labi)
9 (teicami)
8 (ļoti labi)
7 (labi)
8 (ļoti labi)

PĒTNIECISKĀ, JAUNRADES, PROJEKTU DARBA UN VADĪBZINĪBU STUDIJU KURSI

Uzņēmējdarbības resursu plānošana
un vadība
Mārketinga vadība
Zinātniski pētnieciskā darba
metodoloģija
Personālvadība
Kvalitātes sistēmu vadīšana
Informācijas sistēmas vadībā
Risku analīze un vadība
Projektu vadīšana

4

6

7 (labi)

2
2

3

7 (labi)
7 (labi)

3
2
2
3
2

3
4,5
3
3
4,5
3

7 (labi)
7 (labi)
7 (labi)
7 (labi)
7 (labi)

3

4,5

8 (ļoti labi)

2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3

7 (labi)
8 (ļoti labi)
7 (labi)
9 (teicami)
7 (labi)
7 (labi)

26

39

9 (teicami)

20

30

7 (labi)

PEDAGOĢIJAS UN PSIHOLOĢIJAS STUDIJU KURSI

Vadības psiholoģija
OBLIGĀTIE IZVĒLES KURSI
Lietišķā svešvaloda (angļu vai vācu)
Lietišķā saskarsme
Lietvedība
Profesionālā ētika
Loģika
Organizāciju psiholoģija
PRAKSE

Prakse
VALSTS PĀRBAUDĪJUMS

Maģistra darbs

4.4.

Atzīmju sistēma:
ATZĪME
10
9
8
7
6
5
4
3–1

ATZĪMES NOZĪME
izcili
teicami
ļoti labi
labi
gandrīz labi
viduvēji
gandrīz viduvēji
neapmierinoši

4.5. Kvalifikācijas klase:
nav
5. ZIŅAS PAR KVALIFIKĀCIJU

5.1. Turpmākās studiju iespējas:
turpināt studijas doktorantūrā
5.2. Profesionālais statuss:
tiesības strādāt personāla vadītāja profesijā
6. PAPILDINFORMĀCIJA

6.1.

Sīkāka informācija:
diploma pielikums ir derīgs tikai kopā ar diplomu PDE Nr. 0000;
Daugavpils Universitātes profesionālā maģistra studiju programma
„Uzņēmējdarbības vadība” ir akreditēta
6.2. Papildinformācijas avoti:
Daugavpils Universitāte
Vienības ielā 13, Daugavpilī, LV – 5400
tālr. 65422180, fakss: 65422890
e-pasts: du@du.lv

7. PIELIKUMA APSTIPRINĀJUMS

7.1.

Datums: __.__.20__.

7.2.

Paraksts ____________ Arvīds Barševskis

7.3.

Pielikuma apstiprinātāja amats: Daugavpils Universitātes rektors

7.4.

Zīmogs:

8. ZIŅAS PAR AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS SISTĒMU VALSTĪ

Lai iegūtu tiesības iestāties augstskolā/koledžā, jāiegūst vidējā izglītība. Vidējās
izglītības pakāpē ir divu veidu programmas: vispārējās vidējās un profesionālās
vidējās izglītības programmas. Reflektantus uzņem augstskolā/koledžā saskaņā ar
vispārīgajiem augstskolas/koledžas uzņemšanas noteikumiem. Augstskolas/koledžas
var noteikt arī specifiskas uzņemšanas prasības (piemēram, noteikt, kādi mācību
priekšmeti jāapgūst vidusskolā, lai varētu iestāties konkrētajā augstskolā/koledžā
attiecīgās studiju programmas apguvei).

Augstākās izglītības sistēma ietver akadēmisko augstāko izglītību un profesionālo
augstāko izglītību. Bakalaura un maģistra grādi pastāv gan akadēmiskajā, gan
profesionālajā augstākajā izglītībā.
Akadēmiskās izglītības mērķis ir sagatavot patstāvīgai pētniecības darbībai, kā
arī sniegt teorētisko pamatu profesionālai darbībai.
Bakalaura akadēmisko studiju programmu apjoms ir 120–160 kredītpunktu
(turpmāk – KP)1, no tiem obligātā daļa ir ≥50 KP (75 ECTS), obligātās izvēles daļa ir
≥20 KP (30 ECTS), bakalaura darbs ir ≥10 KP (15 ECTS) un brīvās izvēles daļa.
Studiju ilgums pilna laika studijās ir seši līdz astoņi semestri.
Maģistra akadēmisko studiju programmas apjoms ir 80 KP (120 ECTS), no
kuriem ne mazāk kā 20 KP (30 ECTS) ir maģistra darbs, programmas obligātais
saturs ietver attiecīgās zinātņu nozares izvēlētās jomas teorētiskās atziņas ≥30 KP (45
ECTS) un to aprobāciju aktuālo problēmu aspektā ≥15 KP (22,5 ECTS).
Akadēmiskās izglītības programmas tiek īstenotas saskaņā ar valsts akadēmiskās
izglītības standartu.
1
Kredītpunkts (KP) Latvijā definēts kā vienas nedēļas pilna laika studiju darba apjoms. Vienam studiju
gadam paredzētais apjoms pilna laika studijās ir 40 kredītpunktu. Pārrēķinot Eiropas Kredītu pārneses
sistēmas (ECTS) punktos, Latvijas kredītpunktu skaits jāreizina ar 1,5.

Profesionālās augstākās izglītības uzdevums ir īstenot padziļinātu zināšanu
apguvi konkrētā nozarē, nodrošinot absolventu spēju izstrādāt vai pilnveidot sistēmas,
produktus un tehnoloģijas, un sagatavojot absolventu jaunrades, pētnieciskajam un
pedagoģiskajam darbam šajā nozarē.
Bakalaura profesionālās studiju programmas nodrošina profesionālo kompetenci,
šo programmu apjoms ir vismaz 160 KP (240 ECTS), tās veido: vispārizglītojošie
kursi ≥20 KP (30 ECTS), nozares teorētiskie pamati ≥36 KP (54 ECTS), profesionālā
specializācija ≥60 KP (90 ECTS), izvēles kursi ≥6 KP (9 ECTS), prakse ≥26 KP (39
ECTS), valsts pārbaudījums, tai skaitā noslēguma darbs ≥12 KP (18 ECTS).
Maģistra profesionālo studiju programmu apjoms ir ne mazāk kā 40 KP (60
ECTS): jaunākie sasniegumi nozarē, teorijā un praksē ≥7 KP (10,5 ECTS), prakse ≥6
KP (9 ECTS), valsts pārbaudījums, tai skaitā noslēguma darbs ≥ 20 KP (30 ECTS), kā
arī pētniecības, projektēšanas, vadības, psiholoģijas un citi kursi.
Abu veidu bakalaura grādu ieguvējiem ir tiesības stāties maģistrantūrā, bet
maģistra grādu ieguvējiem – doktorantūrā. Maģistra grādam tiek pielīdzināti arī
medicīnas, zobārstniecības un farmācijas profesionālajās studijās iegūstamie grādi (5
un 6 gadu studijas) un to ieguvēji var turpināt studijas doktorantūrā.
Profesionālajā augstākajā izglītībā bez bakalaura un maģistra programmām pastāv
vairāki citi programmu veidi.
 Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības (koledžas) studiju programmas,
pēc kuru apguves iegūst ceturtā līmeņa profesionālo kvalifikāciju. Programmu
apjoms ir 80–120 KP (120–180 ECTS), un tās pamatā ir paredzētas profesijas
apguvei, taču to absolventi var turpināt studijas otrā līmeņa profesionālās
augstākās izglītības programmās.
 Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas, pēc kuru
apguves iegūst piektā līmeņa profesionālo kvalifikāciju. Šīs programmas var būt
vismaz 40 KP (60 ECTS) apjomā pēc bakalaura grāda ieguves vai vismaz 160 KP
(240 ECTS) apjomā pēc vidējās izglītības ieguves. Abos gadījumos jānodrošina,
lai programmas kopumā ietvertu praksi ne mazāk kā 26 KP (39 ECTS) apjomā un
valsts pārbaudījumu, tai skaitā noslēguma darbu vismaz 10 KP (15 ECTS)
apjomā. Ja 240 kredītpunktu programma ietver bakalaura programmas obligāto
daļu, tad absolventi iegūst tiesības stāties maģistrantūrā.
Doktorantūra. Kopš 2000.gada 1.janvāra Latvijā tiek piešķirts viena veida
zinātniskais grāds – doktors. Uzņemšanai doktorantūrā ir nepieciešams maģistra
grāds. Doktora grādu piešķir personai, kura sekmīgi nokārtojusi eksāmenus
izraudzītajā zinātnes nozarē un pieredzējuša zinātnieka vadībā izstrādājusi un publiski
aizstāvējusi promocijas darbu, kas satur oriģinālu pētījumu rezultātus un sniedz jaunas
atziņas dotajā zinātņu nozarē. Promocijas darbu var izstrādāt triju līdz četru gadu laikā
doktorantūras studiju ietvaros augstskolā vai arī pēc atbilstoša apjoma patstāvīgu
pētījumu veikšanas. Promocijas darbs var būt disertācija, tematiski vienota anonīmi
recenzētu publikāciju kopa vai monogrāfija. Doktora grādu piešķir promocijas
padomes. Doktora grāda piešķiršanu pārrauga MK izveidota Valsts zinātniskā
kvalifikācijas komisija.
Atzīmju sistēma. Zināšanas vērtē, izmantojot 10 ballu vērtēšanas skalu:
Apguves
līmenis
ļoti augsts

Atzīme
10

Skaidrojums
izcili (with distinction)

Aptuvenā
ECTS atzīme
A

augsts

vidējs

zems

9

teicami (excellent)

A

8

ļoti labi (very good)

B

7

labi (good)

C

6

gandrīz labi (almost good)

D

5

viduvēji (satisfactory)

E

4

gandrīz viduvēji (almost satisfactory)

3–1

negatīvs vērtējums (unsatisfactory)

E/FX
Fail

Kvalitātes nodrošināšana. Saskaņā ar Latvijas normatīvajiem aktiem augstskolas
un koledžas var izsniegt valsts atzītus diplomus, ja studijas ir notikušas akreditētā
augstskolā vai koledžā, akreditētā studiju programmā un augstskolai ir apstiprināta
satversme un koledžai nolikums. Lēmumu par programmas akreditāciju pieņem
Akreditācijas komisija, bet par augstskolas un koledžas akreditāciju – Augstākās
izglītības padome.
Papildinformācija:
1. Par izglītības sistēmu – http://www.izm.lv
http://www.aic.lv
2. Par augstskolu un programmu statusu – http://www.aiknc.lv

DAUGAVPILS UNIVERSITĀTE
Diploma pielikums atbilst Eiropas Komisijas, Eiropas Padomes un Apvienoto Nāciju Izglītības,
zinātnes un kultūras organizācijas (UNESCO/CEPES) izveidotajam paraugam. Pielikums ir
sagatavots, lai sniegtu objektīvu informāciju un nodrošinātu kvalifikāciju apliecinošu dokumentu
(piemēram, diplomu, sertifikātu) akadēmisku un profesionālu atzīšanu.
Diploma pielikumā ir iekļautas ziņas par diplomā minētās personas sekmīgi pabeigto studiju būtību,
līmeni, kontekstu, saturu un statusu. Tajā neiekļauj norādes par kvalifikācijas novērtējumu un
līdzvērtību, kā arī ieteikumus tās atzīšanai. Informāciju sniedz visās astoņās sadaļās. Ja kādā sadaļā
informāciju nesniedz, norāda iemeslu.

DIPLOMA PIELIKUMS
PDE Nr. 0000
1. ZIŅAS PAR KVALIFIKĀCIJAS IEGUVĒJU

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

Uzvārds:
Vārds:
Dzimšanas datums:
Studenta personas kods:

UZVĀRDS
VĀRDS
__.__.____.
000000-00000

2. ZIŅAS PAR KVALIFIKĀCIJU

2.1. Kvalifikācijas nosaukums:
Personāla vadītājs, profesionālais maģistra grāds uzņēmējdarbības vadībā
2.2. Galvenā studiju joma kvalifikācijas iegūšanai:
komerczinības un administrēšana
2.3. Kvalifikācijas piešķīrējas institūcijas nosaukums un statuss:
Daugavpils Universitāte, akreditēta 29.01.2004., valsts dibināta universitāte
2.4. Studijas administrējošās iestādes nosaukums un statuss: tā pati, kas 2.3. punktā
2.5. Mācību un eksaminācijas valoda: latviešu
3. ZIŅAS PAR KVALIFIKĀCIJAS LĪMENI

3.1. Kvalifikācijas līmenis:
profesionālais maģistra grāds, piektais profesionālās kvalifikācijas līmenis
3.2. Oficiālais programmas ilgums, programmas apguves sākuma un beigu
datums:
2,5 gadu pilna laika studijas, 100 Latvijas kredītpunkti, 150 ECTS
kredītpunkti, no ____.g.__.__. līdz ____.g.__.__.
3.3. Uzņemšanas prasības:
augstākā akadēmiskā vai 2.līmeņa profesionālā augstākā izglītība
4. ZIŅAS PAR STUDIJU SATURU UN REZULTĀTIEM

4.1.
4.2.

Studiju veids: pilna laika studijas
Programmas prasības:
apgūt studiju kursus, kas nodrošina jaunāko sasniegumu apguvi teorijā
un praksē;
apgūt pētnieciskā darba, jaunrades darba, projektēšanas darba un
vadībzinību studiju kursus;

apgūt pedagoģijas un psiholoģijas studiju kursus;
veikt patstāvīgu, padziļinātu aktuālas praktiskas problēmas izpēti
personāla vadībā un rezultātus apkopot maģistra darbā, kura līmenis
atbilst zinātniskas publikācijas prasībām;
profesionālās kvalifikācijas praksē apgūt personāla vadītājam
nepieciešamās praktiskās iemaņas
4.3.

Programmas sastāvdaļas un personas iegūtais
novērtējums/atzīmes/kredītpunkti:
KURSA NOSAUKUMS

KREDĪT-

ECTS

PUNKTI

KREDĪTI

VĒRTĒJUMS

STUDIJU KURSI, KAS NODROŠINA JAUNĀKO SASNIEGUMU APGUVI TEORIJĀ UN
PRAKSĒ

Finanšu un vadības grāmatvedība
Darba tiesības
Civilprocesa tiesības
Komerctiesības
Ekonomika vadītājiem
Statistika
Darba aizsardzība un darba drošība

3
2
2
4
4
2
2

4,5
3
3
6
6
3
3

7 (labi)
8 (ļoti labi)
7 (labi)
9 (teicami)
8 (ļoti labi)
7 (labi)
8 (ļoti labi)

PĒTNIECISKĀ, JAUNRADES, PROJEKTU DARBA UN VADĪBZINĪBU STUDIJU KURSI

Uzņēmējdarbības resursu plānošana
un vadība
Mārketinga vadība
Zinātniski pētnieciskā darba
metodoloģija
Personālvadība
Kvalitātes sistēmu vadīšana
Informācijas sistēmas vadībā
Risku analīze un vadība
Projektu vadīšana

4

6

7 (labi)

2
2

3

7 (labi)
7 (labi)

3
2
2
3
2

3
4,5
3
3
4,5
3

7 (labi)
7 (labi)
7 (labi)
7 (labi)
7 (labi)

3

4,5

8 (ļoti labi)

2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3

7 (labi)
8 (ļoti labi)
7 (labi)
9 (teicami)
7 (labi)
7 (labi)

26

39

9 (teicami)

20

30

7 (labi)

PEDAGOĢIJAS UN PSIHOLOĢIJAS STUDIJU KURSI

Vadības psiholoģija
OBLIGĀTIE IZVĒLES KURSI
Lietišķā svešvaloda (angļu vai vācu)
Lietišķā saskarsme
Lietvedība
Profesionālā ētika
Loģika
Organizāciju psiholoģija
PRAKSE

Prakse
VALSTS PĀRBAUDĪJUMS

Maģistra darbs

4.4.

Atzīmju sistēma:
ATZĪME
10
9
8
7
6
5
4
3–1

ATZĪMES NOZĪME
izcili
teicami
ļoti labi
labi
gandrīz labi
viduvēji
gandrīz viduvēji
neapmierinoši

4.5. Kvalifikācijas klase:
nav
5. ZIŅAS PAR KVALIFIKĀCIJU

5.1. Turpmākās studiju iespējas:
turpināt studijas doktorantūrā
5.2. Profesionālais statuss:
tiesības strādāt personāla vadītāja profesijā
6. PAPILDINFORMĀCIJA

6.1.

Sīkāka informācija:
diploma pielikums ir derīgs tikai kopā ar diplomu PDE Nr. 0000;
Daugavpils Universitātes profesionālā maģistra studiju programma
„Uzņēmējdarbības vadība” ir akreditēta
6.2. Papildinformācijas avoti:
Daugavpils Universitāte
Vienības ielā 13, Daugavpilī, LV – 5400
tālr. 65422180, fakss: 65422890
e-pasts: du@du.lv

7. PIELIKUMA APSTIPRINĀJUMS

7.1.

Datums: __.__.20__.

7.2.

Paraksts ____________ Arvīds Barševskis

7.3.

Pielikuma apstiprinātāja amats: Daugavpils Universitātes rektors

7.4.

Zīmogs:

8. ZIŅAS PAR AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS SISTĒMU VALSTĪ

Lai iegūtu tiesības iestāties augstskolā/koledžā, jāiegūst vidējā izglītība. Vidējās
izglītības pakāpē ir divu veidu programmas: vispārējās vidējās un profesionālās
vidējās izglītības programmas. Reflektantus uzņem augstskolā/koledžā saskaņā ar
vispārīgajiem augstskolas/koledžas uzņemšanas noteikumiem. Augstskolas/koledžas
var noteikt arī specifiskas uzņemšanas prasības (piemēram, noteikt, kādi mācību
priekšmeti jāapgūst vidusskolā, lai varētu iestāties konkrētajā augstskolā/koledžā
attiecīgās studiju programmas apguvei).

Augstākās izglītības sistēma ietver akadēmisko augstāko izglītību un profesionālo
augstāko izglītību. Bakalaura un maģistra grādi pastāv gan akadēmiskajā, gan
profesionālajā augstākajā izglītībā.
Akadēmiskās izglītības mērķis ir sagatavot patstāvīgai pētniecības darbībai, kā
arī sniegt teorētisko pamatu profesionālai darbībai.
Bakalaura akadēmisko studiju programmu apjoms ir 120–160 kredītpunktu
(turpmāk – KP)1, no tiem obligātā daļa ir ≥50 KP (75 ECTS), obligātās izvēles daļa ir
≥20 KP (30 ECTS), bakalaura darbs ir ≥10 KP (15 ECTS) un brīvās izvēles daļa.
Studiju ilgums pilna laika studijās ir seši līdz astoņi semestri.
Maģistra akadēmisko studiju programmas apjoms ir 80 KP (120 ECTS), no
kuriem ne mazāk kā 20 KP (30 ECTS) ir maģistra darbs, programmas obligātais
saturs ietver attiecīgās zinātņu nozares izvēlētās jomas teorētiskās atziņas ≥30 KP (45
ECTS) un to aprobāciju aktuālo problēmu aspektā ≥15 KP (22,5 ECTS).
Akadēmiskās izglītības programmas tiek īstenotas saskaņā ar valsts akadēmiskās
izglītības standartu.
1
Kredītpunkts (KP) Latvijā definēts kā vienas nedēļas pilna laika studiju darba apjoms. Vienam studiju
gadam paredzētais apjoms pilna laika studijās ir 40 kredītpunktu. Pārrēķinot Eiropas Kredītu pārneses
sistēmas (ECTS) punktos, Latvijas kredītpunktu skaits jāreizina ar 1,5.

Profesionālās augstākās izglītības uzdevums ir īstenot padziļinātu zināšanu
apguvi konkrētā nozarē, nodrošinot absolventu spēju izstrādāt vai pilnveidot sistēmas,
produktus un tehnoloģijas, un sagatavojot absolventu jaunrades, pētnieciskajam un
pedagoģiskajam darbam šajā nozarē.
Bakalaura profesionālās studiju programmas nodrošina profesionālo kompetenci,
šo programmu apjoms ir vismaz 160 KP (240 ECTS), tās veido: vispārizglītojošie
kursi ≥20 KP (30 ECTS), nozares teorētiskie pamati ≥36 KP (54 ECTS), profesionālā
specializācija ≥60 KP (90 ECTS), izvēles kursi ≥6 KP (9 ECTS), prakse ≥26 KP (39
ECTS), valsts pārbaudījums, tai skaitā noslēguma darbs ≥12 KP (18 ECTS).
Maģistra profesionālo studiju programmu apjoms ir ne mazāk kā 40 KP (60
ECTS): jaunākie sasniegumi nozarē, teorijā un praksē ≥7 KP (10,5 ECTS), prakse ≥6
KP (9 ECTS), valsts pārbaudījums, tai skaitā noslēguma darbs ≥ 20 KP (30 ECTS), kā
arī pētniecības, projektēšanas, vadības, psiholoģijas un citi kursi.
Abu veidu bakalaura grādu ieguvējiem ir tiesības stāties maģistrantūrā, bet
maģistra grādu ieguvējiem – doktorantūrā. Maģistra grādam tiek pielīdzināti arī
medicīnas, zobārstniecības un farmācijas profesionālajās studijās iegūstamie grādi (5
un 6 gadu studijas) un to ieguvēji var turpināt studijas doktorantūrā.
Profesionālajā augstākajā izglītībā bez bakalaura un maģistra programmām pastāv
vairāki citi programmu veidi.
 Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības (koledžas) studiju programmas,
pēc kuru apguves iegūst ceturtā līmeņa profesionālo kvalifikāciju. Programmu
apjoms ir 80–120 KP (120–180 ECTS), un tās pamatā ir paredzētas profesijas
apguvei, taču to absolventi var turpināt studijas otrā līmeņa profesionālās
augstākās izglītības programmās.
 Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas, pēc kuru
apguves iegūst piektā līmeņa profesionālo kvalifikāciju. Šīs programmas var būt
vismaz 40 KP (60 ECTS) apjomā pēc bakalaura grāda ieguves vai vismaz 160 KP
(240 ECTS) apjomā pēc vidējās izglītības ieguves. Abos gadījumos jānodrošina,
lai programmas kopumā ietvertu praksi ne mazāk kā 26 KP (39 ECTS) apjomā un
valsts pārbaudījumu, tai skaitā noslēguma darbu vismaz 10 KP (15 ECTS)
apjomā. Ja 240 kredītpunktu programma ietver bakalaura programmas obligāto
daļu, tad absolventi iegūst tiesības stāties maģistrantūrā.
Doktorantūra. Kopš 2000.gada 1.janvāra Latvijā tiek piešķirts viena veida
zinātniskais grāds – doktors. Uzņemšanai doktorantūrā ir nepieciešams maģistra
grāds. Doktora grādu piešķir personai, kura sekmīgi nokārtojusi eksāmenus
izraudzītajā zinātnes nozarē un pieredzējuša zinātnieka vadībā izstrādājusi un publiski
aizstāvējusi promocijas darbu, kas satur oriģinālu pētījumu rezultātus un sniedz jaunas
atziņas dotajā zinātņu nozarē. Promocijas darbu var izstrādāt triju līdz četru gadu laikā
doktorantūras studiju ietvaros augstskolā vai arī pēc atbilstoša apjoma patstāvīgu
pētījumu veikšanas. Promocijas darbs var būt disertācija, tematiski vienota anonīmi
recenzētu publikāciju kopa vai monogrāfija. Doktora grādu piešķir promocijas
padomes. Doktora grāda piešķiršanu pārrauga MK izveidota Valsts zinātniskā
kvalifikācijas komisija.
Atzīmju sistēma. Zināšanas vērtē, izmantojot 10 ballu vērtēšanas skalu:
Apguves
līmenis
ļoti augsts

Atzīme
10

Skaidrojums
izcili (with distinction)

Aptuvenā
ECTS atzīme
A

augsts

vidējs

zems

9

teicami (excellent)

A

8

ļoti labi (very good)

B

7

labi (good)

C

6

gandrīz labi (almost good)

D

5

viduvēji (satisfactory)

E

4

gandrīz viduvēji (almost satisfactory)

3–1

negatīvs vērtējums (unsatisfactory)

E/FX
Fail

Kvalitātes nodrošināšana. Saskaņā ar Latvijas normatīvajiem aktiem augstskolas
un koledžas var izsniegt valsts atzītus diplomus, ja studijas ir notikušas akreditētā
augstskolā vai koledžā, akreditētā studiju programmā un augstskolai ir apstiprināta
satversme un koledžai nolikums. Lēmumu par programmas akreditāciju pieņem
Akreditācijas komisija, bet par augstskolas un koledžas akreditāciju – Augstākās
izglītības padome.
Papildinformācija:
1. Par izglītības sistēmu – http://www.izm.lv
http://www.aic.lv
2. Par augstskolu un programmu statusu – http://www.aiknc.lv

Ar valsts pārbaudījumu komisijas
20<00>. gada <00>. mēneša nosaukums
(ăenitīvā)> lēmumu Nr. <0-0/0>

<diploma ieguvēja vārds un uzvārds>
personas kods <000000-00000>

ieguv<-is/-usi>
PROFESIONĀLO MAĂISTRA GRĀDU
uzĦēmējdarbības vadībā
un
uzĦēmuma un iestāžu vadītāja kvalifikāciju
Iegūtā kvalifikācija atbilst piektajam
profesionālās kvalifikācijas līmenim
Rektors____________________
<paraksts un tā atšifrējums>

Valsts pārbaudījumu
komisijas
priekšsēdētājs______________
<paraksts un tā atšifrējums>
Daugavpilī, 20<00>.gada <00>.<mēneša nosaukums
(lokstīvā>
Reăistrācijas Nr. <00>

DAUGAVPILS UNIVERSITĀTE
Diploma pielikums atbilst Eiropas Komisijas, Eiropas Padomes un Apvienoto Nāciju Izglītības,
zinātnes un kultūras organizācijas (UNESCO/CEPES) izveidotajam paraugam. Pielikums ir
sagatavots, lai sniegtu objektīvu informāciju un nodrošinātu kvalifikāciju apliecinošu dokumentu
(piemēram, diplomu, sertifikātu) akadēmisku un profesionālu atzīšanu.
Diploma pielikumā ir iekĜautas ziĦas par diplomā minētās personas sekmīgi pabeigto studiju būtību,
līmeni, kontekstu, saturu un statusu. Tajā neiekĜauj norādes par kvalifikācijas novērtējumu un
līdzvērtību, kā arī ieteikumus tās atzīšanai. Informāciju sniedz visās astoĦās sadaĜās. Ja kādā sadaĜā
informāciju nesniedz, norāda iemeslu.

DIPLOMA PIELIKUMS
PDE Nr. 0000
1. ZIĥAS PAR KVALIFIKĀCIJAS IEGUVĒJU

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

Uzvārds:
Vārds:
Dzimšanas datums:
Studenta personas kods:

UZVĀRDS
VĀRDS
__.__.____.
000000-00000

2. ZIĥAS PAR KVALIFIKĀCIJU

2.1. Kvalifikācijas nosaukums:
UzĦēmuma un iestāžu vadītājs, profesionālais maăistra grāds
uzĦēmējdarbības vadībā
2.2. Galvenā studiju joma kvalifikācijas iegūšanai:
komerczinības un administrēšana
2.3. Kvalifikācijas piešėīrējas institūcijas nosaukums un statuss:
Daugavpils Universitāte, akreditēta 29.01.2004., valsts dibināta universitāte
2.4. Studijas administrējošās iestādes nosaukums un statuss: tā pati, kas 2.3. punktā
2.5. Mācību un eksaminācijas valoda: latviešu
3. ZIĥAS PAR KVALIFIKĀCIJAS LĪMENI

3.1. Kvalifikācijas līmenis:
profesionālais maăistra grāds, piektais profesionālās kvalifikācijas līmenis
3.2. Oficiālais programmas ilgums, programmas apguves sākuma un beigu
datums:
2,5 gadu pilna laika studijas, 100 Latvijas kredītpunkti, 150 ECTS
kredītpunkti, no ____.g.__.__. līdz ____.g.__.__.
3.3. UzĦemšanas prasības:
augstākā akadēmiskā vai 2.līmeĦa profesionālā augstākā izglītība
4. ZIĥAS PAR STUDIJU SATURU UN REZULTĀTIEM

4.1.
4.2.

Studiju veids: pilna laika studijas
Programmas prasības:
apgūt studiju kursus, kas nodrošina jaunāko sasniegumu apguvi teorijā un
praksē;

apgūt pētnieciskā darba, jaunrades darba, projektēšanas darba un
vadībzinību studiju kursus;
apgūt pedagoăijas un psiholoăijas studiju kursus;
veikt patstāvīgu, padziĜinātu aktuālas praktiskas problēmas izpēti
uzĦēmuma/ iestādes vadībā un rezultātus apkopot maăistra darbā, kura
līmenis atbilst zinātniskas publikācijas prasībām;
profesionālās kvalifikācijas praksē apgūt uzĦēmuma/ iestādes vadītājam
nepieciešamās praktiskās iemaĦas
4.3.

Programmas sastāvdaĜas un personas iegūtais
novērtējums/atzīmes/kredītpunkti:
KURSA NOSAUKUMS

KREDĪT-

ECTS

PUNKTI

KREDĪTI

VĒRTĒJUMS

STUDIJU KURSI, KAS NODROŠINA JAUNĀKO SASNIEGUMU APGUVI TEORIJĀ UN
PRAKSĒ

Finanšu un vadības grāmatvedība
Darba tiesības
Civilprocesa tiesības
Komerctiesības
Ekonomika vadītājiem
Statistika
Darba aizsardzība un darba drošība

3
2
2
4
4
2
2

4,5
3
3
6
6
3
3

7 (labi)
8 (Ĝoti labi)
7 (labi)
9 (teicami)
8 (Ĝoti labi)
7 (labi)
8 (Ĝoti labi)

PĒTNIECISKĀ, JAUNRADES, PROJEKTU DARBA UN VADĪBZINĪBU STUDIJU KURSI

UzĦēmējdarbības resursu plānošana
un vadība
Mārketinga vadība
Zinātniski pētnieciskā darba
metodoloăija
Personālvadība
Kvalitātes sistēmu vadīšana
Informācijas sistēmas vadībā
Risku analīze un vadība
Projektu vadīšana

4

6

8 (Ĝoti labi)

2
2

3

7 (labi)
7 (labi)

3
2
2
3
2

4,5
3
3
4,5
3

7 (labi)
7 (labi)
7 (labi)
7 (labi)
7 (labi)

3

4,5

8 (Ĝoti labi)

2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3

7 (labi)
8 (Ĝoti labi)
8 (Ĝoti labi)
7 (labi)
7 (labi)
7 (labi)

26

39

9 (teicami)

3

PEDAGOĂIJAS UN PSIHOLOĂIJAS STUDIJU KURSI

Vadības psiholoăija
OBLIGĀTIE IZVĒLES KURSI
Lietišėā svešvaloda (angĜu vai vācu)
Lietišėā saskarsme
Inovatīvās metodes uzĦēmējdarbībā
Finanšu un nodokĜu tiesības
Loăistika
Finanšu tirgi
PRAKSE

Prakse
VALSTS PĀRBAUDĪJUMS

KURSA NOSAUKUMS
Maăistra darbs

4.4.

KREDĪT-

ECTS

PUNKTI

KREDĪTI

20

30

VĒRTĒJUMS
7 (labi)

Atzīmju sistēma:
ATZĪME
10
9
8
7
6
5
4
3–1

ATZĪMES NOZĪME
izcili
teicami
Ĝoti labi
labi
gandrīz labi
viduvēji
gandrīz viduvēji
neapmierinoši

4.5. Kvalifikācijas klase:
nav
5. ZIĥAS PAR KVALIFIKĀCIJU

5.1. Turpmākās studiju iespējas:
turpināt studijas doktorantūrā
5.2. Profesionālais statuss:
tiesības strādāt uzĦēmuma/iestādes vadītāja profesijā
6. PAPILDINFORMĀCIJA

6.1.

Sīkāka informācija:
diploma pielikums ir derīgs tikai kopā ar diplomu PDE Nr. 0000;
Daugavpils Universitātes profesionālā maăistra studiju programma
„UzĦēmējdarbības vadība” ir akreditēta
6.2. Papildinformācijas avoti:
Daugavpils Universitāte
Vienības ielā 13, Daugavpilī, LV – 5400
tālr. 65422180, fakss: 65422890
e-pasts: du@du.lv
7. PIELIKUMA APSTIPRINĀJUMS

7.1.

Datums: __.__.20__.

7.2.

Paraksts ____________ Arvīds Barševskis

7.3.

Pielikuma apstiprinātāja amats: Daugavpils Universitātes rektors

7.4.

Zīmogs:

8. ZIĥAS PAR AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS SISTĒMU VALSTĪ

Lai iegūtu tiesības iestāties augstskolā/koledžā, jāiegūst vidējā izglītība. Vidējās
izglītības pakāpē ir divu veidu programmas: vispārējās vidējās un profesionālās
vidējās izglītības programmas. Reflektantus uzĦem augstskolā/koledžā saskaĦā ar
vispārīgajiem augstskolas/koledžas uzĦemšanas noteikumiem. Augstskolas/koledžas
var noteikt arī specifiskas uzĦemšanas prasības (piemēram, noteikt, kādi mācību
priekšmeti jāapgūst vidusskolā, lai varētu iestāties konkrētajā augstskolā/koledžā
attiecīgās studiju programmas apguvei).

Augstākās izglītības sistēma ietver akadēmisko augstāko izglītību un profesionālo
augstāko izglītību. Bakalaura un maăistra grādi pastāv gan akadēmiskajā, gan
profesionālajā augstākajā izglītībā.
Akadēmiskās izglītības mērėis ir sagatavot patstāvīgai pētniecības darbībai, kā
arī sniegt teorētisko pamatu profesionālai darbībai.
Bakalaura akadēmisko studiju programmu apjoms ir 120–160 kredītpunktu
(turpmāk – KP)1, no tiem obligātā daĜa ir ≥50 KP (75 ECTS), obligātās izvēles daĜa ir
≥20 KP (30 ECTS), bakalaura darbs ir ≥10 KP (15 ECTS) un brīvās izvēles daĜa.
Studiju ilgums pilna laika studijās ir seši līdz astoĦi semestri.
Maăistra akadēmisko studiju programmas apjoms ir 80 KP (120 ECTS), no
kuriem ne mazāk kā 20 KP (30 ECTS) ir maăistra darbs, programmas obligātais

1

Kredītpunkts (KP) Latvijā definēts kā vienas nedēĜas pilna laika studiju darba apjoms. Vienam studiju
gadam paredzētais apjoms pilna laika studijās ir 40 kredītpunktu. Pārrēėinot Eiropas Kredītu pārneses
sistēmas (ECTS) punktos, Latvijas kredītpunktu skaits jāreizina ar 1,5.

saturs ietver attiecīgās zinātĦu nozares izvēlētās jomas teorētiskās atziĦas ≥30 KP (45
ECTS) un to aprobāciju aktuālo problēmu aspektā ≥15 KP (22,5 ECTS).
Akadēmiskās izglītības programmas tiek īstenotas saskaĦā ar valsts akadēmiskās
izglītības standartu.
Profesionālās augstākās izglītības uzdevums ir īstenot padziĜinātu zināšanu
apguvi konkrētā nozarē, nodrošinot absolventu spēju izstrādāt vai pilnveidot sistēmas,
produktus un tehnoloăijas, un sagatavojot absolventu jaunrades, pētnieciskajam un
pedagoăiskajam darbam šajā nozarē.
Bakalaura profesionālās studiju programmas nodrošina profesionālo kompetenci,
šo programmu apjoms ir vismaz 160 KP (240 ECTS), tās veido: vispārizglītojošie
kursi ≥20 KP (30 ECTS), nozares teorētiskie pamati ≥36 KP (54 ECTS), profesionālā
specializācija ≥60 KP (90 ECTS), izvēles kursi ≥6 KP (9 ECTS), prakse ≥26 KP (39
ECTS), valsts pārbaudījums, tai skaitā noslēguma darbs ≥12 KP (18 ECTS).
Maăistra profesionālo studiju programmu apjoms ir ne mazāk kā 40 KP (60
ECTS): jaunākie sasniegumi nozarē, teorijā un praksē ≥7 KP (10,5 ECTS), prakse ≥6
KP (9 ECTS), valsts pārbaudījums, tai skaitā noslēguma darbs ≥ 20 KP (30 ECTS), kā
arī pētniecības, projektēšanas, vadības, psiholoăijas un citi kursi.
Abu veidu bakalaura grādu ieguvējiem ir tiesības stāties maăistrantūrā, bet
maăistra grādu ieguvējiem – doktorantūrā. Maăistra grādam tiek pielīdzināti arī
medicīnas, zobārstniecības un farmācijas profesionālajās studijās iegūstamie grādi (5
un 6 gadu studijas) un to ieguvēji var turpināt studijas doktorantūrā.
Profesionālajā augstākajā izglītībā bez bakalaura un maăistra programmām pastāv
vairāki citi programmu veidi.
• Pirmā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības (koledžas) studiju programmas,
pēc kuru apguves iegūst ceturtā līmeĦa profesionālo kvalifikāciju. Programmu
apjoms ir 80–120 KP (120–180 ECTS), un tās pamatā ir paredzētas profesijas
apguvei, taču to absolventi var turpināt studijas otrā līmeĦa profesionālās
augstākās izglītības programmās.
• Otrā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas, pēc kuru
apguves iegūst piektā līmeĦa profesionālo kvalifikāciju. Šīs programmas var būt
vismaz 40 KP (60 ECTS) apjomā pēc bakalaura grāda ieguves vai vismaz 160 KP
(240 ECTS) apjomā pēc vidējās izglītības ieguves. Abos gadījumos jānodrošina,
lai programmas kopumā ietvertu praksi ne mazāk kā 26 KP (39 ECTS) apjomā un
valsts pārbaudījumu, tai skaitā noslēguma darbu vismaz 10 KP (15 ECTS)
apjomā. Ja 240 kredītpunktu programma ietver bakalaura programmas obligāto
daĜu, tad absolventi iegūst tiesības stāties maăistrantūrā.
Doktorantūra. Kopš 2000.gada 1.janvāra Latvijā tiek piešėirts viena veida
zinātniskais grāds – doktors. UzĦemšanai doktorantūrā ir nepieciešams maăistra
grāds. Doktora grādu piešėir personai, kura sekmīgi nokārtojusi eksāmenus
izraudzītajā zinātnes nozarē un pieredzējuša zinātnieka vadībā izstrādājusi un publiski
aizstāvējusi promocijas darbu, kas satur oriăinālu pētījumu rezultātus un sniedz jaunas
atziĦas dotajā zinātĦu nozarē. Promocijas darbu var izstrādāt triju līdz četru gadu laikā
doktorantūras studiju ietvaros augstskolā vai arī pēc atbilstoša apjoma patstāvīgu
pētījumu veikšanas. Promocijas darbs var būt disertācija, tematiski vienota anonīmi
recenzētu publikāciju kopa vai monogrāfija. Doktora grādu piešėir promocijas
padomes. Doktora grāda piešėiršanu pārrauga MK izveidota Valsts zinātniskā
kvalifikācijas komisija.
Atzīmju sistēma. Zināšanas vērtē, izmantojot 10 ballu vērtēšanas skalu:

Apguves
līmenis
Ĝoti augsts

augsts

vidējs

zems

Atzīme

Skaidrojums

Aptuvenā
ECTS atzīme

10

izcili (with distinction)

A

9

teicami (excellent)

A

8

Ĝoti labi (very good)

B

7

labi (good)

C

6

gandrīz labi (almost good)

D

5

viduvēji (satisfactory)

E

4

gandrīz viduvēji (almost satisfactory)

3–1

negatīvs vērtējums (unsatisfactory)

E/FX
Fail

Kvalitātes nodrošināšana. SaskaĦā ar Latvijas normatīvajiem aktiem augstskolas
un koledžas var izsniegt valsts atzītus diplomus, ja studijas ir notikušas akreditētā
augstskolā vai koledžā, akreditētā studiju programmā un augstskolai ir apstiprināta
satversme un koledžai nolikums. Lēmumu par programmas akreditāciju pieĦem
Akreditācijas komisija, bet par augstskolas un koledžas akreditāciju – Augstākās
izglītības padome.
Papildinformācija:
1. Par izglītības sistēmu – http://www.izm.lv
http://www.aic.lv
2. Par augstskolu un programmu statusu – http://www.aiknc.lv

DAUGAVPILS UNIVERSITĀTE
Diploma pielikums atbilst Eiropas Komisijas, Eiropas Padomes un Apvienoto Nāciju Izglītības,
zinātnes un kultūras organizācijas (UNESCO/CEPES) izveidotajam paraugam. Pielikums ir
sagatavots, lai sniegtu objektīvu informāciju un nodrošinātu kvalifikāciju apliecinošu dokumentu
(piemēram, diplomu, sertifikātu) akadēmisku un profesionālu atzīšanu.
Diploma pielikumā ir iekĜautas ziĦas par diplomā minētās personas sekmīgi pabeigto studiju būtību,
līmeni, kontekstu, saturu un statusu. Tajā neiekĜauj norādes par kvalifikācijas novērtējumu un
līdzvērtību, kā arī ieteikumus tās atzīšanai. Informāciju sniedz visās astoĦās sadaĜās. Ja kādā sadaĜā
informāciju nesniedz, norāda iemeslu.

DIPLOMA PIELIKUMS
PDE Nr. 0000
1. ZIĥAS PAR KVALIFIKĀCIJAS IEGUVĒJU

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

Uzvārds:
Vārds:
Dzimšanas datums:
Studenta personas kods:

UZVĀRDS
VĀRDS
__.__.____.
000000-00000

2. ZIĥAS PAR KVALIFIKĀCIJU

2.1. Kvalifikācijas nosaukums:
UzĦēmuma un iestāžu vadītājs, profesionālais maăistra grāds
uzĦēmējdarbības vadībā
2.2. Galvenā studiju joma kvalifikācijas iegūšanai:
komerczinības un administrēšana
2.3. Kvalifikācijas piešėīrējas institūcijas nosaukums un statuss:
Daugavpils Universitāte, akreditēta 29.01.2004., valsts dibināta universitāte
2.4. Studijas administrējošās iestādes nosaukums un statuss: tā pati, kas 2.3. punktā
2.5. Mācību un eksaminācijas valoda: latviešu
3. ZIĥAS PAR KVALIFIKĀCIJAS LĪMENI

3.1. Kvalifikācijas līmenis:
profesionālais maăistra grāds, piektais profesionālās kvalifikācijas līmenis
3.2. Oficiālais programmas ilgums, programmas apguves sākuma un beigu
datums:
3 gadu nepilna laika studijas, 100 Latvijas kredītpunkti, 150 ECTS
kredītpunkti, no ____.g.__.__. līdz ____.g.__.__.
3.3. UzĦemšanas prasības:
augstākā akadēmiskā vai 2.līmeĦa profesionālā augstākā izglītība
4. ZIĥAS PAR STUDIJU SATURU UN REZULTĀTIEM

4.1.
4.2.

Studiju veids: nepilna laika studijas
Programmas prasības:
apgūt studiju kursus, kas nodrošina jaunāko sasniegumu apguvi teorijā un
praksē;

apgūt pētnieciskā darba, jaunrades darba, projektēšanas darba un
vadībzinību studiju kursus;
apgūt pedagoăijas un psiholoăijas studiju kursus;
veikt patstāvīgu, padziĜinātu aktuālas praktiskas problēmas izpēti
uzĦēmuma/ iestādes vadībā un rezultātus apkopot maăistra darbā, kura
līmenis atbilst zinātniskas publikācijas prasībām;
profesionālās kvalifikācijas praksē apgūt uzĦēmuma/ iestādes vadītājam
nepieciešamās praktiskās iemaĦas
4.3.

Programmas sastāvdaĜas un personas iegūtais
novērtējums/atzīmes/kredītpunkti:
KURSA NOSAUKUMS

KREDĪT-

ECTS

PUNKTI

KREDĪTI

VĒRTĒJUMS

STUDIJU KURSI, KAS NODROŠINA JAUNĀKO SASNIEGUMU APGUVI TEORIJĀ UN
PRAKSĒ

Finanšu un vadības grāmatvedība
Darba tiesības
Civilprocesa tiesības
Komerctiesības
Ekonomika vadītājiem
Statistika
Darba aizsardzība un darba drošība

3
2
2
4
4
2
2

4,5
3
3
6
6
3
3

7 (labi)
8 (Ĝoti labi)
7 (labi)
9 (teicami)
8 (Ĝoti labi)
7 (labi)
8 (Ĝoti labi)

PĒTNIECISKĀ, JAUNRADES, PROJEKTU DARBA UN VADĪBZINĪBU STUDIJU KURSI

UzĦēmējdarbības resursu plānošana
un vadība
Mārketinga vadība
Zinātniski pētnieciskā darba
metodoloăija
Personālvadība
Kvalitātes sistēmu vadīšana
Informācijas sistēmas vadībā
Risku analīze un vadība
Projektu vadīšana

4

6

8 (Ĝoti labi)

2
2

3

7 (labi)
7 (labi)

3
2
2
3
2

4,5
3
3
4,5
3

7 (labi)
7 (labi)
7 (labi)
7 (labi)
7 (labi)

3

4,5

8 (Ĝoti labi)

2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3

7 (labi)
8 (Ĝoti labi)
8 (Ĝoti labi)
7 (labi)
7 (labi)
7 (labi)

26

39

9 (teicami)

3

PEDAGOĂIJAS UN PSIHOLOĂIJAS STUDIJU KURSI

Vadības psiholoăija
OBLIGĀTIE IZVĒLES KURSI
Lietišėā svešvaloda (angĜu vai vācu)
Lietišėā saskarsme
Inovatīvās metodes uzĦēmējdarbībā
Finanšu un nodokĜu tiesības
Loăistika
Finanšu tirgi
PRAKSE

Prakse
VALSTS PĀRBAUDĪJUMS

KURSA NOSAUKUMS
Maăistra darbs

4.4.

KREDĪT-

ECTS

PUNKTI

KREDĪTI

20

30

VĒRTĒJUMS
7 (labi)

Atzīmju sistēma:
ATZĪME
10
9
8
7
6
5
4
3–1

ATZĪMES NOZĪME
izcili
teicami
Ĝoti labi
labi
gandrīz labi
viduvēji
gandrīz viduvēji
neapmierinoši

4.5. Kvalifikācijas klase:
nav
5. ZIĥAS PAR KVALIFIKĀCIJU

5.1. Turpmākās studiju iespējas:
turpināt studijas doktorantūrā
5.2. Profesionālais statuss:
tiesības strādāt uzĦēmuma/iestādes vadītāja profesijā
6. PAPILDINFORMĀCIJA

6.1.

Sīkāka informācija:
diploma pielikums ir derīgs tikai kopā ar diplomu PDE Nr. 0000;
Daugavpils Universitātes profesionālā maăistra studiju programma
„UzĦēmējdarbības vadība” ir akreditēta
6.2. Papildinformācijas avoti:
Daugavpils Universitāte
Vienības ielā 13, Daugavpilī, LV – 5400
tālr. 65422180, fakss: 65422890
e-pasts: du@du.lv
7. PIELIKUMA APSTIPRINĀJUMS

7.1.

Datums: __.__.20__.

7.2.

Paraksts ____________ Arvīds Barševskis

7.3.

Pielikuma apstiprinātāja amats: Daugavpils Universitātes rektors

7.4.

Zīmogs:

8. ZIĥAS PAR AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS SISTĒMU VALSTĪ

Lai iegūtu tiesības iestāties augstskolā/koledžā, jāiegūst vidējā izglītība. Vidējās
izglītības pakāpē ir divu veidu programmas: vispārējās vidējās un profesionālās
vidējās izglītības programmas. Reflektantus uzĦem augstskolā/koledžā saskaĦā ar
vispārīgajiem augstskolas/koledžas uzĦemšanas noteikumiem. Augstskolas/koledžas
var noteikt arī specifiskas uzĦemšanas prasības (piemēram, noteikt, kādi mācību
priekšmeti jāapgūst vidusskolā, lai varētu iestāties konkrētajā augstskolā/koledžā
attiecīgās studiju programmas apguvei).

Augstākās izglītības sistēma ietver akadēmisko augstāko izglītību un profesionālo
augstāko izglītību. Bakalaura un maăistra grādi pastāv gan akadēmiskajā, gan
profesionālajā augstākajā izglītībā.
Akadēmiskās izglītības mērėis ir sagatavot patstāvīgai pētniecības darbībai, kā
arī sniegt teorētisko pamatu profesionālai darbībai.
Bakalaura akadēmisko studiju programmu apjoms ir 120–160 kredītpunktu
(turpmāk – KP)1, no tiem obligātā daĜa ir ≥50 KP (75 ECTS), obligātās izvēles daĜa ir
≥20 KP (30 ECTS), bakalaura darbs ir ≥10 KP (15 ECTS) un brīvās izvēles daĜa.
Studiju ilgums pilna laika studijās ir seši līdz astoĦi semestri.
Maăistra akadēmisko studiju programmas apjoms ir 80 KP (120 ECTS), no
kuriem ne mazāk kā 20 KP (30 ECTS) ir maăistra darbs, programmas obligātais

1

Kredītpunkts (KP) Latvijā definēts kā vienas nedēĜas pilna laika studiju darba apjoms. Vienam studiju
gadam paredzētais apjoms pilna laika studijās ir 40 kredītpunktu. Pārrēėinot Eiropas Kredītu pārneses
sistēmas (ECTS) punktos, Latvijas kredītpunktu skaits jāreizina ar 1,5.

saturs ietver attiecīgās zinātĦu nozares izvēlētās jomas teorētiskās atziĦas ≥30 KP (45
ECTS) un to aprobāciju aktuālo problēmu aspektā ≥15 KP (22,5 ECTS).
Akadēmiskās izglītības programmas tiek īstenotas saskaĦā ar valsts akadēmiskās
izglītības standartu.
Profesionālās augstākās izglītības uzdevums ir īstenot padziĜinātu zināšanu
apguvi konkrētā nozarē, nodrošinot absolventu spēju izstrādāt vai pilnveidot sistēmas,
produktus un tehnoloăijas, un sagatavojot absolventu jaunrades, pētnieciskajam un
pedagoăiskajam darbam šajā nozarē.
Bakalaura profesionālās studiju programmas nodrošina profesionālo kompetenci,
šo programmu apjoms ir vismaz 160 KP (240 ECTS), tās veido: vispārizglītojošie
kursi ≥20 KP (30 ECTS), nozares teorētiskie pamati ≥36 KP (54 ECTS), profesionālā
specializācija ≥60 KP (90 ECTS), izvēles kursi ≥6 KP (9 ECTS), prakse ≥26 KP (39
ECTS), valsts pārbaudījums, tai skaitā noslēguma darbs ≥12 KP (18 ECTS).
Maăistra profesionālo studiju programmu apjoms ir ne mazāk kā 40 KP (60
ECTS): jaunākie sasniegumi nozarē, teorijā un praksē ≥7 KP (10,5 ECTS), prakse ≥6
KP (9 ECTS), valsts pārbaudījums, tai skaitā noslēguma darbs ≥ 20 KP (30 ECTS), kā
arī pētniecības, projektēšanas, vadības, psiholoăijas un citi kursi.
Abu veidu bakalaura grādu ieguvējiem ir tiesības stāties maăistrantūrā, bet
maăistra grādu ieguvējiem – doktorantūrā. Maăistra grādam tiek pielīdzināti arī
medicīnas, zobārstniecības un farmācijas profesionālajās studijās iegūstamie grādi (5
un 6 gadu studijas) un to ieguvēji var turpināt studijas doktorantūrā.
Profesionālajā augstākajā izglītībā bez bakalaura un maăistra programmām pastāv
vairāki citi programmu veidi.
• Pirmā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības (koledžas) studiju programmas,
pēc kuru apguves iegūst ceturtā līmeĦa profesionālo kvalifikāciju. Programmu
apjoms ir 80–120 KP (120–180 ECTS), un tās pamatā ir paredzētas profesijas
apguvei, taču to absolventi var turpināt studijas otrā līmeĦa profesionālās
augstākās izglītības programmās.
• Otrā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas, pēc kuru
apguves iegūst piektā līmeĦa profesionālo kvalifikāciju. Šīs programmas var būt
vismaz 40 KP (60 ECTS) apjomā pēc bakalaura grāda ieguves vai vismaz 160 KP
(240 ECTS) apjomā pēc vidējās izglītības ieguves. Abos gadījumos jānodrošina,
lai programmas kopumā ietvertu praksi ne mazāk kā 26 KP (39 ECTS) apjomā un
valsts pārbaudījumu, tai skaitā noslēguma darbu vismaz 10 KP (15 ECTS)
apjomā. Ja 240 kredītpunktu programma ietver bakalaura programmas obligāto
daĜu, tad absolventi iegūst tiesības stāties maăistrantūrā.
Doktorantūra. Kopš 2000.gada 1.janvāra Latvijā tiek piešėirts viena veida
zinātniskais grāds – doktors. UzĦemšanai doktorantūrā ir nepieciešams maăistra
grāds. Doktora grādu piešėir personai, kura sekmīgi nokārtojusi eksāmenus
izraudzītajā zinātnes nozarē un pieredzējuša zinātnieka vadībā izstrādājusi un publiski
aizstāvējusi promocijas darbu, kas satur oriăinālu pētījumu rezultātus un sniedz jaunas
atziĦas dotajā zinātĦu nozarē. Promocijas darbu var izstrādāt triju līdz četru gadu laikā
doktorantūras studiju ietvaros augstskolā vai arī pēc atbilstoša apjoma patstāvīgu
pētījumu veikšanas. Promocijas darbs var būt disertācija, tematiski vienota anonīmi
recenzētu publikāciju kopa vai monogrāfija. Doktora grādu piešėir promocijas
padomes. Doktora grāda piešėiršanu pārrauga MK izveidota Valsts zinātniskā
kvalifikācijas komisija.
Atzīmju sistēma. Zināšanas vērtē, izmantojot 10 ballu vērtēšanas skalu:

Apguves
līmenis
Ĝoti augsts

augsts

vidējs

zems

Atzīme

Skaidrojums

Aptuvenā
ECTS atzīme

10

izcili (with distinction)

A

9

teicami (excellent)

A

8

Ĝoti labi (very good)

B

7

labi (good)

C

6

gandrīz labi (almost good)

D

5

viduvēji (satisfactory)

E

4

gandrīz viduvēji (almost satisfactory)

3–1

negatīvs vērtējums (unsatisfactory)

E/FX
Fail

Kvalitātes nodrošināšana. SaskaĦā ar Latvijas normatīvajiem aktiem augstskolas
un koledžas var izsniegt valsts atzītus diplomus, ja studijas ir notikušas akreditētā
augstskolā vai koledžā, akreditētā studiju programmā un augstskolai ir apstiprināta
satversme un koledžai nolikums. Lēmumu par programmas akreditāciju pieĦem
Akreditācijas komisija, bet par augstskolas un koledžas akreditāciju – Augstākās
izglītības padome.
Papildinformācija:
1. Par izglītības sistēmu – http://www.izm.lv
http://www.aic.lv
2. Par augstskolu un programmu statusu – http://www.aiknc.lv

Ar valsts pārbaudījumu komisijas
20<00>. gada <00>. mēneša nosaukums
(ģenitīvā)> lēmumu Nr. <0-0/0>

<diploma ieguvēja vārds un uzvārds>
personas kods <000000-00000>

ieguv<-is/-usi>
PROFESIONĀLO MAĢISTRA GRĀDU
uzņēmējdarbības vadībā

Rektors____________________
<paraksts un tā atšifrējums>
Domes
priekšsēdētājs______________
<paraksts un tā atšifrējums>
Daugavpilī, 20<00>.gada <00>.<mēneša nosaukums
(lokstīvā>
Reģistrācijas Nr. <00>

DAUGAVPILS UNIVERSITĀTE
Diploma pielikums atbilst Eiropas Komisijas, Eiropas Padomes un Apvienoto Nāciju Izglītības,
zinātnes un kultūras organizācijas (UNESCO/CEPES) izveidotajam paraugam. Pielikums ir
sagatavots, lai sniegtu objektīvu informāciju un nodrošinātu kvalifikāciju apliecinošu dokumentu
(piemēram, diplomu, sertifikātu) akadēmisku un profesionālu atzīšanu.
Diploma pielikumā ir iekļautas ziņas par diplomā minētās personas sekmīgi pabeigto studiju būtību,
līmeni, kontekstu, saturu un statusu. Tajā neiekļauj norādes par kvalifikācijas novērtējumu un
līdzvērtību, kā arī ieteikumus tās atzīšanai. Informāciju sniedz visās astoņās sadaļās. Ja kādā sadaļā
informāciju nesniedz, norāda iemeslu.

DIPLOMA PIELIKUMS
PDE Nr. 0000
1. ZIŅAS PAR KVALIFIKĀCIJAS IEGUVĒJU

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

Uzvārds:
Vārds:
Dzimšanas datums:
Studenta personas kods:

UZVĀRDS
VĀRDS
__.__.____.
000000-00000

2. ZIŅAS PAR KVALIFIKĀCIJU

2.1. Kvalifikācijas nosaukums:
Profesionālais maģistra grāds uzņēmējdarbības vadībā
2.2. Galvenā studiju joma kvalifikācijas iegūšanai:
komerczinības un administrēšana
2.3. Kvalifikācijas piešķīrējas institūcijas nosaukums un statuss:
Daugavpils Universitāte, akreditēta 29.01.2004, valsts dibināta universitāte
2.4. Studijas administrējošās iestādes nosaukums un statuss: tā pati, kas 2.3. punktā
2.5. Mācību un eksaminācijas valoda: latviešu
3. ZIŅAS PAR KVALIFIKĀCIJAS LĪMENI

3.1. Kvalifikācijas līmenis:
profesionālais maģistra grāds
3.2. Oficiālais programmas ilgums, programmas apguves sākuma un beigu
datums:
2 gadu nepilna laika studijas, 60 Latvijas kredītpunkti, 90 ECTS
kredītpunkti, no ____.g.__.__. līdz ____.g.__.__.
3.3. Uzņemšanas prasības:
profesionālais bakalaura grāds ekonomikā, finansēs, vadībzinībās,
uzņēmējdarbībā un 2.līmeņa augstākā profesionālā izglītība uzņēmumu
un iestāžu vadībā
4. ZIŅAS PAR STUDIJU SATURU UN REZULTĀTIEM

4.1.
4.2.

Studiju veids: nepilna laika studijas
Programmas prasības:
apgūt studiju kursus, kas nodrošina jaunāko sasniegumu apguvi teorijā
un praksē;

apgūt pētnieciskā darba, jaunrades darba, projektēšanas darba un
vadībzinību studiju kursus;
apgūt pedagoģijas un psiholoģijas studiju kursus;
veikt patstāvīgu, padziļinātu aktuālas praktiskas problēmas izpēti
uzņēmējdarbības vadībā un rezultātus apkopot maģistra darbā, kura
līmenis atbilst zinātniskas publikācijas prasībām;
profesionālās kvalifikācijas praksē apgūt uzņēmējdarbības vadībai
nepieciešamās praktiskās iemaņas
4.3.

Programmas sastāvdaļas un personas iegūtais
novērtējums/atzīmes/kredītpunkti:
KURSA NOSAUKUMS

KREDĪT-

ECTS

PUNKTI

KREDĪTI

VĒRTĒJUMS

STUDIJU KURSI, KAS NODROŠINA JAUNĀKO SASNIEGUMU APGUVI TEORIJĀ UN
PRAKSĒ

Finanšu un vadības grāmatvedība
Darba tiesības
Civilprocesa tiesības
Komerctiesības

3
2
2
4

4,5
3
3
6

7 (labi)
8 (ļoti labi)
7 (labi)
9 (teicami)

PĒTNIECISKĀ, JAUNRADES, PROJEKTU DARBA UN VADĪBZINĪBU STUDIJU KURSI

Uzņēmējdarbības resursu plānošana
un vadība
Mārketinga vadība
Zinātniski pētnieciskā darba
metodoloģija
Personālvadība
Kvalitātes sistēmu vadīšana
Informācijas sistēmas vadībā
Risku analīze un vadība
Projektu vadīšana

4

6

8 (ļoti labi)

2
2

3

7 (labi)
7 (labi)

3
2
2
3
2

3
4,5
3
3
4,5
3

7 (labi)
7 (labi)
7 (labi)
7 (labi)
7 (labi)

3

4,5

8 (ļoti labi)

6

9

9 (teicami)

20

30

7 (labi)

PEDAGOĢIJAS UN PSIHOLOĢIJAS STUDIJU KURSI

Vadības psiholoģija
PRAKSE

Prakse
VALSTS PĀRBAUDĪJUMS

Maģistra darbs

4.4.

Atzīmju sistēma:
ATZĪME
10
9
8

ATZĪMES NOZĪME
izcili
teicami
ļoti labi

7
6
5
4
3–1

labi
gandrīz labi
viduvēji
gandrīz viduvēji
neapmierinoši

4.5. Kvalifikācijas klase:
nav
5. ZIŅAS PAR KVALIFIKĀCIJU

5.1. Turpmākās studiju iespējas:
turpināt studijas doktorantūrā
5.2. Profesionālais statuss:
nav paredzēts piešķirt
6. PAPILDINFORMĀCIJA

6.1.

Sīkāka informācija:
dotais diploma pielikums ir derīgs tikai kopā ar diplomu PDE Nr. 0000;
Daugavpils Universitātes profesionālā maģistra studiju programma
„Uzņēmējdarbības vadība” ir akreditēta
6.2. Papildinformācijas avoti:
Daugavpils Universitāte
Vienības ielā 13, Daugavpilī, LV – 5400
tālr. 65422180, fakss: 65422890
e-pasts: du@du.lv
7. PIELIKUMA APSTIPRINĀJUMS

7.1.

Datums: __.__.20__.

7.2.

Paraksts ____________ Arvīds Barševskis

7.3.

Pielikuma apstiprinātāja amats: Daugavpils Universitātes rektors

7.4.

Zīmogs:

8. ZIŅAS PAR AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS SISTĒMU VALSTĪ

Lai iegūtu tiesības iestāties augstskolā/koledžā, jāiegūst vidējā izglītība. Vidējās
izglītības pakāpē ir divu veidu programmas: vispārējās vidējās un profesionālās
vidējās izglītības programmas. Reflektantus uzņem augstskolā/koledžā saskaņā ar
vispārīgajiem augstskolas/koledžas uzņemšanas noteikumiem. Augstskolas/koledžas
var noteikt arī specifiskas uzņemšanas prasības (piemēram, noteikt, kādi mācību
priekšmeti jāapgūst vidusskolā, lai varētu iestāties konkrētajā augstskolā/koledžā
attiecīgās studiju programmas apguvei).

Augstākās izglītības sistēma ietver akadēmisko augstāko izglītību un profesionālo
augstāko izglītību. Bakalaura un maģistra grādi pastāv gan akadēmiskajā, gan
profesionālajā augstākajā izglītībā.
Akadēmiskās izglītības mērķis ir sagatavot patstāvīgai pētniecības darbībai, kā
arī sniegt teorētisko pamatu profesionālai darbībai.
Bakalaura akadēmisko studiju programmu apjoms ir 120–160 kredītpunktu
(turpmāk – KP)1, no tiem obligātā daļa ir ≥50 KP (75 ECTS), obligātās izvēles daļa ir
≥20 KP (30 ECTS), bakalaura darbs ir ≥10 KP (15 ECTS) un brīvās izvēles daļa.
Studiju ilgums pilna laika studijās ir seši līdz astoņi semestri.
Maģistra akadēmisko studiju programmas apjoms ir 80 KP (120 ECTS), no
kuriem ne mazāk kā 20 KP (30 ECTS) ir maģistra darbs, programmas obligātais
saturs ietver attiecīgās zinātņu nozares izvēlētās jomas teorētiskās atziņas ≥30 KP (45
ECTS) un to aprobāciju aktuālo problēmu aspektā ≥15 KP (22,5 ECTS).
Akadēmiskās izglītības programmas tiek īstenotas saskaņā ar valsts akadēmiskās
izglītības standartu.
Profesionālās augstākās izglītības uzdevums ir īstenot padziļinātu zināšanu
apguvi konkrētā nozarē, nodrošinot absolventu spēju izstrādāt vai pilnveidot sistēmas,
produktus un tehnoloģijas, un sagatavojot absolventu jaunrades, pētnieciskajam un
pedagoģiskajam darbam šajā nozarē.
Bakalaura profesionālās studiju programmas nodrošina profesionālo kompetenci,
šo programmu apjoms ir vismaz 160 KP (240 ECTS), tās veido: vispārizglītojošie
kursi ≥20 KP (30 ECTS), nozares teorētiskie pamati ≥36 KP (54 ECTS), profesionālā

1
Kredītpunkts (KP) Latvijā definēts kā vienas nedēļas pilna laika studiju darba apjoms. Vienam studiju
gadam paredzētais apjoms pilna laika studijās ir 40 kredītpunktu. Pārrēķinot Eiropas Kredītu pārneses
sistēmas (ECTS) punktos, Latvijas kredītpunktu skaits jāreizina ar 1,5.

specializācija ≥60 KP (90 ECTS), izvēles kursi ≥6 KP (9 ECTS), prakse ≥26 KP (39
ECTS), valsts pārbaudījums, tai skaitā noslēguma darbs ≥12 KP (18 ECTS).
Maģistra profesionālo studiju programmu apjoms ir ne mazāk kā 40 KP (60
ECTS): jaunākie sasniegumi nozarē, teorijā un praksē ≥7 KP (10,5 ECTS), prakse ≥6
KP (9 ECTS), valsts pārbaudījums, tai skaitā noslēguma darbs ≥ 20 KP (30 ECTS), kā
arī pētniecības, projektēšanas, vadības, psiholoģijas un citi kursi.
Abu veidu bakalaura grādu ieguvējiem ir tiesības stāties maģistrantūrā, bet
maģistra grādu ieguvējiem – doktorantūrā. Maģistra grādam tiek pielīdzināti arī
medicīnas, zobārstniecības un farmācijas profesionālajās studijās iegūstamie grādi (5
un 6 gadu studijas) un to ieguvēji var turpināt studijas doktorantūrā.
Profesionālajā augstākajā izglītībā bez bakalaura un maģistra programmām pastāv
vairāki citi programmu veidi.
 Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības (koledžas) studiju programmas,
pēc kuru apguves iegūst ceturtā līmeņa profesionālo kvalifikāciju. Programmu
apjoms ir 80–120 KP (120–180 ECTS), un tās pamatā ir paredzētas profesijas
apguvei, taču to absolventi var turpināt studijas otrā līmeņa profesionālās
augstākās izglītības programmās.
 Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas, pēc kuru
apguves iegūst piektā līmeņa profesionālo kvalifikāciju. Šīs programmas var būt
vismaz 40 KP (60 ECTS) apjomā pēc bakalaura grāda ieguves vai vismaz 160 KP
(240 ECTS) apjomā pēc vidējās izglītības ieguves. Abos gadījumos jānodrošina,
lai programmas kopumā ietvertu praksi ne mazāk kā 26 KP (39 ECTS) apjomā un
valsts pārbaudījumu, tai skaitā noslēguma darbu vismaz 10 KP (15 ECTS)
apjomā. Ja 240 kredītpunktu programma ietver bakalaura programmas obligāto
daļu, tad absolventi iegūst tiesības stāties maģistrantūrā.
Doktorantūra. Kopš 2000.gada 1.janvāra Latvijā tiek piešķirts viena veida
zinātniskais grāds – doktors. Uzņemšanai doktorantūrā ir nepieciešams maģistra
grāds. Doktora grādu piešķir personai, kura sekmīgi nokārtojusi eksāmenus
izraudzītajā zinātnes nozarē un pieredzējuša zinātnieka vadībā izstrādājusi un publiski
aizstāvējusi promocijas darbu, kas satur oriģinālu pētījumu rezultātus un sniedz jaunas
atziņas dotajā zinātņu nozarē. Promocijas darbu var izstrādāt triju līdz četru gadu laikā
doktorantūras studiju ietvaros augstskolā vai arī pēc atbilstoša apjoma patstāvīgu
pētījumu veikšanas. Promocijas darbs var būt disertācija, tematiski vienota anonīmi
recenzētu publikāciju kopa vai monogrāfija. Doktora grādu piešķir promocijas
padomes. Doktora grāda piešķiršanu pārrauga MK izveidota Valsts zinātniskā
kvalifikācijas komisija.
Atzīmju sistēma. Zināšanas vērtē, izmantojot 10 ballu vērtēšanas skalu:
Apguves
līmenis
ļoti augsts

augsts
vidējs

Atzīme

Skaidrojums

Aptuvenā
ECTS atzīme

10

izcili (with distinction)

A

9

teicami (excellent)

A

8

ļoti labi (very good)

B

7

labi (good)

C

6

gandrīz labi (almost good)

D

zems

5

viduvēji (satisfactory)

4

gandrīz viduvēji (almost satisfactory)

3–1

negatīvs vērtējums (unsatisfactory)

E
E/FX
Fail

Kvalitātes nodrošināšana. Saskaņā ar Latvijas normatīvajiem aktiem augstskolas
un koledžas var izsniegt valsts atzītus diplomus, ja studijas ir notikušas akreditētā
augstskolā vai koledžā, akreditētā studiju programmā un augstskolai ir apstiprināta
satversme un koledžai nolikums. Lēmumu par programmas akreditāciju pieņem
Akreditācijas komisija, bet par augstskolas un koledžas akreditāciju – Augstākās
izglītības padome.
Papildinformācija:
1. Par izglītības sistēmu – http://www.izm.lv
http://www.aic.lv
2. Par augstskolu un programmu statusu – http://www.aiknc.lv

DAUGAVPILS UNIVERSITĀTE
Diploma pielikums atbilst Eiropas Komisijas, Eiropas Padomes un Apvienoto Nāciju Izglītības,
zinātnes un kultūras organizācijas (UNESCO/CEPES) izveidotajam paraugam. Pielikums ir
sagatavots, lai sniegtu objektīvu informāciju un nodrošinātu kvalifikāciju apliecinošu dokumentu
(piemēram, diplomu, sertifikātu) akadēmisku un profesionālu atzīšanu.
Diploma pielikumā ir iekļautas ziņas par diplomā minētās personas sekmīgi pabeigto studiju būtību,
līmeni, kontekstu, saturu un statusu. Tajā neiekļauj norādes par kvalifikācijas novērtējumu un
līdzvērtību, kā arī ieteikumus tās atzīšanai. Informāciju sniedz visās astoņās sadaļās. Ja kādā sadaļā
informāciju nesniedz, norāda iemeslu.

DIPLOMA PIELIKUMS
PDE Nr. 0000
1. ZIŅAS PAR KVALIFIKĀCIJAS IEGUVĒJU

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

Uzvārds:
Vārds:
Dzimšanas datums:
Studenta personas kods:

UZVĀRDS
VĀRDS
__.__.____.
000000-00000

2. ZIŅAS PAR KVALIFIKĀCIJU

2.1. Kvalifikācijas nosaukums:
Profesionālais maģistra grāds uzņēmējdarbības vadībā
2.2. Galvenā studiju joma kvalifikācijas iegūšanai:
komerczinības un administrēšana
2.3. Kvalifikācijas piešķīrējas institūcijas nosaukums un statuss:
Daugavpils Universitāte, akreditēta 29.01.2004, valsts dibināta universitāte
2.4. Studijas administrējošās iestādes nosaukums un statuss: tā pati, kas 2.3. punktā
2.5. Mācību un eksaminācijas valoda: latviešu
3. ZIŅAS PAR KVALIFIKĀCIJAS LĪMENI

3.1. Kvalifikācijas līmenis:
profesionālais maģistra grāds
3.2. Oficiālais programmas ilgums, programmas apguves sākuma un beigu
datums:
1,5 gadu pilna laika studijas, 60 Latvijas kredītpunkti, 90 ECTS
kredītpunkti, no ____.g.__.__. līdz ____.g.__.__.
3.3. Uzņemšanas prasības:
profesionālais bakalaura grāds ekonomikā, finansēs, vadībzinībās,
uzņēmējdarbībā un 2.līmeņa augstākā profesionālā izglītība uzņēmumu
un iestāžu vadībā
4. ZIŅAS PAR STUDIJU SATURU UN REZULTĀTIEM

4.1.
4.2.

Studiju veids: pilna laika studijas
Programmas prasības:
apgūt studiju kursus, kas nodrošina jaunāko sasniegumu apguvi teorijā
un praksē;

apgūt pētnieciskā darba, jaunrades darba, projektēšanas darba un
vadībzinību studiju kursus;
apgūt pedagoģijas un psiholoģijas studiju kursus;
veikt patstāvīgu, padziļinātu aktuālas praktiskas problēmas izpēti
uzņēmējdarbības vadībā un rezultātus apkopot maģistra darbā, kura
līmenis atbilst zinātniskas publikācijas prasībām;
profesionālās kvalifikācijas praksē apgūt uzņēmējdarbības vadībai
nepieciešamās praktiskās iemaņas
4.3.

Programmas sastāvdaļas un personas iegūtais
novērtējums/atzīmes/kredītpunkti:
KURSA NOSAUKUMS

KREDĪT-

ECTS

PUNKTI

KREDĪTI

VĒRTĒJUMS

STUDIJU KURSI, KAS NODROŠINA JAUNĀKO SASNIEGUMU APGUVI TEORIJĀ UN
PRAKSĒ

Finanšu un vadības grāmatvedība
Darba tiesības
Civilprocesa tiesības
Komerctiesības

3
2
2
4

4,5
3
3
6

7 (labi)
8 (ļoti labi)
7 (labi)
9 (teicami)

PĒTNIECISKĀ, JAUNRADES, PROJEKTU DARBA UN VADĪBZINĪBU STUDIJU KURSI

Uzņēmējdarbības resursu plānošana
un vadība
Mārketinga vadība
Zinātniski pētnieciskā darba
metodoloģija
Personālvadība
Kvalitātes sistēmu vadīšana
Informācijas sistēmas vadībā
Risku analīze un vadība
Projektu vadīšana

4

6

8 (ļoti labi)

2
2

3

7 (labi)
7 (labi)

3
2
2
3
2

3
4,5
3
3
4,5
3

7 (labi)
7 (labi)
7 (labi)
7 (labi)
7 (labi)

3

4,5

8 (ļoti labi)

6

9

9 (teicami)

20

30

7 (labi)

PEDAGOĢIJAS UN PSIHOLOĢIJAS STUDIJU KURSI

Vadības psiholoģija
PRAKSE

Prakse
VALSTS PĀRBAUDĪJUMS

Maģistra darbs

4.4.

Atzīmju sistēma:
ATZĪME
10
9
8

ATZĪMES NOZĪME
izcili
teicami
ļoti labi

7
6
5
4
3–1

labi
gandrīz labi
viduvēji
gandrīz viduvēji
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8. ZIŅAS PAR AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS SISTĒMU VALSTĪ

Lai iegūtu tiesības iestāties augstskolā/koledžā, jāiegūst vidējā izglītība. Vidējās
izglītības pakāpē ir divu veidu programmas: vispārējās vidējās un profesionālās
vidējās izglītības programmas. Reflektantus uzņem augstskolā/koledžā saskaņā ar
vispārīgajiem augstskolas/koledžas uzņemšanas noteikumiem. Augstskolas/koledžas
var noteikt arī specifiskas uzņemšanas prasības (piemēram, noteikt, kādi mācību
priekšmeti jāapgūst vidusskolā, lai varētu iestāties konkrētajā augstskolā/koledžā
attiecīgās studiju programmas apguvei).

Augstākās izglītības sistēma ietver akadēmisko augstāko izglītību un profesionālo
augstāko izglītību. Bakalaura un maģistra grādi pastāv gan akadēmiskajā, gan
profesionālajā augstākajā izglītībā.
Akadēmiskās izglītības mērķis ir sagatavot patstāvīgai pētniecības darbībai, kā
arī sniegt teorētisko pamatu profesionālai darbībai.
Bakalaura akadēmisko studiju programmu apjoms ir 120–160 kredītpunktu
(turpmāk – KP)1, no tiem obligātā daļa ir ≥50 KP (75 ECTS), obligātās izvēles daļa ir
≥20 KP (30 ECTS), bakalaura darbs ir ≥10 KP (15 ECTS) un brīvās izvēles daļa.
Studiju ilgums pilna laika studijās ir seši līdz astoņi semestri.
Maģistra akadēmisko studiju programmas apjoms ir 80 KP (120 ECTS), no
kuriem ne mazāk kā 20 KP (30 ECTS) ir maģistra darbs, programmas obligātais
saturs ietver attiecīgās zinātņu nozares izvēlētās jomas teorētiskās atziņas ≥30 KP (45
ECTS) un to aprobāciju aktuālo problēmu aspektā ≥15 KP (22,5 ECTS).
Akadēmiskās izglītības programmas tiek īstenotas saskaņā ar valsts akadēmiskās
izglītības standartu.
Profesionālās augstākās izglītības uzdevums ir īstenot padziļinātu zināšanu
apguvi konkrētā nozarē, nodrošinot absolventu spēju izstrādāt vai pilnveidot sistēmas,
produktus un tehnoloģijas, un sagatavojot absolventu jaunrades, pētnieciskajam un
pedagoģiskajam darbam šajā nozarē.
Bakalaura profesionālās studiju programmas nodrošina profesionālo kompetenci,
šo programmu apjoms ir vismaz 160 KP (240 ECTS), tās veido: vispārizglītojošie
kursi ≥20 KP (30 ECTS), nozares teorētiskie pamati ≥36 KP (54 ECTS), profesionālā

1
Kredītpunkts (KP) Latvijā definēts kā vienas nedēļas pilna laika studiju darba apjoms. Vienam studiju
gadam paredzētais apjoms pilna laika studijās ir 40 kredītpunktu. Pārrēķinot Eiropas Kredītu pārneses
sistēmas (ECTS) punktos, Latvijas kredītpunktu skaits jāreizina ar 1,5.

specializācija ≥60 KP (90 ECTS), izvēles kursi ≥6 KP (9 ECTS), prakse ≥26 KP (39
ECTS), valsts pārbaudījums, tai skaitā noslēguma darbs ≥12 KP (18 ECTS).
Maģistra profesionālo studiju programmu apjoms ir ne mazāk kā 40 KP (60
ECTS): jaunākie sasniegumi nozarē, teorijā un praksē ≥7 KP (10,5 ECTS), prakse ≥6
KP (9 ECTS), valsts pārbaudījums, tai skaitā noslēguma darbs ≥ 20 KP (30 ECTS), kā
arī pētniecības, projektēšanas, vadības, psiholoģijas un citi kursi.
Abu veidu bakalaura grādu ieguvējiem ir tiesības stāties maģistrantūrā, bet
maģistra grādu ieguvējiem – doktorantūrā. Maģistra grādam tiek pielīdzināti arī
medicīnas, zobārstniecības un farmācijas profesionālajās studijās iegūstamie grādi (5
un 6 gadu studijas) un to ieguvēji var turpināt studijas doktorantūrā.
Profesionālajā augstākajā izglītībā bez bakalaura un maģistra programmām pastāv
vairāki citi programmu veidi.
 Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības (koledžas) studiju programmas,
pēc kuru apguves iegūst ceturtā līmeņa profesionālo kvalifikāciju. Programmu
apjoms ir 80–120 KP (120–180 ECTS), un tās pamatā ir paredzētas profesijas
apguvei, taču to absolventi var turpināt studijas otrā līmeņa profesionālās
augstākās izglītības programmās.
 Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas, pēc kuru
apguves iegūst piektā līmeņa profesionālo kvalifikāciju. Šīs programmas var būt
vismaz 40 KP (60 ECTS) apjomā pēc bakalaura grāda ieguves vai vismaz 160 KP
(240 ECTS) apjomā pēc vidējās izglītības ieguves. Abos gadījumos jānodrošina,
lai programmas kopumā ietvertu praksi ne mazāk kā 26 KP (39 ECTS) apjomā un
valsts pārbaudījumu, tai skaitā noslēguma darbu vismaz 10 KP (15 ECTS)
apjomā. Ja 240 kredītpunktu programma ietver bakalaura programmas obligāto
daļu, tad absolventi iegūst tiesības stāties maģistrantūrā.
Doktorantūra. Kopš 2000.gada 1.janvāra Latvijā tiek piešķirts viena veida
zinātniskais grāds – doktors. Uzņemšanai doktorantūrā ir nepieciešams maģistra
grāds. Doktora grādu piešķir personai, kura sekmīgi nokārtojusi eksāmenus
izraudzītajā zinātnes nozarē un pieredzējuša zinātnieka vadībā izstrādājusi un publiski
aizstāvējusi promocijas darbu, kas satur oriģinālu pētījumu rezultātus un sniedz jaunas
atziņas dotajā zinātņu nozarē. Promocijas darbu var izstrādāt triju līdz četru gadu laikā
doktorantūras studiju ietvaros augstskolā vai arī pēc atbilstoša apjoma patstāvīgu
pētījumu veikšanas. Promocijas darbs var būt disertācija, tematiski vienota anonīmi
recenzētu publikāciju kopa vai monogrāfija. Doktora grādu piešķir promocijas
padomes. Doktora grāda piešķiršanu pārrauga MK izveidota Valsts zinātniskā
kvalifikācijas komisija.
Atzīmju sistēma. Zināšanas vērtē, izmantojot 10 ballu vērtēšanas skalu:
Apguves
līmenis
ļoti augsts

augsts
vidējs

Atzīme

Skaidrojums

Aptuvenā
ECTS atzīme

10

izcili (with distinction)

A

9

teicami (excellent)

A

8

ļoti labi (very good)

B

7

labi (good)

C

6

gandrīz labi (almost good)

D

zems

5

viduvēji (satisfactory)

4

gandrīz viduvēji (almost satisfactory)

3–1

negatīvs vērtējums (unsatisfactory)

E
E/FX
Fail

Kvalitātes nodrošināšana. Saskaņā ar Latvijas normatīvajiem aktiem augstskolas
un koledžas var izsniegt valsts atzītus diplomus, ja studijas ir notikušas akreditētā
augstskolā vai koledžā, akreditētā studiju programmā un augstskolai ir apstiprināta
satversme un koledžai nolikums. Lēmumu par programmas akreditāciju pieņem
Akreditācijas komisija, bet par augstskolas un koledžas akreditāciju – Augstākās
izglītības padome.
Papildinformācija:
1. Par izglītības sistēmu – http://www.izm.lv
http://www.aic.lv
2. Par augstskolu un programmu statusu – http://www.aiknc.lv

Izmaiņas profesionālajā maģistra studiju programmā Uzņēmējdarbības vadība
Ievērojot novērtēšanas komisijas ekspertu ziņojumu rezultātus, tika veikta
profesionālās maģistra studiju programmas „Uzņēmējdarbības vadība” izvērtēšana
Programmas padomes sēdē un Ekonomikas katedras sēdē (katedras sēdes 2010.gada
15. aprīļa protokols Nr.4). Uzklausot programmas docētāju viedokļus un ņemot vērā
ieteikumus, tika pieņemts lēmums veikt grozījumus programmā, lai uzlabotu studiju
kvalitāti.
Saskaņā ar novērtēšanas komisijas ekspertu vērtējumu un Ekonomikas katedras
lēmumu profesionālajā maģistra studiju programmā „Uzņēmējdarbības vadība” ir
veiktas šādas izmaiņas:
1. Veikti grozījumi mērķa formulējumā. Programmā turpmāk netiks akcentēts
tiesību aspekts, bet uzsvars tiks likts uz vadībzinību kursiem. Tas tiks
panākts, ieviešot jaunus kursus: Stratēģiskā vadīšana un Zināšanu
pārvaldība, atceļot kursu Civilprocesa tiesības un samazinot KP apjomu
kursam Komerctiesības.
Jaunie studiju kursi ir iekļauti programmā, pamatojoties uz salīdzinājumu ar
citu augstskolu līdzīgām programmām un saskaņā ar profesiju standarta
prasībām.
2. Ir pārskatīta un mainīta studiju kursu secība, kas atspoguļota studiju plānā.
Studiju kurss Ekonomika vadītājiem pārcelts no 4. semestra uz 1. semestri;
studiju kurss Statistika pārcelts no 5.semestra uz 1.semestri.
3. Veiktas izmaiņas studiju kursu aprakstos. Kursu apguvei nepieciešamo
priekšzināšanu kursi sakārtoti atbilstoši to secībai studiju plānā.
4. Kursos Personāla vadība un Lietišķā saskarsme samazināts apskatāmo tēmu
skaits. Tomēr kursu autore vēlas piebilst, ka kursu aprakstos iekļautās tēmas
nav pārāk plašas un tās ir apskatāmas tām atvēlētajās stundās, turklāt
paredzēts vairākas tēmas apgūt patstāvīgi, apspriežot attiecīgās aktualitātes
semināros un diskusijās.
5. Pārskatīts studiju kursu Finanšu tirgi un Finanšu un nodokļu tiesības saturs
un veikti grozījumi.
6. Atbilstoši profesijas standartam ieviests jauns studiju kurss Starptautiskā
uzņēmējdarbība.
7. Visu kursu aprakstos iekļautas konkrētas prasības kredītpunktu iegūšanai.
8. Studiju kursu aprakstos papildināti atsevišķu kursu literatūras saraksti ar
jaunāko literatūru.

9. Pārskatīts studiju kursa Komerctiesības saturs un būtiski samazināts
pamatliteratūras avotu skaits.
10. Pārskatīts un uzlabots studiju kursa Uzņēmējdarbības resursu plānošana un
vadība saturs, iekļaujot tēmas par uzņēmējdarbības būtību.
Paskaidrojums
1. Programmas kursu apguvei trūkstošo priekšzināšanu iegūšanas iespējas
studējošajiem tiek nodrošinātas, piedāvājot reģistrēties konkrētu studiju
kursu apguvei un pildot studiju kursu akadēmiskās saistības saskaņā ar
Studiju kursu klausītāju reģistrācijas un uzskaites kārtību Daugavpils
Universitātē (apstiprināta DU Studiju padomes sēdē 2008. gada 7.aprīlī,
protokols Nr.7).
2. No kopējā docētāju skaita, kas piedalās studiju programmas īstenošanā, 6
(21% ) ir profesionālo nozaru pārstāvji.
3. Studējošie tiek orientēti uzsākt maģistra darba izstrādi jau 1.semestrī, jo tiek
apgūts kurss Zinātniski pētnieciskā darba metodoloģija un ir prasība uzsākt
informācijas vākšanu, atlasi, analīzi, izvēlēties un precizēt tēmu utt.,
sadarbojoties ar darba vadītāju.

DAUGAVPILS UNIVERSITĀTE
SOCIĀLO ZINĀTŅU FAKULTĀTE
PROFESIONĀLĀ MAĢISTRA STUDIJU PROGRAMMA
UZŅĒMĒJDARBĪBAS VADĪBA
- Studiju programmas kods – 46345
- Studiju programmas īstenošanas ilgums- 1,5 gadi pilna laika studijas un 2 gadi nepilna laika studijas (bez profesionālās
kvalifikācijas iegūšanas);
- 2,5 gadi pilna laika studijas un 3 gadi nepilna laika studijas (ar profesionālās
kvalifikācijas iegūšanu)
- Programmas apjoms- 60 KP (bez profesionālās kvalifikācijas iegūšanas); 100 KP
(ar profesionālās kvalifikācijas iegūšanu)
- Prasības uzsākot studijas:
- ekonomikas, finanšu, vadībzinību, uzņēmējdarbības bakalaura
profesionālais grāds un 2.līmeņa augstākā profesionālā izglītība uzņēmumu
un iestāžu vadībā (programmas apjoms 60 KP);
- augstākā akadēmiskā vai 2.līmeņa profesionālā augstākā izglītība
(programmas apjoms 100 KP)
- Iegūstamais grāds – profesionālais maģistra grāds uzņēmējdarbības vadībā
- Iegūstamā kvalifikācija – (tikai studējošajiem, kuri apgūst programmu kvalifikācijas
iegūšanai nepieciešamajā apjomā atkarībā no specializācijas virziena) 5. līmeņa
profesionālā kvalifikācija – uzņēmumu un iestāžu vadītājs vai personāla vadītājs
- Programmas īstenošanas veids – pilna laika klātienes vai nepilna laika neklātienes
studijas
- Programmas īstenošanas vieta – Daugavpils Universitātes Sociālo zinātņu fakultāte,
Parādes iela 1, Daugavpils
- Programmas direktore - Dr.oec., doc. Janīna Stašāne
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1. STUDIJU PROGRAMMAS PERSPEKTĪVAIS

NOVĒRTĒJUMS NO LATVIJAS VALSTS INTEREŠU
VIEDOKĻA

Latvijas Nacionālajā attīstības plānā 2007.–2013.gadam izvirzīts stratēģiskais
mērķis un definētas prioritātes uz zināšanām balstītas tautsaimniecības izveidei. Šīs
prioritātes balstās uz izglītotu un radošu cilvēku, komersantu tehnoloģisko izcilību un
elastību, kā arī zinātnes un pētniecības attīstību.
Kvalitatīva, pieejama un konkurētspējīga izglītība ir svarīgākais
priekšnoteikums zinošas, radošas un mērķtiecīgas personības veidošanai, Latvijas
kopējā cilvēkkapitāla pieaugumam.
Cilvēkresursi ir viens no nozīmīgākajiem attīstības nosacījumiem Eiropas
Savienībā, un izglītības sistēmas modernizēšana ir viena no Lisabonas stratēģijas
svarīgākajām sastāvdaļām.
Lai veicinātu inovatīvu uzņēmējdarbības attīstību Latvijā, nepieciešams
sagatavot augsti kvalificētus speciālistus.
Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Lursoft” informatīvajā sistēmā, kurā
Uzņēmumu reģistrs sniedz ziņas par reģistrētajiem subjektiem, pieejamā statistika
rāda, ka komersantu skaita ziņā ir izteiktas reģionālās atšķirības un tās nevis
samazinās, bet palielinās. Rīgā un Rīgas rajonā, kur reģistrēti 52,2% visu Latvijas
komersantu, 2006. gadā nodibināti 70,7% no visiem valstī reģistrētajiem jaunajiem
uzņēmumiem. Līdz 2007. gada 1.janvārim Rīgas un Rīgas rajonu komersanti
kopsummā ir piesaistījuši arī 87,8% (jeb 1,4 miljardi latu) no tiešajām ārvalstu
investīcijām sabiedrību pamatkapitālos, kā arī šeit koncentrēti 77,6% no visu Latvijā
reģistrēto komersantu pamatkapitāla (4,43 miljardi latu).
Situācija mazo un vidējo komersantu jomā ir Latvijas komercdarbības vides
attīstības indikators, jo tieši šis sektors ir visjūtīgākais pret ekonomiskās un
normatīvās vides, valsts institūciju īstenotās politikas izmaiņām. Sektora stāvoklis
parāda, kāds ir kapitāla tirgus, infrastruktūras un izglītības sistēmas attīstības līmenis.
Latgales reģionā ir mazāks iedzīvotāju īpatsvars ar augstāko izglītību (8,9 %)
nekā valstī kopumā (12,54 %). Latgales reģionā 17,4% iedzīvotāju ir ar vidējo
profesionālo izglītību (Latvijā – 18,2%). Tātad Latgales reģionā iedzīvotāju izglītības
rādītāji ir sliktāki nekā valstī kopumā. Šis apstāklis norāda uz to, ka reģionā ir
kvalificēta darbaspēka trūkums, kas savukārt ietekmē gan jaunu uzņēmumu
veidošanu, gan jaunu tehnoloģiju ieviešanu.
Augsti kompetentu un motivētu darbinieku trūkums ierobežo uzņēmējdarbības
attīstību un inovācijas iespējas – komersantiem pašiem nepietiek zināšanu un trūkst
arī izglītotu, ieinteresētu darbinieku, kas spētu ne vien izpildīt zināmus uzdevumus,
bet arī veltīt laiku produktivitātes celšanai, jaunu tehnoloģiju apgūšanai un ieviešanai,
jaunu produktu un pakalpojumu izstrādei.
Situāciju var būtiski uzlabot, pilnveidojot cilvēkresursu vadības sistēmu, ko
savukārt var nodrošināt, paaugstinot personāla vadītāju kompetences.
Daugavpils Universitātē (turpmāk – DU) Sociālo zinātņu fakultātes (turpmāk –
SZF) Ekonomikas katedrā izstrādātā profesionālās augstākās izglītības maģistra
studiju programma “Uzņēmējdarbības vadība” paredz sniegt zināšanas, kas
nepieciešamas uzņēmumu un iestāžu vadībai un attīstībai. Programmas apguve
sekmēs mazo un vidējo uzņēmumu cilvēkresursu attīstību, un tas, savukārt, ietekmēs
uzņēmumu konkurētspēju Latvijā un pasaulē, kā arī jaunu uzņēmumu dibināšanu.

2. STUDIJU PROGRAMMAS VISPĀRĪGS RAKSTUROJUMS
2.1.

Studiju programmas mērķi un uzdevumi

Profesionālās
augstākās
izglītības
maģistra
studiju
programmas
“Uzņēmējdarbības vadība” mērķis ir sagatavot augstas kvalifikācijas
uzņēmējdarbības speciālistus ar papildus zināšanām saimniecisko tiesību nozarē
Latvijas un it īpaši Latgales reģiona vajadzībām, lai veicinātu uzņēmējdarbību un
jaunu konkurētspējīgu komercuzņēmumu veidošanos un attīstību.
Programma paredz sagatavot speciālistus ar maģistra grādu
uzņēmējdarbības vadībā un profesionālo kvalifikāciju (atkarībā no specializācijas
virziena): uzņēmumu un iestāžu vadītājs vai personāla vadītājs.
Mērķa sasniegšanai tiks īstenoti šādi studiju programmas uzdevumi:
• nodrošināt
studējošo
specializāciju
divos
virzienos:
uzņēmuma/iestādes vadība vai personāla vadība;
• piedāvāt plašus, studējošo interesēm un profesionālajai specializācijai
atbilstošus izvēles kursus;
• veicināt studējošo personības vispusīgu attīstību, sniedzot plašas
zināšanas ekonomikā, vadībā un papildus tam arī saimniecisko tiesību
jomā;
• attīstīt spēju analizēt un izprast ekonomiskās likumsakarības;
• attīstīt prasmi pielietot likumus un citus normatīvos aktus;
• nodrošināt studiju procesā iespēju apgūt nepieciešamo vadošā un
praktiskā darba pieredzi atbilstoši specializācijas virzienam darbībai
komercsabiedrību saimnieciski tiesiskajā vadīšanā;
• veicināt pētniecisko darbu ekonomikas un saimniecisko tiesību
nozarēs, attīstīt un nostiprināt nepieciešamās profesionālās prasmes un
iemaņas iegūt un apstrādāt datus, kā arī analizēt pētījumu rezultātus;
• nodrošināt programmas zinātnisko, informatīvo un materiāli tehnisko
bāzi;
• īstenot programmu, iesaistot kvalificētu DU akadēmisko personālu, kā
arī citus Latvijas uzņēmējdarbības un personālvadības docētājus un
praktiķus.
Profesionālajai maģistra studiju programmai „Uzņēmējdarbības vadība” ir
aktuāls un tautsaimniecības inovatīvo attīstību veicinošs izglītības saturs, kas sekmēs:
• inovāciju politikas veidošanu reģionālā līmenī;
• izglītības un ražošanas sadarbību;
• uz zināšanām balstītas uzņēmējdarbības attīstību;
• mūžizglītības attīstību uzņēmējdarbības un cilvēkresursu attīstības
jomā.

2.2.

Iegūstamie studiju rezultāti zināšanu, prasmju un attieksmju
formā

Profesionālā maģistra studiju programma veidota tā, lai nodrošinātu studējošo
patstāvīga pētnieciskā darba izstrādi, studējošo prakses iespējas, kā arī teorētisko un
praktisko iemaņu apgūšanu šādās jomās:

jaunāko sasniegumu apguve ekonomikas un vadībzinātņu teorijā un
praksē;
• pētnieciskā, jaunrades, projektu darba un vadībzinību studiju kursu
apguve;
• pedagoģijas un psiholoģijas jaunāko atziņu apguve;
• padziļināta tiesību zinātnes nozares teorētisko disciplīnu apguve;
• jaunāko pētījumu metožu apgūšana un pielietošana praksē;
• jaunāko informācijas tehnoloģiju, datu ieguves, apstrādes un analīzes
paņēmienu apguve.
Iegūstamie studiju rezultāti ir atbilstoši uzņēmuma/iestādes vadītāja vai personāla
vadītāja profesijas standartam un
saistīti ar pētniecību uzņēmējdarbības un
personālvadības jomā. Studējošajiem ir iespēja iegūt gan teorētiskās zināšanas, gan
pilnveidot praktiskā darba prasmes prakses vietās.
Zināšanu, prasmju un attieksmju kopums veido kompetences, kas kvalificē
noteikta veida vai līmeņa uzdevumu veikšanai. Uzņēmuma/iestādes vadītāja un
personāla vadītāja kvalifikācijas ieguve paredz profesionālo kompetenču apguvi, kas
apstiprinātas Ģenerālajā Asamblejā Bernē, 2003. gada 4. septembrī (International
Competencies for Educational and Vocational Guidance Practitioners, 2003). Tās
ietver gan pamata kompetences, gan specializētās. Studiju procesā tiek nodrošināta
Eiropas izglītības struktūras saskaņošanas dokumentā (Tuning Educational Structure
in Europe, 2006) noteikto kompetenču: instrumentālo, starppersonu, sistēmisko
veidošana, kas ļauj profesionālā līmenī veikt uzņēmuma/iestādes vadību.
Studiju programmas apguves rezultātā studējošie papildina zināšanas, pilnveido
prasmes un attieksmes uzņēmējdarbības jomā. Papildus bakalaura kompetencēm,
profesionālais maģistrs spēj:
• analizēt un novērtēt situāciju, risināt aktuālus nozares jautājumus, pieņemt
lēmumus;
• radoši un vērtējoši analizēt sarežģītas praktiskas problēmas;
• patstāvīgi turpināt savu kompetenču pilnveidi un specializāciju.
Salīdzinot ar bakalaura līmeņa kompetencēm, profesionālais maģistrs ir ieguvis
padziļinātas teorētiskās zināšanas un pētniecības iemaņas un spēj:
•
veikt patstāvīgu pētniecības darbību;
•
analizēt profesionālas problēmas, izstrādāt alternatīvas, izvēlēties
optimālākās
risinājuma iespējas;
•
patstāvīgi pieņemt un pamatot savā studiju jomā balstītus lēmumus;
•
skatīt perspektīvā un, balstoties uz zinātniskām, teorētiskām un/vai
eksperimentālām metodēm un jaunākajām tendencēm, attīstīt praktiskās
pieejas savā nozarē,
•
izprast sarežģītus jautājumus un kopsakarības; analītiski vērtēt
problēmsituācijas gan praktiskajā, gan pētnieciskajā kontekstā.
Profesionālais maģistrs demonstrē:
•
dziļāku procesu izpratni vai plašāku akadēmisko perspektīvu,
•
un jaunas (augstāka līmeņa) akadēmiskās kompetences.
•

Zināšanas
• paplašinātas zināšanas
par inovāciju ieviešanu
uzņēmējdarbībā un par
problēmu,
tai
skaitā

Prasmes
• noteikt klienta un

sadarbības partnera
vajadzības, identificēt klientu
ietekmējošos ārējos faktorus;

Attieksmes
• adekvāts pašvērtējums,
pašrealizācijas iespējas;

• laba emocionālā
pašregulācija;

inovatīvu,
risināšanas
algoritmiem;
• paplašinātas zināšanas
par sabiedrības finanšu
attiecību tendencēm un
prognozēm;
• informācijas pārzināšana
par finanšu procesiem
mūsdienu pasaulē;
• finanšu tiesību procesa
izpausmju pārzināšana;
• paplašinātas zināšanas
par mūsdienu finanšu
tirgus
darbības
mehānismiem,
finanšu
instrumentiem
un
to
izmantošanas principiem;
• izpratne par fondu biržu
lomu
ekonomikā,
to
nozīmīgumu investoriem
un
uzņēmumiem,
ieguvumu un priekšrocību
formulēšana;
• finanšu apskatu analīze;
• padziļinātas teorētiskās
zināšanas par personāla
vadības
procesu,
tā
attīstības tendencēm un
problēmām;
• padziļinātas zināšanas
par uzņēmuma vadītāja /
personāla vadītāja ētikas
pamatprincipiem
un
ētiskas
attieksmes
izpausmēm;
• izpratne par
uzņēmējdarbības ētikas
aktualitātēm;
• padziļinātas teorētiskās
zināšanas un izpratne par
saskarsmi ar „grūtiem
klientiem”
un
komunikāciju
konfliktsituācijās;
•
kvalitātes
vadības
sistēmas pārzināšana;
• zināšanas, kā organizēt un
efektīvi
vadīt
kvalitātes
vadības
sistēmas
izstrādāšanu,
ieviešanu,

• veidot kontaktus ar

sadarbības partneriem, vadīt
darba grupas, strādāt
komandā

• izveidot un pārraudzīt
darba aizsardzības sistēmu;
• praktiski pielietot
finanšu instrumentus.
• pielietot vērtspapīru
finanšu analīzi investīciju
lēmumu pieņemšanā;
• novērtēt reālo
vērtspapīru efektivitāti un
risku;
• izveidot vērtspapīru
portfeļus un novērtēt to
parametrus;
• strādāt ar ISO sērijas
standartiem;
• prasme patstāvīgi veikt
personāla atlases procesa
izvērtēšanu;
•
izvērtēt
personāla
attīstības stratēģijas;
•
novērtēt
personāla
kompetences;
• formulēt un analizēt

• iniciatīvas un patstāvības
izpausmes;

• pozitīva motivācija, radoši
meklējumi;
• tieksme uz sadarbību;
• humānas attiecības;
• spēja uztvert un saprast
sabiedrības dažādību,
pieņemt citu viedokli;

• spēja patstāvīgi pieņemt
un pamatot savā studiju
jomā balstītus lēmumus;
• spēja skatīt perspektīvā
un,
balstoties
uz
zinātniskām, teorētiskām
un/vai
eksperimentālām
metodēm un jaunākajām
tendencēm,
attīstīt
praktiskās pieejas savā
nozarē,
• spēja izprast sarežģītus
jautājumus
un
kopsakarības;
• spēja analītiski vērtēt
problēmsituācijas
gan
praktiskajā,
gan
pētnieciskajā kontekstā;
personāla mācību vajadzības • savu iespēju un
un
izstrādāt
attīstības plānu;

personāla ierobežojumu apzināšanās;

• modelēt vadītāja rīcību
konfliktsituācijās
mūsdienu ētikas
skatījumā;
• analizēt un sistematizēt
lēmuma
pieņemšanai
nepieciešamo informāciju;
• sagatavot kvalitatīvu
prezentāciju,
radot
klausītāju uzticēšanos un
pārliecinot klausītājus par
lēmuma pieņemšanu;
•
sagatavot
efektīvu
dokumentu;
•
prasme
patstāvīgi
pielietot lietvedību un
arhīvu regulējošo tiesību
un
normatīvo
aktu
prasības;
• izstrādāt un noformēt
dokumentus atbilstoši

• atbildība par darba
veikšanu;
• sava viedokļa un
pozīcijas pamatošana,
lietojot morāli korektu
argumentāciju;
• tieksme pilnveidot savas
zināšanas un prasmes
uzņēmējdarbības un
cilvēkresursu vadības jomā

uzturēšanu un pilnveidošanu tiesību un normatīvo aktu
gan
ražošanas,
gan prasībām;
pakalpojumu nozarēs
• patstāvīgi veikt
• padziļinātas zināšanas dokumentu arhivēšanu;

par projektu vadīšanas
jautājumiem – vadīšanas
un izvērtēšanas metodēm,
organizatoriskajām
formām u.c;
• projektu vadītāja izvēles
nosacījumu un komandas
veidošanas
aspektu
izpratne;
•
projektu
finansēšanas nosacījumu
pārzināšana, ES finansēto
projektu īpatnību izpratne

• novērtēt dokumentu
kvalitāti;
• pētīt un analizēt cilvēku
vajadzības un motīvus
organizācijā;
• izmantojot teorētiskās
zināšanas par organizāciju
kā sistēmu, vadīt
komunikācijas procesu
organizācijā un paaugstināt
saskarsmes efektivitāti;
• izstrādāt organizācijas
attīstības programmu;
• operatīvi izvērtēt grupu
procesus organizācijā
• novērtēt vadītāja darbību
organizācijā;
• modelēt darbinieku
profesionālās motivācijas
paaugstināšanas iespējas

3. STUDIJU PROGRAMMAS PERSPEKTĪVAIS
NOVĒRTĒJUMS
3.1.

Programmas atbilstība valsts profesionālās izglītības standartam

DU profesionālā maģistra studiju programma „Uzņēmējdarbības vadība”
atbilst Latvijas Augstskolu likuma prasībām un LR MK noteikumiem Nr. 481
„Noteikumi par otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu”
(skat. 3.1. tabulu).
3.1. tabula
Profesionālās maģistra studiju programma „Uzņēmējdarbības vadība”
salīdzinājums ar profesionālās augstākās izglītības valsts standartu
Standarts, KP
Studiju kursi, kas nodrošina jaunāko sasniegumu
apguvi teorijā un praksē (vismaz 7 KP)
Pētnieciskā darba, jaunrades darba, projektēšanas
darba un vadībzinību studiju kursi (vismaz 5 KP)
Pedagoģijas un psiholoģijas studiju kursi (vismaz 2
KP)

Programma
„Uzņēmējdarbības vadība”
ar iepriekšējo kvalifikāciju - 7 KP
bez iepriekšējās kvalifikācijas - 15 KP
25 KP
2 KP

ar iepriekšējo kvalifikāciju – 6 KP
bez iepriekšējās kvalifikācijas – 26
KP
Maģistra darbs (vismaz 20 KP)
20 KP
Obligātās izvēlēs kursi katrā
specializācijā bez iepriekšējās
kvalifikācijas (katrā 12 KP):
1. „Uzņēmumu un iestāžu vadītājs”
2. „Personāla vadītājs”
ar iepriekšējo kvalifikāciju – 60 KP
Kopā (vismaz 40 KP) bez iepriekšējās kvalifikācijas – 100
KP
Profesionālās kvalifikācijas prakse (vismaz 6 KP)

3.2.

Studiju programmas atbilstība profesiju standartiem

Studiju programma nodrošina piektā līmeņa profesionālās kvalifikācijas
ieguvi atbilstoši profesiju standartiem “Uzņēmumu un iestāžu vadītājs” un “Personāla
vadītājs”.
Profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programma
“Uzņēmējdarbības vadība” nodrošina iespēju apgūt nepieciešamās zināšanas profesiju
standarta nodarbinātības aprakstā iekļauto pienākumu un uzdevumu izpildei atbilstoši
izvēlētajai specializācijai:
Uzņēmumu un iestāžu vadītājs:
1. Uzņēmuma/iestādes darbības stratēģijas, misijas, mērķu noteikšana un
formulēšana;
2. Uzņēmuma/iestādes darbības plānošana un organizēšana atbilstoši
noteiktajiem mērķiem;
3. Uzņēmuma/iestādes darbības organizēšana;

4. Uzņēmuma/iestādes pārstāvēšana darījumos ar citiem uzņēmumiem.
Personāla vadītājs:
1. Uzņēmuma (iestādes organizācijas) personāla vadības stratēģijas,
politikas un mērķu noteikšana un formulēšana;
2. Personāla resursu plānošana un prognozēšana;
3. Personāla struktūrvienības darba organizēšana un vadīšana;
4. Uzņēmuma nodrošināšana ar nepieciešamo personālu;
5. Darba aizsardzības sistēmas izveide;
6. Personāla vadības sistēmas analīze, novērtēšana un pilnveide.
3.2. un 3.3. tabulā sniegts pārskats par profesiju standartu noteikto zināšanu
līmeņiem un tiem studiju kursiem, kuri nodrošina attiecīgā līmeņa zināšanu apguvi.
3.2. tabula
Profesiju standarta noteikto zināšanu līmeņi un studiju kursi, kas nodrošina
attiecīgā līmeņa zināšanu apguvi (specializācija – uzņēmumu un iestāžu vadītājs)
Profesijas standarts
Uzņēmumu un iestāžu vadītājs

zināšanas
Mārketinga vadīšana
Finansu vadīšana, finansu un vadības grāmatvedība
Personāla vadīšana un vadības psiholoģija, darba
tiesiskās attiecības
Ražošanas/pakalpojumu organizēšana, loģistika,
vadības informācijas sistēmas, kvalitātes sistēmu
vadība, darba aizsardzība

Komercdarbības likumdošana

Ekonomikas teorija
Ekonomiski matemātiskās metodes
Stratēģiskā vadīšana

Starptautiskā komercdarbības vide
Valsts valoda
Svešvaloda
Komunikāciju prasme

Profesionālās augstākās izglītības
maģistra studiju programma
Uzņēmējdarbības vadība
studiju kursi
Mārketinga vadība
Finanšu un vadības grāmatvedība
Finanšu tirgi
Personāla vadība
Vadības psiholoģija
Darba tiesības
Zināšanu pārvaldība
Uzņēmējdarbības resursu plānošana un vadība
Inovatīvās metodes uzņēmējdarbībā
Risku analīze un vadība
Loģistika
Darba aizsardzība un darba drošība
Informācijas sistēmas vadībā
Kvalitātes sistēmu vadīšana
Komerctiesības
Darba tiesības
Civilprocesa tiesības
Finanšu un nodokļu tiesības
Ekonomika vadītājiem
Statistika
Stratēģiskā vadīšana
Uzņēmējdarbības resursu plānošana un vadība
Mārketinga vadība
Risku analīze un vadība
Starptautiskā uzņēmējdarbība
Zinātniski pētnieciskā darba metodoloģija
Lietišķā saskarsme
Lietišķā svešvaloda
Lietišķā saskarsme

3.3. tabula

Profesiju standarta noteikto zināšanu līmeņi un studiju kursi, kas nodrošina
attiecīgā līmeņa zināšanu apguvi (specializācija – personāla vadītājs)
Profesijas standarts
Personāla vadītājs
zināšanas
Personāla vadība

1

Organizāciju psiholoģija
Personības psiholoģija
Darba un darba aizsardzības tiesību sistēma
Informātika un informācijas tehnoloģijas
Lietišķā saskarsme
Svešvaloda
Lietvedība
Stratēģiskā vadīšana

Analīzes skaitliskās metodes
Statistika
Projektu vadīšana
Profesionālā ētika
Uzņēmējdarbības tiesiskie pamati

Ekonomika
Kvalitātes sistēmu vadīšana
Finansu un vadības grāmatvedība
Tirgzinības ar akcentu uz organizācijas iekšējām
sabiedriskām attiecībām
Loģika

Profesionālās augstākās izglītības
maģistra studiju programma
Uzņēmējdarbības vadība
studiju kursi
2
Personāla vadība
Zināšanu pārvaldība
Organizāciju psiholoģija
Vadības psiholoģija
Darba tiesības; Darba aizsardzība un darba
drošība
Informācijas sistēmas vadībā
Lietišķā saskarsme
Lietišķā svešvaloda
Lietvedība
Uzņēmējdarbības resursu plānošana un vadība
Mārketinga vadība
Stratēģiskā vadīšana
Risku analīze un vadība
Starptautiskā uzņēmējdarbība
Zinātniski pētnieciskā darba metodoloģija
Statistika
Projektu vadība
Profesionālā ētika
Darba tiesības
Civilprocesa tiesības
Komerctiesības
Ekonomika vadītājiem
Kvalitātes sistēmu vadīšana
Finanšu un vadības grāmatvedība
Mārketinga vadība
Organizāciju psiholoģija
Loģika

4. STUDIJU PROGRAMMAS SATURS, STRUKTŪRA UN
ORGANIZĀCIJA
4.1.

Programmas struktūra

Studiju programmas struktūra un saturs atbilst “Noteikumos par otrā līmeņa
profesionālās augstākās izglītības valsts standartu” (MK noteikumi Nr. 481)
(http://www.likumi.lv/doc.php?id=55887) IV nodaļā izvirzītajām prasībām par
maģistra programmas obligāto saturu.
Profesionālās
augstākās
izglītības
maģistra
studiju
programmas
“Uzņēmējdarbības vadība” kopapjoms ir:
- 60 KP bez profesionālās kvalifikācijas iegūšanas 1,5 gados pilna laika
un 2 gados nepilna laika studijās;
- 100 KP ar profesionālās kvalifikācijas iegūšanu 2,5 gados pilna laika
un 3 gados nepilna laika studijās.
Apgūstot studiju programmu, iespējams iegūt vienu no divām kvalifikācijām:
uzņēmumu un iestāžu vadītājs vai personāla vadītājs. Studiju kursu A un B daļas,
profesionālās kvalifikācijas prakses un maģistra darba apjoms parādīts 4.1. tabulā, un
tie tiek realizēti saskaņā ar programmas studiju plāniem (skat. 4. un 5. pielikumā).
4.1. tabula
Profesionālās maģistra studiju programmas „Uzņēmējdarbības vadība”
struktūra
Programmas saturs
Studiju kursi, kas nodrošina jaunāko sasniegumu
apguvi teorijā un praksē:
• bez profesionālās kvalifikācijas iegūšanas
• ar profesionālās kvalifikācijas iegūšanu
Pētnieciskā darba, jaunrades darba, projektēšanas
darba un vadībzinību studiju kursi
Pedagoģijas un psiholoģijas studiju kursi
Kopā A daļā
•
bez profesionālās kvalifikācijas

A daļa

iegūšanas

B daļa

Profesionālās
kvalifikācijas prakse
Maģistra darbs

•
ar profesionālās kvalifikācijas iegūšanu
Obligātās izvēles kursi katrā specializācijā:
• ar profesionālās kvalifikācijas iegūšanu specializācija „Uzņēmuma/iestādes vadītājs”
specializācija „Personāla vadītājs”
Kopā B daļā
• bez profesionālās kvalifikācijas iegūšanas
• ar profesionālās kvalifikācijas iegūšanu

KP
(skaits)

7
15
25
2
34
42

12
12
6
26
20

Kopā:

•
•

bez profesionālās kvalifikācijas
iegūšanas
ar profesionālās kvalifikācijas iegūšanu

60
100

A daļas kursu studijas ir obligātas visiem profesionālās augstākās izglītības
maģistra studiju programmā imatrikulētajiem studējošajiem, bet tās apjoms ir atšķirīgs
atkarībā no iepriekšējās kvalifikācijas: 34 vai 42 kredītpunkti.
• Studiju kursi, kas nodrošina jaunāko sasniegumu apguvi teorijā un
praksē:
- bez profesionālās kvalifikācijas iegūšanas 7 KP: Finanšu un vadības
grāmatvedība (3 KP); Darba tiesības (2 KP); Komerctiesības (2 KP);
- ar profesionālās kvalifikācijas iegūšanu 15 KP, kur papildus iepriekš
nosauktajiem studiju kursiem ir arī: Ekonomika vadītājiem (4 KP); Statistika (2
KP); Darba aizsardzība un darba drošība (2 KP).
Zināšanas par jaunāko sasniegumu apguvi teorijā un praksē tiek iegūtas arī visos
pārējos studiju kursos.
• Pētnieciskā, jaunrades, projektu darba un vadībzinību studiju kursi (25
KP): Uzņēmējdarbības resursu plānošana un vadība (4 KP); Mārketinga
vadība (2 KP); Zinātniski pētnieciskā darba metodoloģija (2 KP); Personāla
vadība (3 KP); Kvalitātes sistēmu vadīšana (2 KP); Informācijas sistēmas
vadībā (2 KP); Risku analīze un vadība (2 KP); Projektu vadīšana (2 KP).
Stratēģiskā vadīšana (2 KP); Zināšanu pārvaldība (2 KP); Starptautiskā
uzņēmējdarbība (2 KP).
• Pedagoģijas un psiholoģijas studiju kursi (2 KP). Zināšanas pedagoģijā un
psiholoģijā studējošie papildina, apgūstot studiju kursu Vadības psiholoģija (2
KP).
B daļas apjoms ir 12 kredītpunkti jeb 15% no kopējā nepieciešamā KP
skaita, un tā ietver padziļinātas studijas izvēlētajā specializācijas virzienā (uzņēmumu
un iestāžu vadītājs vai personāla vadītājs).
Specializācijas virzienā „Uzņēmumu un iestāžu vadītājs” studējošie apgūst
finanšu tirgu teorētiskos un praktiskos aspektus, iegūst praktisku priekšstatu par
inovatīvajām uzņēmējdarbības metodēm, padziļināti apgūst tiesības (finanšu un
nodokļu tiesības), iegūst padziļinātas zināšanas loģistikā, kā arī apgūst lietišķās
saskarsmes jautājumus, uzlabo lietišķās svešvalodas prasmes, kā arī apgūst zinātniski
pētnieciskā darba metodoloģiju.
Studiju programmas specializācijas virzienā „Personāla vadītājs” ir ietverti
kursi, kas studējošiem nodrošina specializācijai nepieciešamo teorētisko un praktisko
zināšanu apguvi. Studējošie var apgūt organizāciju psiholoģijas teorētiskos un
praktiskos pamatprincipus; lietvedību, nodrošinot tās praktiskā pielietojuma iespējas;
kā arī apgūt profesionālās ētikas un lietišķās saskarsmes prasmi; apgūt lietišķo
svešvalodu, kā arī loģikas pamatus. Studējošajiem ir iespējas apgūt arī plaši
pielietojamas zināšanas zinātniski pētnieciskā darba veikšanā un zinātnisko
publikāciju sagatavošanā.
Profesionālās kvalifikācijas prakses paredzētas atbilstoši studiju plānam
(skat. 4. un 5. pielikumā), lai nostiprinātu teorētisko studiju kursu laikā iegūtās
zināšanas un prasmes. Prakses ilgums ir:
- 6 nedēļas (apjoms – 6 KP) bez kvalifikācijas iegūšanas 2. studiju gada
3.semestrī pilna laika studējošajiem un 4. semestrī nepilna laika studējošiem;
- 26 nedēļas (apjoms – 26 KP) ar kvalifikācijas iegūšanu 4., 5.semestrī pilna
laika studējošajiem un 5., 6.semestrī nepilna laika studējošiem.

Prakses mērķis ir iepazīties ar komercuzņēmumu darbu, pārvaldības
īstenošanu tajos un/vai ar personāla vadības nodrošināšanu (saskaņā ar izvēlēto
specializācijas virzienu). Studiju programmā paredzētās profesionālās kvalifikācijas
prakses nostiprinās jau iegūtās teorētiskās un praktiskās zināšanas, attīstīs izvēlētajai
specializācijai nepieciešamās prasmes un iemaņas, ļaus studējošajiem pašiem
optimālāk novērtēt uzņēmējdarbības vidi Latvijā un tās reģionos.
Specialitātes “Uzņēmumu un iestāžu vadītājs” studējošie prakses laikā veic
šādus uzdevumus:
• iepazīstas ar prakses vietas plānošanas un pārvaldības struktūru,
regulējošajiem dokumentiem;
• piedalās sadarbības organizēšanā ar vietējām, reģionālām, nacionālām un
starptautiskām institūcijām;
• iesaistās uzņēmuma/organizācijas plānošanas un vadības darbā;
• iepazīstas ar uzņēmuma/iestādes īstenotajiem projektiem.
Specialitātes “Personāla vadītājs” studējošie prakses laikā veic šādus
uzdevumus:
• iepazīstas ar personāla plānošanas darbu un vadības sistēmu prakses vietā,
dokumentu izstrādi un glabāšanu;
• piedalās darbinieku atlases, kvalifikācijas paaugstināšanas u.c. ar personāla
kvalitāti saistīto jautājumu risināšanā;
• iepazīstas ar projektu vadību un iesaistās to izstrādē.
Prakses laikā studējošie izstrādā individuālos darbus – prakses atskaites,
prakses rezultāti tiek analizēti noslēguma seminārā. Nolikumu par profesionālās
kvalifikācijas praksi apstiprina SZF Dome (10. pielikumā sadarbības līgumi par
studējošo praksi).
Maģistra darba (20 KP) izstrādes mērķis ir patstāvīga, padziļināta kādas
aktuālas praktiskas problēmas izpēte. Maģistra darba izpildīšanas gaitā jābūt
risinātiem uzdevumiem, kas saistīti ar problēmas dziļāku izpratni, pētnieciskā darba
prasmju un iemaņu attīstīšanu un nostiprināšanu, patstāvīgā darba un radošās
domāšanas veicināšanu.
Maģistra darba izstrāde notiek pēc programmā izstrādāta plāna: 1.studiju
gada sākumā tiek apstiprināta darba tēma, darba vadītājs, maģistra darba izstrādes
grafiks, kā arī, nepieciešamības gadījumā, noslēgts nodoma līgums ar institūciju vai
pašvaldību, ar kuru studējošais sadarbojas, izstrādājot savu maģistra darbu. Katrā
semestrī paredzēts laiks maģistra darba izstrādei.
Studiju laikā katram studējošajam ir jāpiedalās vismaz vienā konferencē vai
jābūt publikācijai vismaz vienā universitātes rakstu krājumā vai zinātniski
pētnieciskajā žurnālā. Studējošo pētnieciskais darbs maģistra darba izstrādei norisinās
1., 2. un 3. studiju gadā. Maģistra darba izstrādes noslēgums un aizstāvēšana notiek:
- 2.studiju gadā, 3.semestrī (pilna laika studējošajiem bez kvalifikācijas
iegūšanas);
- 3.studiju gadā, 5.semestrī (pilna laika studējošajiem ar kvalifikācijas
iegūšanu);
- 2.studiju gadā, 4.semestrī (nepilna laika studējošajiem bez kvalifikācijas
iegūšanas);
3.studiju gadā, 6.semestrī (nepilna laika studējošajiem ar kvalifikācijas iegūšanu).

4.2.

Programmas saturs un plāns

Studiju process ir organizēts atbilstoši DU Satversmei, Augstskolu likumam,
Noteikumiem par otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu u.c.
normatīvajiem dokumentiem, kuri ir spēkā Latvijas Republikā, kā arī saskaņā ar DU
Senātā pieņemtiem studijas reglamentējošiem dokumentiem; imatrikulācija notiek
saskaņā ar Uzņemšanas noteikumiem DU, kurus ik gadu apstiprina DU Senāts.
Studiju programmas kopējo vadību nodrošina DU Studiju padome, par
programmas īstenošanu ir atbildīga SZF Ekonomikas un SZF Tiesību katedra, kas
nodrošina programmas realizāciju, pieaicinot nepieciešamo akadēmisko personālu.
Studijas realizē SZF auditorijās un citās DU struktūrvienību telpās.
Profesionālās
augstākās
izglītības
maģistra studiju
programmas
“Uzņēmējdarbības vadība” studiju plāns paredz identisku A daļas studiju kursu
apguvi abos specializācijas virzienos, tādējādi nodrošinot racionālu mācībspēku, kā
arī DU mācību telpu un materiāli tehniskās bāzes izmantošanu. B daļā ietvertie kursi
sniedz iespējas studentiem apgūt izvēlēto profesiju “Uzņēmumu un iestāžu vadītājs”
vai “Personāla vadītājs”(skat. 4.2.. tabulu).
4.2. tabula
Profesionālās maģistra studiju programmas „Uzņēmējdarbības vadība” saturs
Nr.
p.k.

Docētājs

KontaktKP
stundas
A daļa: OBLIGĀTIE KURSI (34 KP vai 42 KP)

Studiju kurss

Pārbaudījums

Studiju kursi, kas nodrošina jaunāko sasniegumu apguvi teorijā un praksē
7 KP vai 15 KP
Obligātie kursi visiem studējošajiem
Finanšu un vadības
1.
lekt. R.Baltere
48
3
eksāmens
grāmatvedība
Darba tiesības
doc. J.Radionovs
diferencētā
2.
32
2
ieskaite
3. Civilprocesa tiesības
Doc. A.Ozerskis
32
2
eksāmens
4. Komerctiesības
doc. J.Radionovs
32
2
eksāmens
7
Studiju kursi studējošajiem ar profesionālās kvalifikācijas iegūšanu
Ekonomika vadītājiem
prof. J.Saulītis
5.
asoc.prof. A.Nikolajevs
64
4
eksāmens
6. Statistika
Darba aizsardzība un darba
7.
drošība

doc. V.Gedroics

32

2

Doc. R.Pokulis

32

2

eksāmens
diferencētā
ieskaite

15
Pētnieciskā darba, jaunrades darba, projektēšanas darba un vadībzinību studiju kursi 25 KP
Uzņēmējdarbības resursu
Lekt.V.Orlovska
8.
64
4
eksāmens
plānošana un vadība
lekt. S.Zelča
9. Mārketinga vadība
lekt. T.Bikovskij
32
2
eksāmens
Zinātniski pētnieciskā darba
lekt. D.Oļehnovičs
diferencētā
10.
32
2
metodoloģija
asist.L.Paņina
ieskaite
doc. J.Stašāne
11. Personāla vadība
48
3
eksāmens
doc. L. Gorbaceviča
Kvalitātes sistēmu vadīšana
lekt. T.Smane
diferencētā
12.
32
2
ieskaite
doc. N.Bogdanova
diferencētā
13. Informācijas sistēmas vadībā
32
2
ieskaite

14. Risku analīze un vadība
15. Projektu vadīšana

prof. O.Užga-Rebrovs
asoc.prof. E.Jermolajeva

32

2

32

2

16. Stratēģiskā vadīšana
17. Starptautiskā uzņēmējdarbība
18. Zināšanu pārvaldība

doc. L.Gorbaceviča
Vad.pētn. V.Voronovs
Doc. J.Stašāne

32
32

2
2

32

2

Pedagoģijas un psiholoģijas studiju kursi
prof. A.Vorobjovs
16. Vadības psiholoģija
doc.A.Ruža

Kopā A daļā:
•
bez profesionālās kvalifikācijas iegūšanas
• ar profesionālās kvalifikācijas iegūšanu

eksāmens
diferencētā
ieskaite
eksāmens
eksāmens
Diferencētā
ieskaite

2 KP
32

2

544
672

34
42

eksāmens

B daļa: OBLIGĀTIE IZVĒLES KURSI

(studējošie bez profesionālās kvalifikācijas izvēlas obligāto daļu 12 KP)

Uzņēmumu un iestāžu vadītājs

1.

Inovatīvās metodes
uzņēmējdarbībā

2.

Finanšu un nodokļu tiesības

lekt.J.Koroševskis

3.

Loģistika

4.
5.

Asoc.prof. J.Eglītis

32

2

32

2

lekt. M.Miglāne

32

2

Finanšu tirgi

Asist. R.Zelčs

32

2

lekt. J.Sergejeva
lekt. J. Ķipure
doc. J.Stašāne

32

2

6.

Lietišķā svešvaloda (angļu
vai vācu)
Lietišķā saskarsme

32

2

1.

Lietišķā saskarsme

Personāla vadītājs
doc. J.Stašāne

32

2

2

Lietvedība

doc. J.Stašāne

32

2

3.

Profesionālā ētika

lekt. A.Felcis

32

2

4.

Loģika

lekt. A.Felcis

32

2

5.

Organizāciju psiholoģija
Lietišķā svešvaloda (angļu
vai vācu)

lekt. V.Raščevskis
lekt. J.Sergejeva
lekt. J. Ķipure

32

2

32

2

192

12

544
864

34
54

6.

Kopā B daļā:
Kopā A un B daļās:
• bez profesionālās kvalifikācijas iegūšanas
• ar profesionālās kvalifikācijas iegūšanu

Profesionālās kvalifikācijas
prakse
Maģistra darbs
Pavisam:

bez profesionālās kvalifikācijas
iegūšanas
ar profesionālās kvalifikācijas
iegūšanu
bez profesionālās kvalifikācijas
iegūšanas
ar profesionālās kvalifikācijas
iegūšanu

6
26
20
60
100

eksāmens
diferencētā
ieskaite
diferencētā
ieskaite
diferencētā
ieskaite
diferencētā
ieskaite
diferencētā
ieskaite
diferencētā
ieskaite
diferencētā
ieskaite
diferencētā
ieskaite
diferencētā
ieskaite
eksāmens
diferencētā
ieskaite

4.3.

Iekšējās kvalitātes mehānisma darbība

Izglītības kvalitātes vērtēšana ir būtiska izglītības procesa sastāvdaļa. Studiju
programmas vadību un tās kvalitātes nodrošināšanu koordinē DU Studiju padome,
DU Studiju kvalitātes novērtēšanas centrs (SKNC) un DU profesionālās maģistra
studiju programmas „Uzņēmējdarbības vadība” padome. (http://dau.lv/post/sknc.php).
Studiju programmas ikgadējais pašnovērtējuma ziņojums, ko studiju gada beigās
sagatavo programmas direktors un iesniedz SKNC, tiek publicēts DU mājas lapā
(http://dau.lv/post/sknc.php).
Uzņēmējdarbības vadības studiju programmas kvalitāte tiek nodrošināta:
• veicot studiju procesa analīzi un kontroli; regulāri analizējot studiju
programmas norisi SZF Domes sēdēs, Ekonomikas katedras un Tiesību
katedras sēdēs;
• analizējot studiju programmas saturu DU zinātniski pētnieciskajās
konferencēs;
• sagatavojot pašnovērtējuma ziņojumus par iepriekšējo studiju gadu; vērtējuma
rezultāti tiek izskatīti katedru, SZF Domes un DU Studiju padomes sēdēs;
veicot studentu aptauju pēc katra kursa noklausīšanās un aptaujas rezultātu
analīzi;
• analizējot studentu sekmību un konkurētspēju darba tirgū;
• analizējot darba devēju vērtējumus un ieteikumus;
• veicot studiju programmas SVID analīzi, nosakot attīstības iespējas un pārējos
ar to saistītos aspektus.
• DU Studiju kvalitātes novērtēšanas centra aptaujas rezultātus apkopo DU
Socioloģisko pētījumu institūts.
Studiju procesa kvalitātes vērtēšana palīdz nodrošināt programmas atbilstību
darba tirgus prasībām, kā arī studējošo vajadzībām.

5. PROGRAMMAS SATURA SALĪDZINĀJUMS AR LĪDZĪGĀM
STUDIJU PROGRAMMĀM LATVIJĀ UN ĀRVALSTĪS
5.1.

Programmas satura salīdzinājums ar līdzīgām studiju
programmām Latvijā

DU SZF realizējamā profesionālā maģistra programma “Uzņēmējdarbības
vadība” ir līdzīga ar Latvijā īstenojamām attiecīgām studiju programmām. Salīdzinot
DU programmu ar citām Latvijas augstskolām (skat. 5.1.un 5.2. tabulu), var secināt,
ka pastāv šādas kopīgas pazīmes:
• DU profesionālā maģistra studiju programma “Uzņēmējdarbības vadība”
pēc mērķa, satura, studiju ilguma un kredītpunktu apjoma ir līdzīga citu
Latvijas augstskolu programmām;
• maģistra darba izstrādei ir paredzēti 20 KP;
• studiju ilgums ir 2 – 3 gadi atkarībā no izvēlētās studiju formas.
Atšķirība ir tā, ka Daugavpils Universitātes programmā ir iekļauts lielāks
skaits studiju kursu tiesību zinātnē nekā citās augstskolās. Tas dod iespēju
studējošajiem padziļināti apgūt uzņēmējdarbības tiesiskos aspektus, lai nodrošinātu
kvalitatīvāku uzņēmuma vai iestādes vadību.
5.1. tabulā ir salīdzinātas Daugavpils Universitātes, Banku Augstskolas un
Rīgas Ekonomikas augstskolas profesionālā maģistra programmas, kas nodrošina
izglītību uzņēmumu un iestāžu vadītāja kvalifikācijas iegūšanai.
5.1. tabula
DU programmas “Uzņēmējdarbības vadība” salīdzinājums ar citu Latvijas
augstskolu līdzīgām programmām (specializācija – uzņēmumu un iestāžu
vadītājs)
Daugavpils Universitāte
„Uzņēmējdarbības vadība”

Banku augstskola

(specializācija – uzņēmumu un
iestāžu vadītājs)

„Uzņēmējdarbības
vadīšana Eiropā”

„Uzņēmējdarbības vadība”

1

2

3

Ekonomika vadītājiem
Uzņēmējdarbības resursu plānošana un
vadība
Vadības psihologija
Mārketinga vadība
Personāla vadība
Zināšanu pārvaldība

Ekonomika vadītājiem

Mārketinga vadīšana
Patērētāju uzvedība

Vadības ekonomika
Uzņēmējdarbība un biznesa
plānošana
Grupu darbs un dinamika
Starptautiskais mārketings
ES iekšējais tirgus un četras
brīvības

Zināšanu vadīšana

Stratēģiskā vadīšana
Starptautiskā uzņēmējdarbība

Rīgas Ekonomikas
augstskola

Stratēģiskā vadība
Globālo stratēģiju vadīšana

Globālā ekonomika
Starptautiskā uzņēmējdarbības
stratēģija

Kvalitātes sistēmu vadīšana
Informācijas sistēmas vadībā
Finanšu un vadības grāmatvedība
Risku analīze un vadība
Finanšu tirgi
Darba tiesības
Finanšu un nodokļu tiesības
Komerctiesības

Uzņēmumu vērtēšana Eiropas
vidē
Informācijas sistēmu vadīšana
pārmaiņu apstākļos
Finanšu un vadības
grāmatvedība Eiropas vidē
Uzņēmumu finanšu vadība
Eiropas vidē
Risku vadība

Likumdošana biznesā

Statistika
Inovatīvās metodes uzņēmējdarbībā
Loģistika
Civilprocesa tiesības
Zinātniski pētnieciskā darba
metodoloģija
Lietišķā svešvaloda

E-stratēģijas
Finansu grāmatvedība
Pārmaiņu vadība
Finansu ekonomika
Tieslietas vadītājiem
ES konkurences tiesības

Korporatīvā sociālā atbildība
Eiropas vidē
Loģistika

Pētniecības metodes biznesā

Pētniecības metodes

Darba aizsardzība un darba drošība
Projektu vadīšana

Projektu izstrāde un vadība

Lietišķā saskarsme

Starpkultūru saskarsme

Efektīvas saskarsmes prasmes

Organizāciju līderība
mainīgajā biznesa vidē

Organizāciju psiholoģija

Kopā 60 / 100 KP

Kopā 80 KP

Kopā: 60 / 96 KP

5.2. tabulā ir salīdzinātas profesionālā maģistra programmas, kas nodrošina
izglītību personāla vadītāja kvalifikācijas iegūšanai. Studiju ilgums un apjoms Rīgas
Starptautiskās ekonomikas un biznesa administrācijas augstskolas profesionālajā
maģistra studiju programmā “Personāla vadība” ir 1,5 gadi ar profesionālo augstāko
izglītību, kas atbilst 60 Latvijas KP (90 ECTS) vai 2 gadi ar akadēmisko augstāko
izglītību un profesionālo kvalifikāciju, kas atbilst 80 Latvijas KP (120 ECTS). Ja
personām ar akadēmisko augstāko izglītību ir nepietiekama profesionālā kvalifikācija,
studiju ilgums ir 2,5 gadi, kas saistīts ar papildus prakses apgūšanu 10 KP apmērā, un
atbilst 90 Latvijas KP (135 ECTS).
5.2. tabula
DU programmas “Uzņēmējdarbības vadība” salīdzinājums ar citas Latvijas
augstskolas līdzīgu programmu (specializācija – personāla vadītājs)
Daugavpils Universitāte
„Uzņēmējdarbības vadība”

Rīgas Starptautiskā ekonomikas un
biznesa administrācijas augstskola

(specializācija – personāla vadītājs)

„Personāla vadība”

1

2

Ekonomika vadītājiem
Uzņēmējdarbības resursu plānošana un vadība

Ekonomika un darba ekonomika
Uzņēmējdarbība

Vadības psihologija
Mārketinga vadība
Personāla vadība
Kvalitātes sistēmu vadīšana
Informācijas sistēmas vadībā
Finanšu un vadības grāmatvedība

Vadības zinības
Biznesa vadība
Vadīšanas psiholoģija
Personāla vadības funkcijas, operacionālās
personāla vadības funkcijas, taktiskā personāla
vadība
Kvalitātes vadības sistēmas
Personāla informācijas sistēmas
Finanšu un vadības grāmatvedība

Risku analīze un vadība
Darba tiesības
Stratēģiskā vadīšana
Starptautiskā uzņēmējdarbība
Zināšanu pārvaldība
Komerctiesības
Civilprocesa tiesības
Statistika
Organizāciju psiholoģija
Loģika
Profesionālā ētika
Zinātniski pētnieciskā darba metodoloģija
Lietišķā svešvaloda
Darba aizsardzība un darba drošība

Darba tiesības
Personāla stratēģiskā plānošana
Eiropas politiskā un ekonomiskā integrācija
ES tiesību sistēma
Organizāciju psiholoģija
Darba psiholoģija
Biznesa ētika
Kvalitatīvās un kvantitatīvās pētījumu metodes
Aroda veselība un drošība
Arodbiedrība un darba devējs

Projektu vadība

Projektu vadīšana

Lietvedība

Personāla lietvedība
Lietišķā etiķete

Lietišķā saskarsme

Prezentācijas prasmes
Sociālā un saskarsmes psiholoģija
Inovācijas un kreativitāte

Kopā 60 / 100 KP

5.2.

Kopā 60 / 80 KP

Programmas satura salīdzinājums ar līdzīgām studiju
programmām ārvalstīs

Daugavpils Universitātes profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju
programma “Uzņēmējdarbības vadība” salīdzināta ar šādām ārvalstu augstskolām:
Tallinas Tehnoloģiju universitātes Ekonomikas un biznesa administrācijas skolu
(Igaunija) un Štrālzundes specializēto augstskolu – Lietišķo zinātņu universitātē
(Vācija), kas īsteno studiju programmas uzņēmējdarbības jomā.
Tallinas
Tehnoloģiju
universitātes
Ekonomikas
un
biznesa
administrācijas skolā akadēmiskie virzieni ir saistīti ar praktisko pielietojamību.
Lielāka uzmanība tiek pievērsta uzņēmējdarbībai, ES institūcijām, organizēšanas un
menedžmenta teorijām, biznesa ētikai, iekšzemes un starptautiskajam biznesam utt.
Daudzi Igaunijas vadošie uzņēmēji ir šīs skolas absolventi. Viņu zināšanas un

iemaņas ir atzītas visdažādākajos sektoros: no centrālās bankas un ministrijām, no
informācijas tehnoloģiju un telekomunikāciju uzņēmumiem līdz pat komercbankām
un industrijai.
Programmai ir klasisks uzņēmējdarbības vadības maģistra programmas saturs
un tā ietver sevī augstākā līmeņa kursus: uzņēmējdarbības informācijas sistēmas,
starptautiskais menedžments, grāmatvedība un loģistika, stratēģiskais mārketings un
stratēģiskais menedžments u.c. Īpašs uzsvars ir likts uz uzņēmējdarbības
menedžmentu Baltijas valstīs, Skandināvijas valstu reģionā un Krievijā.
Štrālzundes specializētajā augstskolā – Lietišķo zinātņu universitātē
(Vācija) (Fachhochschule Stralsund – University of Applied Sciences) (www.mba.fhstralsund.de) tiek īstenota uzņēmējdarbības vadības maģistra programma, kas ir
paredzēta vadības uzlabošanai biznesa vidē. Divu semestru programmā studenti iegūst
jaunu pieredzi, kā arī padziļina savas ‘biznesa pasaules’ zināšanas. Īpašs uzsvars tiek
likts, pirmkārt, uz vispārīgiem jautājumiem starptautiskā menedžmenta jomā un,
otrkārt, uz pamatprasmēm. Tādēļ kultūras kompetence un sociālā kompetence ir šīs
programmas sastāvdaļa.
5.3.tabulā sniegts salīdzinošs pārskats par maģistra programmas
„Uzņēmējdarbības vadība” īstenošanu Daugavpils Universitātē un ārvalstu
universitātēs specializācijas virzienā – uzņēmumu un iestāžu vadītājs.
5.3. tabula
Pārskats par Daugavpils Universitātes profesionālās maģistra studiju
programmas īstenošanu salīdzinājumā ar līdzīgām programmām ārvalstīs
(specializācija – uzņēmumu un iestāžu vadītājs)
Daugavpils Universitāte
“Uzņēmējdarbības vadība”
(specializācija – uzņēmumu
un iestāžu vadītājs)
1
Ekonomika vadītājiem
Uzņēmējdarbības resursu
plānošana un vadība
Vadības psiholoģija
Mārketinga vadība
Personāla vadība

Tallinas Tehnoloģiju
universitāte
“Starptautiskā
uzņēmējdarbības vadība”
2
Baltijas valstu ekonomika
Eiropas Savienības ekonomika
Krievijas ekonomika
Mazā un vidējā biznesa
organizēšana
E-komercijas attīstība

Štrālzundes specializētā
augstskola – Lietišķo
zinātņu universitāte
“Uzņēmējdarbības vadība”
3
Ekonomika
Starptautiskā ekonomika
Uzņēmējdarbība
Uzņēmējdarbības intelekts

Industrijas mārketings

Psiholoģija un kreativitāte
Mārketings un pārdošana
Cilvēkresursu pārvaldība

Stratēģiskais menedžments

Starpkultūru menedžments

Starptautiskā uzņēmējdarbība

Globālā vadība
Starptautiskās konsultācijas
Starptautiskā uzņēmējdarbības
stratēģija

Informācijas sistēmu vadība

Uzņēmējdarbības informācijas
sistēmas
Informācijas tehnoloģijas

Datu bāzes

Finanšu un vadības
grāmatvedība

Starptautiskā grāmatvedība

Finanšu grāmatvedība

Stratēģiskā vadīšana

Starptautiskā uzņēmējdarbība
Zināšanu pārvaldība

Risku analīze un vadība
Statistika
Inovatīvās metodes
uzņēmējdarbībā
Projektu vadīšana
Finanšu un nodokļu tiesības
Komerctiesības
Darba tiesības
Loģistika
Kvalitātes sistēmu vadīšana
Zinātniski pētnieciskā darba
metodoloģija
Lietišķā svešvaloda
Darba aizsardzība un darba
drošība
Lietišķā saskarsme
Civilprocesa tiesības

Finanšu tirgi

Risku ekonomika un
menedžments
Statistiskā analīze
Projektu vadība un izmaksuieguvumu analīze
Uzņēmējdarbības ētika

Korporatīvās finanses
Eiropas tiesības
Starptautiskā nodokļu sistēma
Igauņu valoda un kultūra

Kopā: 60 / 100 KP

Kopā: 80 KP

Inovāciju un tehnoloģiju
menedžments
Uzņēmējdarbības ētika

Vadības un starptautiskās
finanses
Starptautiskā investīciju
stratēģija
Ienākumu menedžments

Korporatīvā pārvaldība
Korporācija@Ieguvums
Vide un enerģija
Starptautiskā izklaides un
tūrisma menedžmenta pamati
Starptautiskā izklaides un
tūrisma menedžmenta virzieni

Kopā: 60 ECTS

5.4. tabulā sniegts salīdzinošs pārskats par maģistra programmas
„Uzņēmējdarbības vadība” īstenošanu Daugavpils Universitātē un ārvalstu
universitātēs specializācijas virzienā - personāla vadītājs.
DU profesionālā maģistra studiju programma „Uzņēmējdarbības vadība”
(specializācijas virziens – personāla vadība) tiek salīdzināta ar Lietuvas Militārās
akadēmijas
maģistra
studiju
programmu
„Personāla
vadība”
(www.lka.lt/index.php/en/116630/) un Roterdamas Erasma universitātes maģistra
studiju
programmu
„Cilvēkresursu
menedžments”
(www.rsm.nl/RSM2/Programmes/Masters%20of%20Science%20in%20Busines).
Lietuvas Militārās akadēmijas pilna laika maģistra studiju programmas
„Personāla vadība” apguves laiks ir 1,5 gadi (3 semestri), apjoms – 60 ECTS,
iegūstamais grāds – menedžmenta un uzņēmējdarbības vadības maģistrs. Programmas
mērķis – sagatavot kvalificētus speciālistus, kas varētu īstenot organizācijas attīstības
stratēģiju, novērtēt organizācijas perspektīvu, varētu pieņemt vadības lēmumus.
Roterdamas Erasma universitātes maģistra studiju programmas
„Cilvēkresursu menedžments” apjoms – 60 ECTS, iegūstamais grāds – cilvēkresursu
menedžmenta maģistrs. Programmas mērķis – sagatavot studējošos cilvēkresursu

stratēģijas attīstībai, personālvadības problēmu risināšanai uzņēmējdarbībā,
organizāciju pārmaiņu vadībai, personāla plānošanas un attīstības darbam.
5.4. tabula
Pārskats par Daugavpils Universitātes profesionālās maģistra programmas
īstenošanu salīdzinājumā ar līdzīgām programmām ārvalstīs
(specializācija – personāla vadītājs)
Daugavpils Universitāte
“Uzņēmējdarbības
vadība” (specializācija –
personāla vadītājs)

1

Ekonomika vadītājiem
Uzņēmējdarbības resursu
plānošana un vadība

Lietuvas Militārā akadēmija Roterdamas Erasma universitāte
„Personāla vadība”
„Cilvēkresursu menedžments”

2
Lēmumu pieņemšanas teorija;
Sistēmas menedžments;

Vadības psiholoģija
Mārketinga vadība
Personāla vadība
Profesionālā ētika
Informācijas sistēmu vadība
Finanšu un vadības grāmatvedība
Risku analīze un vadība
Statistika
Projektu vadīšana
Komerctiesības
Darba tiesības

Informācijas tehnoloģijas
organizāciju menedžmentā
Finanšu menedžments
Mūsdienu statistiskā analīze

Stratēģiskā plānošana

Starptautiskā uzņēmējdarbība

Starptautisko organizāciju
menedžments

Zināšanu pārvaldība
Kvalitātes sistēmu vadīšana

Vispārējā vadības kvalitāte

Zinātniski pētnieciskā darba
metodoloģija

Kopā: 60 / 100 KP

Inovācijas cilvēkresursu
menedžmentā;
Vadītāja un grupas lēmumu
pieņemšana;
Organizāciju vadība un pārmaiņas
Vadības un motivācijas
psiholoģiskās perspektīvas

Cilvēkresursu menedžments

Stratēģiskā vadīšana

Civilprocesa tiesības
Lietišķā svešvaloda
Darba aizsardzība un darba
drošība
Lietvedība
Lietišķā saskarsme
Loģika

3

Kopā: 90 KP

Stratēģiskais un starptautiskais
cilvēkresursu menedžments;
Dažādības menedžments

Cilvēkresursu menedžmenta un
organizāciju uzvedības pētījumu
problēmas

Kopā: 60 ECTS

6. PROGRAMMAS PRAKTISKĀ ĪSTENOŠANA
6.1.

Izmantotās studiju metodes un formas

Studiju gada ilgums ir 40 nedēļas. Studiju gads sadalās divos semestros:
rudens – 20 nedēļas, ziemas un pavasara – 20 nedēļas. Katra semestra noslēgumā
studentu zināšanas tiek pārbaudītas ieskaitēs un eksāmenos. Studiju programmā
studentiem jāiegūst nepieciešamais kredītpunktu skaits, jāizstrādā un jāaizstāv
maģistra darbs.
Studijas notiek DU SZF par fizisko vai juridisko personu iemaksātiem
studiju maksas līdzekļiem. Studiju formas ir lekcijas, semināri un praktiskās
nodarbības, kā arī studentu patstāvīgais darbs ar zinātnisko literatūru, tiesību aktiem
un statistiskajiem datiem. Studējošie apgūst ekonomikas un tiesību zinātņu pētīšanas
metodes, diskutē par ekonomiskām un tiesiski filozofiskām problēmām; semināros
tiek rūpīgi iztirzāti ekonomikas un tiesību vēsturiskie, filozofiski sabiedriskie aspekti
un tiesību piemērošanas metodes, pieredze un prakse Latvijā un ārvalstīs.
Galvenās mācību metodes ir problēmsituāciju analīze un risinājumi, darbs
mazās grupās, diskusijas fokusgrupās, mācību testi, referāti un patstāvīgi pētījumi, to
prezentācija, individuālo un grupu projektu izstrāde. Mācību metodes ir vērstas uz
patstāvīgas, kritiskas domāšanas iemaņu izstrādi studējošajiem, un tās veicina
studentu komunikāciju, spēju darboties grupā un pārvarēt konfliktus, būt
pašpārliecinātiem.
Studiju procesā liela uzmanība tiks pievērsta studējošo patstāvīgajam darbam
– studiju darbu un referātu sagatavošanai, literatūras un tiesību aktu analīzei,
uzdevumu risināšanai auditorijā un mājas darbos, tiesību aktu metodiski pareizai
pielietošanai konkrētās situācijās, citu praktisko iemaņu apgūšanai konkrētu funkciju
veikšanai uzņēmējdarbības un personālvadības jomā. Docētājiem studējošo patstāvīgā
darba procesā ir organizatora, konsultanta un eksperta loma.

6.2.

Zināšanu un prasmju vērtēšanas sistēma

Profesionālās
augstākās
izglītības
maģistra
studiju
programmas
„Uzņēmējdarbības vadība“ studējošo zināšanas tiek novērtētas gan semestra laikā,
izpildot kontroldarbus, testus, piedaloties semināros, gan arī sesiju laikā eksāmenos
(mutiskā un rakstiskā veidā) un ieskaitēs.
Studējošo zināšanas, saskaņā ar MK „Noteikumu par otrā līmeņa profesionālās
augstākās izglītības valsts standartu” (http://www.likumi.lv/doc.php?id=55887) VI
nodaļu “Otrā līmeņa augstākās izglītības programmas apguves vērtēšanas
pamatprincipi un kārtība”, tiek vērtētas pēc 10 ballu sistēmas. Vērtējot studējošo
zināšanas konkrētā A vai B daļas kursā, tiek ņemts vērā arī viņu patstāvīgais darbs
semestra laikā - atkarībā no kursa specifikas gala pārbaudījums (eksāmens) veido 40 –
60% no kopējā kredīta saņemšanai nepieciešamā punktu skaita, pārējo daļu veido
semināru, kolokviju, testu un kontroldarbu rezultāti. Gala vērtējumu docētājs nosaka,
summējot semestra laikā saņemtos vērtējumus (atzīmes) eksāmenā, semināros, un
kontroldarbos u.c. studiju patstāvīgā darba kontroles formās.
Studējošo zināšanu pārbaude studiju kursa noslēgumā parasti notiek rakstiska
darba formā. Šādā darbā ir ietverti analītiska rakstura jautājumi, kuri atklāj gan
studenta spēju interpretēt faktus un analizēt informāciju, gan arī spēju veidot loģiski

pamatotus secinājumus. Ja kursa specifika paredz, eksāmena darbs var tikt vērtēts kā
studējošā semestra laikā veiktais pētnieciskais darbs vai izstrādātais projekts.
Lai nodrošinātu atgriezenisko saiti starp studējošo un docētāju konkrētā studiju kursā,
studējošo zināšanu novērtēšana un patstāvīgā studiju darba kontrole tiek veikta
nepārtraukti semestra laikā. Šādu iespēju nodrošina semināru, testu un kontroldarbu
organizēšana. Ja zināšanu kopējais līmenis ir uzskatāms par neapmierinošu,
studējošajam jāpārkārto kursa pārbaudījumi.

6.3.

Profesionālās kvalifikācijas prakse

Profesionālās kvalifikācijas praksi Daugavpils Universitātē organizē saskaņā ar
„Noteikumiem par otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu
(LR Ministru Kabineta noteikumi Nr. 481, 20. 11. 2001.), profesionālās maģistra
studiju programmas „Uzņēmējdarbības vadība”
prakses nolikumu (skat. 9.
pielikumu).
Prakse ir profesionālās augstākās izglītības studiju programmas sastāvdaļa.
Prakses mērķis – dot iespēju studentiem nostiprināt teorētiskās zināšanas, iegūt
studiju programmai un kvalifikācijai atbilstošu pieredzi un apgūt praktisko iemaņu
kopumu, kas nepieciešams attiecīgās jomas speciālistiem, veikt pētījumu konkrētā
organizācijā un izstrādāt priekšlikumus organizācijas darbības efektivitātes
paaugstināšanai.
Praksi pārrauga studiju programmas direktors un to vada prakses vadītājs (DU mācībspēks)
un prakses konsultants (uzņēmuma/iestādes pārstāvis).

Prakses rezultātus vērtē10 ballu skalā pēc prakses pārskata saņemšanas.
Prakses kopējo novērtējumu veido:


uzņēmuma prakses konsultanta novērtējums,



prakses vadītāja novērtējums,



studenta sagatavotās prakses aizstāvēšanas prezentācijas novērtējums.

Prakses novērtējuma kritēriji:
 Prasme plānot, pašorganizēt un izvērtēt savu darbību prakses laikā.
 Prasme izvēlēties, apkopot, analizēt un izvērtēt praksē iegūto informāciju.
 Prasme izvēlēties un izmantot savā pētnieciskajā darbībā atbilstošas
pētnieciskās metodes saskaņā ar maģistra darba tematiku, izvirzītajiem mērķiem
un uzdevumiem; prasme apkopot, matemātiski apstrādāt iegūtos datus un izvērtēt
pētījumu rezultātus; prasme izstrādāt ieteikumus/rekomendācijas, balstoties uz
iegūtajiem pētījumu rezultātiem;
 Prasme analizēt un izvērtēt savu personisko, sociālo un profesionālo
kompetenci atbilstoši prakses mērķiem, uzdevumiem un izvirzītajām prasībām un
uzņēmuma/personāla vadītāja profesijas standartam.
 Prasme noformēt un prezentēt prakses materiālus.

7. PROFESIONĀLĀS MAĢISTRA STUDIJU PROGRAMMAS
STUDĒJOŠIE
7.1.

Imatrikulācijas noteikumi

DU Sociālo Zinātņu fakultātes profesionālā maģistra studiju programmu
“Uzņēmējdarbības vadība” ar profesionālo maģistra grādu uzņēmējdarbības vadībā ir
iespējams apgūt LR pilsoņiem un LR pastāvīgajiem iedzīvotājiem neatkarīgi no
dzimuma, sociālā un mantiskā stāvokļa, rases un nacionālās piederības, politiskajiem
uzskatiem un reliģiskās pārliecības, nodarbošanās un dzīves vietas. Citu valstu pilsoņi
studiju programmu var apgūt uz līguma pamata.
Iespēja reģistrēties studijām tiek nodrošināta saskaņā ar DU Uzņemšanas
noteikumiem, ko reglamentē Uzņemšanas noteikumi Latvijas augstskolās (LR
Izglītības un zinātnes ministrijas 1997. gada 18. jūnija rīkojums Nr.428 un grozījumi
tajā ar LR IZM 1998. gada 23. februāra rīkojumu Nr.105); DU uzņemšanas noteikumi,
kurus apstiprina DU Senāts.
Prasības uzsākot studijas:
Ekonomikas, finanšu, vadībzinību, uzņēmējdarbības bakalaura profesionālais
grāds un 2.līmeņa augstākā profesionālā izglītība uzņēmumu un iestāžu
vadībā, ja iepriekš iegūtā izglītība ir vismaz 4 gadu pilna laika studijas
(programmas apjoms 60 KP);
•
Augstākā akadēmiskā vai 2.līmeņa profesionālā augstākā izglītība
(programmas apjoms 100 KP)
DU Uzņemšanas noteikumi nosaka prasības personām, kuras vēlas studēt DU,
Universitātes un šīs personas savstarpējās tiesības un pienākumus uzņemšanas
procesā, satur informāciju par konkrēta studiju gada programmām un studiju formām,
par papildus prasībām reflektantu iepriekšējai izglītībai, sagatavotībai vai īpašai
piemērotībai konkrētajām studijām.
•

Pretendentiem jāiesniedz uzņemšanas komisijā izglītības dokumenta oriģināls,
kas apliecina izglītības ieguvi. Reflektantu ieskaitīšana studiju programmā pilna un
nepilna laika studijām notiek konkursa kārtībā.

7.2.

Studējošo skaits

Studējošo skaits profesionālajā maģistra studiju programmā ir:
1. studiju gadā - 7 studējošie pilna laika studijās;
2. studiju gadā- 20 studējošie nepilna laika studijās

7.3.

Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā

Studējošie tiek iesaistīti studiju programmas norises izvērtējumā. Studiju kursu
apguves laikā docētāji saņem maģistrantu atsauksmes par kursa nepieciešamību,
pasniegšanas kvalitāti, apmierinātību ar lekcijām un praktiskajiem darbiem vai
semināriem, nodrošinājumu ar mācību līdzekļiem, izvirzīto prasību kvalitāti un
kvantitāti, mācībspēka darbības stila efektivitāti u.c.
Studējošo aptaujas rezultāti katra studiju gada noslēgumā tiek analizēti studiju
programmas „Uzņēmējdarbības vadība” padomē, kā arī pārrunāti kopīgi ar studiju
programmas īstenošanā iesaistītajiem docētājiem.

Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā notiek ne tikai iesaistot
viņus studiju programmas īstenošanas kvalitātes izvērtējuma procesā, bet arī dodot
iespēju iesniegt izskatīšanai Sociālo zinātņu fakultātes Ekonomikas katedrā, kā arī
citās studiju programmas īstenošanā iesaistītajās katedrās jebkuru, studējošo intereses
saistošu jautājumu, kā arī savus priekšlikumus vai iebildumus.
Lai uzlabotu studiju programmas kvalitāti, katru gadu tiek rīkota maģistrantūrā
studējošo aptauja, kas dod iespēju novērtēt studiju kursu svarīguma pakāpi un
pasniegšanas līmeni, kā arī novērtēt studiju programmas īstenošanu kopumā. Aptaujas
datu analīze ļauj veikt korekcijas studiju programmā, ievērojot studējošo intereses un
prasības. Aptaujas rezultāti palīdz novērtēt studiju programmas kvalitāti un veikt
nepieciešamās izmaiņas studiju procesa kvalitātes uzlabošanai (anketas paraugs 12.
pielikumā).
7.1. tabula

Profesionālās maģistra studiju programmas „Uzņēmējdarbības vadība”
2008./2009. st.g. – 1.studiju gadā nepilna laika studējošo atbilžu
apkopojums

Studiju kursa
svarīgums
4,2

Pasniegšanas
līmenis
4,1

4,5

3,7

3.Komerctiesības

4,5

4,1

4.Darba tiesības

4,8

4,2

5.Personālvadība

4,6

4,1

6.Informācijas sistēmas
vadībā

4

3,9

7.Projektu vadīšana

4

4,3

4,7

3,5

4,4

4,1

Studiju kursa nosaukums
1.Zinātniski
pētnieciskā
darba metodoloģija
2.Vadības psiholoģija

8.Uzņēmējdarbības
resursu plānošana un
vadība
ar profesionālo kvalifikāciju
9.Lietišķa saskarsme

Izmaiņas kursa
apjomā
„+”- 18%
„-„-18 %
„=”- 64%
„+”- 9%
„-„- 9%
„=”-82%
„+”- 18%
„-„- 27%
„=”-54%
„+”- 27%
„-„- 18%
„=”-54%
„+”„-„- 9%
„=”-91%
„+”- 36%
„-„- 9%
„=”-54%
„+”- 9%
„-„- 18%
„=”-73%
„+”- 36%
„-„- 9%
„=”-54%
„+”„-„- 18%

10. Lietišķa svešvaloda

4,6

3,8

11. Finansu un nodokļu
tiesības

4,7

4,1

12. Loģika

3,5

4,1

„=”-82%
„+”- 54%
„-„- 9%
„=”-36%
„+”-%
„-„- 11%
„=”-89%
„+”„-„- 50%
„=”-50%

Apkopojot nepilna laika aptaujāto studentu atbildes, ir redzams, ka piedāvātā
maģistra studiju programma pamatā apmierina studējošos. Analizējot studiju kursu
svarīgumu pēc studējošo vērtējuma, ir redzams, ka par vissvarīgākajiem tiek uzskatīti
tiesībzinātņu kursi, vadības psihologija, personālvadība, uzņēmējdarbības resursu
plānošana un vadība, lietišķā svešvaloda. Kā mazāk svarīgs kurss ir atzīmēta
“Loģika”. Pasniegšanas līmenis būtu jāpaaugstina studiju kursiem „ Vadības
psihologija”, „ Informācijas sistēmas vadībā” un „ Lietišķā svešvaloda” , ko
studējošie ir novērtējuši zemāk par „ 4” ballēm. Izmaiņas studiju kursu apjomā, pēc
studējošo domām, ir jāveic studiju kursos „ Informācijas sistēmas vadībā”,
„Uzņēmējdarbības resursu plānošana un vadība” ,” Lietišķā svešvaloda”, palielinot
minēto studiju kursu apjomu, kuru vairāk kā 30% aptaujāto uzskata par nepietiekamu.
Pārējo studiju kursu apjoms būtu jāatstāj esošajā apjomā.
Studējošie atzinīgi novērtē sadarbību ar Daugavpils Universitātes mācībspēkiem.
Studiju procesa nodrošinājums ar mācību literatūru un metodiskajiem materiāliem
studējošo vērtējumā ir pietiekams (to atzīmē 67% respondentu).. Visi studējošie
izmanto arī interneta resursus.

7.4.

Studējošo pētnieciskā darbība

Studējošo pētniecisko prasmju pilnveide ir viena no profesionālās maģistra
studiju programmas prioritātēm. Lai to sekmētu, studiju plānā ir iekļauti studiju kursi
„Zinātniski pētnieciskā darba metodoloģija un "Informācijas sistēmas vadībā”, bez
tam studējošajiem ir iespēja iepazīties ar jaunāko pētījumu rezultātiem darba tirgus
tendenču analīzē, cilvēkresursu vadībā studiju kursos „Risku analīze un vadība”,
„Kvalitātes sistēmu vadīšana”, „Ekonomika vadītājiem” u.c.
Maģistranti tiek iesaistīti pētījumos, kas saitīti ar programmas specializācijas
virzienu. Docētāju vadībā studējošie veic pētījumu uzdevumus, nostiprina
teorētiskajos un praktiskajos studiju kursos iegūtās zināšanas un prasmes, patstāvīgi
strādā ar zinātnisko literatūru un mūsdienīgām informācijas tehnoloģijām, apgūst
zinātniskās darbības metodoloģiju. Studējošie piedalās zinātniskajos projektos,
konferencēs, semināros u.c. zinātniskās aktivitātēs.
Tādējādi profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programmā
“Uzņēmējdarbības vadība” imatrikulētie studenti iegūst teorētiskās zināšanas un
praktisko pieredzi pētnieciskajā darbā.
Pētniecības veicināšanai universitātes līmenī ir nodibināta Daugavpils
Universitātes Jauno zinātnieku asociācija (DUJZA), kas rīko ikgadējās jauno
zinātnieku
konferences
(papildus
informācija
http://www.du.lv/lv/par_mums/struktura/jza). Programmā studējošajiem ir iespēja
uzstāties ar ziņojumiem par veiktajiem pētījumiem, magistrantu zinātniskie raksti tiek

publicēti konferences materiālu krājumā. Sociālo zinātņu fakultātē ik gadu tiek rīkota
starptautiskā zinātniskā konference, kas dod iespēju jaunajiem zinātniekiem ziņot par
saviem pētījumiem, apmainīties ar informāciju un publicēt rakstus konferences
materiālu krājumā. Bez tam studentiem ir iespēja piedalīties arī reģionālajās vai
starptautiskajās konferencēs gan Latvijā, gan ārvalstīs.

8. AKADĒMISKĀ PERSONĀLA NOVĒRTĒJUMS
8.1.

Akadēmiskā personāla sastāvs

Profesionālās maģistra studiju programmas „Uzņēmējdarbības vadība”
īstenošanu nodrošina 27 docētāji (skat. 8.1.tabulu), no kuriem 6 ir profesori un
asociētie profesori (22%), 7 – docenti (26 %), 14 – lektori un asistenti (52%). No
docētāju kopskaita 48% docētāju ir ar doktora grādu.
8.1. tabula
Studiju programmas īstenošanā iesaistītie docētāji

Nr.p.k.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Vārds, uzvārds
R.Baltere
T.Bikovskij
N.Bogdanova
J.Eglītis
A.Felcis
V.Gedroics
R.Pokulis
E.Jermolajeva
M.Miglāne
A.Nikolajevs
D.Oļehnovičs
A.Ruža
J.Saulītis
T.Smane
J.Stašāne
J.Koraševskis
J.Kipure
O.Užga-Rebrovs
J. Sergejeva
A.Vorobjovs
S.Zelča
R.Zelčs
V.Orlovska
J.Radionovs
L.Gorbaceviča
L.Paņina
V.Raščevskis
V.Voronovs

Zinātniskais grāds, amats, iestāde
Mg.oec. lekt., DU
Mg.oec. lekt., DU
Dr.paed. doc., DU
Dr.oec. asoc.prof., DU
Mg.paed. lekt., DU
Dr.paed. doc., DU
Dr.phys., doc., DU
Dr.oec. asoc.prof., DU
Mg.oec., asist., maršrutu plānošanas spec., A/S AirBaltic Coproration
Dr.oec., asoc.prof., RSEBAA
Mg.hist. lekt., DU
Dr.psych. doc., DU
Dr.oec. prof., Rīgas Tehniskā universitāte
Mg.paed. lekt., Daugavpils tirdzniecības skola
Dr.oec. doc., DU
Mg.oec., lekt. VID Latgales reģionālā iestāde
Mg.paed., lekt. DU
Dr.sc.ing. prof., Rēzeknes Augstskola
Mg.philol. lekt., DU
Dr.habil. paed., Dr.habil.psych., prof., DU
Mg.oec. lekt., DU
Mg.paed., Mg.oec., asist., inženieris, SIA “ LatRosTrans”
Mg.oec., asist., Latvijas Krājbanka
Dr. iur., doc., DU
Dr.phil., doc. DU
Mg.oec., asist.,DU
Mg.psych., lekt. , DU
Dr.soc.sc., vad. pētn., DU

No kopējā docētāju skaita, kas piedalās studiju programmas īstenošanā, 19
(68%) docētiem DU ir pamatievēlēšanas vieta (skat. Akadēmiskā personāla CV 7.
pielikumā), atbilstoši MK noteikumiem Nr. 133 “Augstākās izglītības iestādē
īstenojamo studiju programmu licencēšanas kārtība”. Akadēmiskā personāla
kvalifikācija atbilst Augstskolu likuma prasībām par profesionālās studiju
programmas realizēšanu universitātes tipa augstskolā.

8.2.

Akadēmiskā personāla zinātniskais darbs, pētniecības virzieni,
projekti

Studiju programmas īstenošanā iesaistītā akadēmiskā personāla pētniecības
virzieni saistīti ar dažādu studiju programmu specifiku. Zinātniskie pētījumi tiek
veikti ar Latvijas Zinātnes padomes (LZP) piešķirtajiem grantiem, Izglītības un
zinātnes ministrijas (IZM), dažādiem starptautiskajiem projektiem un citiem
lietišķajiem pētījumiem.
Programmā „Uzņēmējdarbības vadība” iesaistītie docētāji strādā DU SZF
Ekonomikas, Tiesību zinātnes katedrās, citās DU fakultātēs, DU Sociālo pētījumu
institūtā (SPI), kā arī citās augstskolās. DU SPI pētījumu rezultāti tiek izmantoti
daudzās publikācijās, kā arī starptautisko semināru un konferenču materiālos. Vairāki
docētāji strādā ar programmas saturu saistītos starptautiskajos un vietējos projektos
(programmā strādājošo docētāju zinātniskās publikācijas un iesaistīšanās projektos ir
atspoguļota viņu CV (skat. 7.pielikumu).
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

Akadēmiskā personāla iesaistīšanās projektos
IZM projekts (IZM Nr. – 5-8/08.10) „Cilvēka drošības tiesiskie aspekti”Daugavpils, 2007. (Dr.jur. J.Mašošins, Mag.jur. J.Teivāns-Treinovskis,
Mg.psych..M.Mihailova);
Leonardo da Vinči projekts LV-344 „Starptautiskā nozieguma veida –
automašīnu zādzības – novēršanas un apkarošanas metodikas jaunumu apgūšana
un pieredzes apmaiņa.” Daugavpils, 2009. (Mag.iur. J.Teivāns-Treinovskis);
IZM projekts „Izglītības paradigmas:socioloģiskā pieeja” – Daugavpils,
2008.(dr.iur. V.Zahars, mg.iur. J.Teivāns-Treinovskis)
Intelektuālā rajona tīkla un tā realizācijas pilotprojekta funkcionēšanas
koncepcijas un nacionālā modeļa izstrāde uz Daugavpils Akadēmiskā parka bāzes
01.01.– 31.12.2008 E.Jermolajeva
LZP projekts „Intelektuālā rajona tīkla un tā realizācijas pilotprojekta
funkcionēšanas koncepcijas un nacionālā modeļa izstrāde uz Daugavpils
Akadēmiskā parka bāzes”, 2008.-2009.g. (dr.oec. E.Jermolajeva)
LZP projekts „Eiropas Savienības līdzfinansējuma ietekme uz Latvijas reģionu
ilgtspējīgu attīstību”, 2008. (dr.oec. E.Jermolajeva);
IZM projekts „Latvijas izglītības sistēmas ekonomiskās efektivitātes
paaugstināšanas aspekti”, 2008. (dr.oec. E.Jermolajeva);
Valsts prezidenta kancelejas Stratēģisko pētījumu komisijas projekts „Izglītība
zināšanu sabiedrības attīstībai Latvijā”, 2006. – 2007., (dr.oec. E.Jermolajeva);
ES Interreg IIIA projekts „Industrial Heritage for Tourism and Business
Development/TURBINE”, 2007. (dr.oec. E.Jermolajeva);
IZM grants „Latvijas un tās reģionu izglītības specifiskās problēmas”, 2007.
(dr.oec. E.Jermolajeva).
„Jauniešu vērtību orientācijas multikulturālā vidē” (LZA doktorantūras grants).
asist. A.Ruža. Zinātniskais vadītājs prof. A.Vorobjovs, 2001 – 2003.g.
„Latgales iedzīvotāju Latvijas un Eiropas psiholoģiskās kartes”. Zinātniskais
vadītājs prof. A.Vorobjovs, asist. A.Ruža. 2004 – 2006. (LZP projekta Nr.
04.1247.)
„Jaunatnes socializācija un dzīves ceļš” (IZM projekta Nr.5-8/08.12) Projekta
vadītājs prof. A.Vorobjovs. 2008.g.

LZP pētījumu projekti: A.Vorobjovs

1998.-2000.g. Personības socializācijas ekoloģiskās virzības koncepcija. Projekta
vadītājs.
2001.-2003.g. Personības selektīvās aktivitātes īpatnības multikulturālā un
multinacionālā vidē. Projekta vadītājs.
2004.-2007.g. Latgales iedzīvotāju Latvijas un Eiropas psiholoģiskās kartes
(Psychological concepts of Latvia and Europa of Latgalian inhabitants). Projekta
vadītājs.
2006.g – Mūsdienu Latvijas iedzīvotāju sociālās selektivitātes un sensitivitātes saturs
un īpatnības. Projekta vadītājs.
Jauna koncepcija hiperaktīvu bērnu uzmanības deficīta un atmiņas traucējumu
agrīnajā korekcijā Nr. 06.2004, 2005.-2008. Projekta dalībnieks
IZM pētījumu projekti:
„Jaunatnes socializācija un dzīves ceļš” Nr.5-8/08.121.03.2008. - 31.12.2008.
Projekta vadītājs.
A.Vorobjova eksperta darbība Latvijas Zinātnes Padomes starptautiskajos projektos
un programmās
♦ Latvijas Zinātņu Akadēmijas psiholoģijas nozares eksperts (pirmā ievēlēšana
1999-2001, otrā ievēlēšana 2002-2005)
♦ Latvijas Universitātes promocijas padomes psiholoģijas eksperts
♦ Daugavpils Universitātes promocijas padomes pedagoģijā vadītājs
♦ Daugavpils Universitātes promocijas padomes psiholoģijā vadītājs
♦ Latvijas Universitātes profesoru padomes psiholoģijas eksperts
♦ Daugavpils Universitātes profesoru padomes pedagoģijas eksperts

8.3.

Akadēmiskā personāla atlases, atjaunošanas, apmācības un
attīstības politika

Studiju programmas īstenošanā iesaistītā personāla piesaiste un atjaunošana
tiek veikta, ievērojot DU attīstības perspektīvas kopumā, kā arī īstenojamās
programmas perspektīvo novērtējumu, ņemot vērā studējošo aptauju rezultātus citās
DU īstenojamās studiju programmās, mācībspēku zinātniskā un pētnieciskā darba
aktivitāti, projektu darbu. Programmas īstenošanā tiek iesaistīti DU Ekonomikas un
citu studiju programmu doktoranti, tādējādi perspektīvā veicinot mācībspēku piesaisti
augstskolai. Tā kā programma DU ir jauna, tad studiju realizācijai ir nepieciešams
piesaistīt docētājus no citām augstskolām: Rīgas Tehniskās universitātes, Rēzeknes
Augstskolas, kā arī uzņēmējdarbības praktiķus, kas ieguvuši maģistra grādu.
Personāla attīstība tiek saistīta ar DU zinātnisko projektu izmantošanas iespējām, ar
personāla piesaisti DU veicamajiem pētījumiem. Liels akcents personāla izaugsmē
DU tiek likts uz stažēšanās iespējām vai pieredzes apguvi ārzemēs.
Paredzēts paaugstināt docētāju kvalifikāciju, veicinot viņu piedalīšanos dažādu
metodisko ieteikumu un mācību materiālu izstrādāšanā. Lai paaugstinātu savu
zinātnisko kvalifikāciju, studiju programmā iesaistītie docētāji – maģistri turpina
studijas doktorantūrā (skat. 8.2. tabulā)

Docētāju studijas doktorantūrā
N.p.k

Vārds Uzvārds

8.2. tabula

Studiju programma

.
1.
2.
3.
4.

S.Zelča
T.Bikovskis
R.Baltere
L.Paņina

DU doktora studiju programmā
DU doktora studiju programmā
DU doktora studiju programmā
DU doktora studiju programmā

8.4.

Akadēmiskā personāla pētniecības darbība un tās ietekme uz
studiju darbu

Profesionālās maģistra studiju programmas “Uzņēmējdarbības vadība”
pētījumu galvenie virzieni ir:
• uzņēmējdarbības reģionālo problēmu konstatēšana, izvērtēšana un analīze;
• mazo un vidējo uzņēmumu konkurētspējas paaugstināšana;
• cilvēkresursu vadības sistēmas veidošana un uzlabošana;
• profesionālās mūžizglītības sistēmas veidošana un stiprināšana;
• socioloģiskie pētījumi par iedzīvotāju izglītības un nodarbinātības
mijiedarbību;
• pasaules tendences uzņēmējdarbības un personāla vadībā;
• organizāciju psiholoģijas pētījumi.
Pētnieciskā darba ietvaros tiek rīkotas starptautiskās zinātniskās konferences,
studiju programmā iesaistītie docētāji regulāri piedalās zinātniskajās konferencēs
Latvijā un ārvalstīs, aktīvi iesaistās zinātnisko projektu izstrādē un realizācijā.
Docētāji piedalās ES atbalstītajā Mūžizglītības programmā, lai iegūtu starptautisko
pieredzi izglītības satura pilnveidošanas un jaunu mācību līdzekļu izstrādāšanas jomā.
Pētījumu rezultātus docētāji iekļauj studiju kursos, tādējādi papildinot tos ar
jaunākajām atziņām un praktisko materiālu un uzlabojot studiju procesa kvalitāti.

9. FINANSĒŠANAS AVOTI UN INFRASTRUKTŪRAS
NODROŠINĀJUMS
9.1.

Programmas materiāli tehniskā bāze

Profesionālās maģistra studiju programmas īstenošanu finansiāli nodrošina
ienākumi no maģistrantu mācību maksas. Šie līdzekļi tiks izmantoti docētāju darba
samaksai studiju programmā, tiks iegādāta mācību literatūra un datortehnika. No šiem
līdzekļiem tiks segti arī kancelejas, komandējumu un citi izdevumi.
Studiju procesa optimizēšanas un kvalitātes paaugstināšanas nolūkos ir
izveidota socioloģisko aptauju datu apstrādes bāze, kuru studējošie var patstāvīgi
izmantot uzziņu materiāla iegūšanai, zināšanu papildināšanai un pašpārbaudei.
Studējošajiem un docētājiem pastāvīgi ir pieejams Internets un lokālā DU tīkla
Intraneta pieslēgums, kā arī iespēja izmantot e-pastu un telekonferences iespējas.
Datori tiek izmantoti mācību procesā, studentu patstāvīgajam un zinātniskajam
darbam, kas nodrošina augstu informācijas apmaiņas un iegūšanas līmeni, kā arī
atbilst ārzemju standartiem. Datoros tiek izmantotas gan standarta biroja programmas,
programmatūra darbam ar Internetu un informācijas publicēšanai tajā, gan
specializētas programmas pētījumu rezultātu apstrādē (SPSS programmas),
ekonomisko un citu procesu modelēšanai, uzņēmējdarbības inovatīvo metožu
apgūšanai. Datoros ir uzstādītas arī programmas svešvalodu zināšanu uzlabošanai.
Studiju programmas “Uzņēmējdarbības vadība” realizācijai pārsvarā tiks
izmantotas SZF telpas, tai skaitā Sociālo pētījumu institūts. Auditorijas atbilst
programmas izpildes vajadzībām, ir nepieciešamais tehniskais aprīkojums.
Ekonomikas, Tiesību un citās katedrās ir iegādāti tehniskie līdzekļi, kuri apmierina
studiju procesa vajadzības. Studiju procesā un patstāvīgo pētniecisko projektu
realizēšanā studējošie var izmantot:
• DU CISCO System Networking Local Academy datorklasi ar jaunu piekļuves
tehnoloģiju (pēc plkst. 14.00 datorklase pieejama patstāvīgajam darbam);
• DU Multimediju Centra tehniskos resursus;
• SZF datorklases ar 24 datoriem (Interneta pieslēgums un iespējas izmantot
SPSS programmas datu apstrādei);
• DU Informācijas Tehnoloģiju Centra tehniskos resursus;
• kopēšanas iekārtas;
• vizuālās prezentācijas iekārtas;
• video filmēšanas, video montēšanas iekārtas, audio iekārtas;
• serverus, datorus, LAN, Internetu.
Atsevišķos studiju kursos izmantojamo videomateriālu izgatavošanai tiek
izmantotas Multimediju Centra TV iekārtas un ierakstīšanas iekārtas. Nodarbībās tiek
izmantota Sociālo pētījumu institūta tehniskā bāze. Ir noslēgts Sadarbības Līgums ar
Banku Augstskolu (skat. 5.pielikumu).

9.2.

Programmas nodrošinājums ar nepieciešamo literatūru un
informāciju

Studentiem un docētājiem ir iespēja izmantot 2 brīvpieejas lasītavas ar 135 lietotāju
vietām, informācijas zāli ar 24 lietotāju vietām, 4 mājas abonementus un 2 kopētājus.
DU bibliotēkas fonds ir 321898 vienības, to veido: grāmatas – 291755, periodiskie
izdevumi – 30143, pārējie izdevumi – 298. No tām sociālajās zinātnēs ir 40238

grāmatu, t.sk. jurisprudencē, ekonomikā, finansēs, mārketingā - 20868, vadības
zinībās - 484 grāmatas.
Gan DU bibliotēkā un lasītavās, gan katedru bibliotēkās u.c. ir pieejami grāmatu un
žurnālu fondi, ko studējošie var lietderīgi izmantot studiju procesā. Pateicoties
dažādiem zinātniskās darbības projektiem, citām aktivitātēm, regulāri tiek
papildinātas katedrās esošās bibliotēkas, kas kopumā palīdz īstenot studiju
programmas mērķus un uzdevumus.
DU bibliotēkas pilnveidošanā tiek izmantotas jaunas tehnoloģijas:
 interneta pieslēgums;
 elektroniskais katalogs ALISE (Advanced Library Information Service);
 automatizēta lasītāju apkalpošanas sistēma; kopš 2002.gada ir uzsākts DU
bibliotēkas kopprojekts ar Latgales centrālo bibliotēku „Daugavpils reģiona
publisko bibliotēku un DU bibliotēkas integrēšana VVBIS”. Projekta ietvaros
bibliotēka ir iesaistījusies „Vienotas lasītāja kartes” sistēmā un no 2002.gada
decembra lasītāji var izmantot 13 Latvijas lielāko bibliotēku fondus un
pakalpojumus;
Pilna elektronisko tekstu datu bāze EBSCO Publishing (tā ietver šādas datu bāzes:
Academic Search Elite, Business Source Premier, MasterFILE Priemer, Newspaper
Source, ERIC, Business Wire News, MEDLINE, Health Source – Consumer Edition,
Agrikola, Oxford Journals Online, OCLC, Trial of Education, Management,
Psychology). Bāzes izmantošanai no mājas datoriem ir jāreģistrē sava pastāvīga IP
adrese DU bibliotēkas informatīvajā zālē.
2008./2009. studiju gadā DU bibliotēkas
piedāvātās publiskās lietošanas datu bāzes

9.1. tabula

Raksturojums

Pieejamības vieta

1.

Letonika

Uzziņu un tulkošanas sistēma
internetā

2.

NAIS

Latvijas normatīvo aktu datu bāze

3.

Daudznozaru datu bāze
Daudznozaru datu bāze

Visā DU Net datortīklā

5.

EBSCO
Kembridge Journal on
Line
Science Direct

Informācijas zāle,
lasītavas
Informācijas zāle,
lasītavas, SZF
Visā DU Net datortīklā
Visā DU Net datortīklā

6.

WESTLAW International

7.

HeinOnline

8.

RUBRICON

9.
10.

SpringerLink
Lursoft

Daudznozaru datu bāze
ES un ārvalstu juridisko dokumentu
un žurnālu datu bāze
Juridiskie žurnāli, ASV līgumi un
vienošanās, ASV augstākās tiesas
dokumenti
Universāla uzziņu izdevumu datu
bāze
Daudznozaru datu bāze
Laikrakstu pilnu tekstu datu bāze

11.

www.likumi.lid.lv

LR un ES normatīvie dokumenti

12.

World Bank e-library

Pasaules Bankas dokumenti un
publikācijas

N.p.k.

Nosaukums

4.

Informācijas zāle
Visā DU Net datortīklā
Informācijas zāle,
lasītavas
Visā DU Net datortīklā
Informācijas zāle
Informācijas zāle,
lasītavas
Informācijas zāle,
lasītavas

DU bibliotēka cenšas iegādāties jaunākos izdevumus studiju programmā docētajos
kursos. Trūkums ir tas, ka liela daļa grāmatu ir iepirktas 1 – 2 eksemplāros, un šīs
grāmatas maģistranti var izmantot tikai lasītavās. Taču 3394 grāmatas ir pieejamas
DU elektroniskajā katalogā. Bez tam, studiju darbā tiek izmantotas programmā
iesaistīto docētāju monogrāfijas un publikācijas.
Plaši pieejama arī Latvijas izdevniecībās izdotā jaunākā literatūra. Pēdējos gados
bibliotēkas fonds ir papildinājies ar dažādu zinātnisko konferenču izdevumiem, kas
apkopo un interpretē dažādu ārzemju autoru avotus, analizē tos, salīdzina un padara
pieejamus studējošajiem, nodrošinot kultūrkontekstu un materiālu izmantojamību.
Studējošajiem ir iespēja izmantot pašvaldību bibliotēku fondus. DU studenta apliecība
vienlaicīgi ir arī LR Bibliotēku informācijas tīklu konsorcija vienotā lasītāja karte, kas
dod tiesības studējošajiem izmantot jebkuras valsts bibliotēkas grāmatu fondus.
Nepieciešamības gadījumos papildus iespējas nodrošina Interneta pieslēgums, kas ļauj
izmantot Universitātes abonētās datu bāzes.

10. ĀRĒJIE SAKARI
10.1. Sadarbība ar darba devējiem
Profesionālās maģistra studiju programmas apguve paredz labu sadarbību ar
darba devējiem.. Sadarbība
notiek, maģistrantiem vācot materiālus saviem
pētījumiem, piedaloties darba devēju organizētajos semināros, kuros tiek aprobēti
pētījumu rezultāti. Lai uzlabotu sadarbību ar darba devējiem, ir veikta darba devēju
aptauja un iegūto rezultātu analīze. (skat. 13. pielikumu).
10.1. tabula

Profesionālās maģistra studiju programmas satura novērtējums darba
devēju skatījumā

Studiju kursa nosaukums
A daļas studiju kursi

Vērtējums

5.

Uzņēmējdarbības resursu plānošana un
vadība
Vadības psiholoģija
Mārketinga vadība
Zinātniski pētnieciskā darba
metodoloģija
Darba tiesības

6.

Komerctiesības

„1” – 65% „2” -20% „3” – 15%
„1” – 55% „2” – 45 %

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Personāla vadība
Informācijas sistēmas vadībā
Civilprocesa tiesības
Finanšu un vadības grāmatvedība
Projektu vadīšana
Kvalitātes sistēmu vadīšana
Risku analīze un vadība
Ekonomika vadītājiem
Statistika
Darba aizsardzība un darba drošība

„1” – 80% „2” – 20%
„1” – 45% „2” – 45% „3” – 10%
„1” – 65% „2” – 20% „3” – 15%
„1” – 87% „2” – 13%
„1” – 72% „2” – 28%
„1” – 64% „2” – 12% „3” - 24%
„1”- 64% „2” – 28% „3”- 8%
„1” – 70% „2” – 20% „3” - 10%
„1” – 63% „2” – 10% „3” - 27%
„1” – 87% „2” – 13%

Lietišķā saskarsme
Lietišķā svešvaloda (angļu) vai
Lietišķā svešvaloda (vācu)
Finanšu un nodokļu tiesības
Inovatīvās metodes uzņēmējdarbībā
Loģistika
Finanšu tirgi
Loģika
Lietvedība
Profesionālā ētika
Organizāciju psiholoģija

„1” – 76% „2” – 24%
„1” – 81% „2” – 7% „3” -12%

1.
2.
3.
4.

B daļas studiju kursi
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

„1” – 60% „2” – 30% „3” – 10%
„1” – 85% „2” – 15%
„1” – 70% „2” – 30%
„1” – 82% „2” – 18%

„1” – 80% „2” -20%
„1” – 62% „2” – 30% „3” – 8%
„1” – 65% „2” – 15% „3” – 20%
„1” – 72% „2” – 28%
„1” – 54% „2” – 18% „3” – 28%
„1” – 65% „2” -20% „3” – 15%
„1” – 55% „2” – 45 %
„1” – 73% „2” – 10% „3” – 17%

1 - programmas saturs pilnīgi atbilst praktiskajām vajadzībām
2 - programmas saturs daļēji atbilst praktiskajām vajadzībām
3 - programmas saturs neatbilst praktiskajām vajadzībām

Aptaujas dalībnieki ir darba devēji, kuri pārstāv dažādas darbības jomas: valsts
iestādes, kā ar pašvaldības iestādes un privātā sektora iestādes: komercbankas,
komercuzņēmumi. Aptaujas rezultātu analīze ļauj secināt, ka Daugavpils Universitātē
ir nepieciešams īstenot profesionālo maģistra studiju programmu „Uzņēmējdarbības
vadība” . Daudzi darba devēji arī uzskata, ka viņu darbiniekiem būtu nepieciešams
paaugstināt profesionālo kvalifikāciju, apgūstot Daugavpils Universitātes piedāvāto
maģistra studiju programmu. Kā galveno problēmu nodarbinātības jomā aptaujāto
uzņēmumu vadītāji ir minējuši praktiskās pieredzes trūkumu. To atzīmējuši 42%
aptaujāto darba devēju. Aktuāla problēma ir arī nepietiekama profesionālā
kvalifikācija, ko ir atzīmējuši 15% aptaujāto. Kā mazāk nozīmīga problēma tiek
minēta neatbilstība konkrētās specialitātes prasībām.
Viens no risinājumiem darba devēju skatījumā ir iespēja organizēt profesionālo
praksi uzņēmumā. Novērtējot profesionālo maģistra studiju programmu
„Uzņēmējdarbības vadība”, aptaujātie darba devēji ir atzinuši, ka programmas saturs
atbilst praktiskajām vajadzībām (sk.10.1.tab.)

10.2. Sadarbība ar Latvijas un ārvalstu augstskolām
DU profesionālā maģistra studiju programma „Uzņēmējdarbības vadība” tiks
īstenota sadarbībā ar Latvijas augstskolām: Rīgas Tehnisko universitāti, Banku
augstskolu, Rēzeknes augstskolu, kuru akadēmiskais personāls iesaistīts šīs
programmas realizācijā.
Paplašinoties starptautiskajiem sakariem, ir vairāk iespēju apgūt Eiropas valstu
pieredzi. Nostiprinās SZF esošie zinātniskie sakari, tiek apgūtas jaunas metodes,
pieejas, tehnoloģijas studiju kvalitātes pilnveidei. Notiek regulāra informācijas
apmaiņa starp DU un ārvalstu mācībspēkiem, tiek veikti kopīgi pētījumi, pieredzes
apmaiņas vizītes, profesionālās pilnveides braucieni. DU SZF ir izveidojusies
veiksmīga sadarbība ar vairākām augstākās izglītības iestādēm ārzemēs
(skat.10.2.tabulu). Sadarbības rezultāts ir starptautisku projektu izstrāde, konferenču
un semināru organizēšana, kā arī studējošo apmaiņas programmu īstenošana, kas
veicina pozitīvas pieredzes ieviešanu Latvijas izglītības sistēmā un nodrošinās
programmas kvalitāti.
10.2. tabula
DU Sociālo zinātņu fakultātes sadarbības partneri
Augstskola

Nikolaja Kopernika Universitāte (Toruņa, Polija)
Jāņa Pavila II vārda nosauktā katoļu universitāte (Ļublina,
Polija)
Norvēģijas reģionu un pilsētas pētniecības institūts (Oslo,
Norvēģija )
Šveices Banku Institūtu Cīrihes Universitātē (Cīrihe, Šveice)
Lietuvas Lauksaimniecības Universitāte (Kauņa, Lietuva)
Baltkrievijas Valsts ekonomikas institūts (Minska,
Baltkrievija)
Vitebskas Valsts tehnoloģiskā universitāte (Vtebska,
Baltkrievija)
Latvijas Universitāte Sociālo un politisko pētījumu institūts
(Rīga, Latvija)

Docētāja vārds, uzvārds
Dr.habil.oec., prof. Vojcehs
Kosiedovskis
Dr. sc.soc., prof. Slavomirs Partickis
Dr. Jørn Holm-Hansen
Dr.oec., prof. Kristine Herovice
Dr.hist., asoc.prof. Romualdas
Povilaitis
Dr.oec. prof. Antons Slonimskis
Dr.oec., prof. Jeļena Vankeviča
Dr.sc.soc., prof. Tālis Tisenkopfs

Rīgas Stradiņa Universitāte, Eiropas studiju fakultāte,
Komunikācijas fakultāte (Rīga, Latvija)
Ventspils augstskola (Ventspils, Latvija)
Vidzemes augstskolas (Valmiera, Latvija)
Latvijas Lauksaimniecības Universitāte (Jelgava, Latvija)

Mg.art. Taņa Lāce
Dr.math., prof. Jānis Vucāns
Dr.sc.pol., prof. Feliciana Rajevska,
Dr.habil. sc.ing., prof. Pēteris Rivža
Dr.psych., asoc.prof. Voldemārs Bariss

2008.gadā uzsākta sadarbība ar Banku Augstskolu, lai veicinātu jaunāko
mācību metožu un docētāju apmaiņu. Izstrādāts projekts INTERREG IVC
programmai „Reģiona kapacitātes paaugstināšana uzņēmējdarbības attīstībai un
inovāciju īstenošanai” kopā ar Latvijas Lauksaimniecības universitāti, Rīgas Tehnisko
universitāti, Latgales reģiona attīstības aģentūru, Tartu Universitāti (Igaunija),
Tītgenas Biznesa koledžu (Dānija), Šauļu Universitāti (Lietuva), Drontenas
profesionālo lauksaimniecības universitāti (Norvēģija).

11. PROGRAMMAS ATTĪSTĪBAS PLĀNS
11.1. Studiju programmas SVID analīze
Lai izvērtētu DU profesionālās maģistra studiju programmas „Uzņēmējdarbības
vadība” saturu, organizāciju un attīstības perspektīvas, tika veikta SVID analīze.
11.1. tabula

Profesionālās maģistra studiju programmas „ Uzņēmējdarbības vadība ”
SVID analīze
Stiprās puses:

•

•
•
•
•
•

•
•

•

•
•
•

Profesionālā maģistra studiju
programmas sekmīga apguve
nodrošina kvalitatīvu profesionālo
izglītību
DU darbojas Studiju kvalitātes
novērtēšanas centrs (SKNC)

Tiek nodrošināta atgriezeniskā saikne
starp studējošajiem un akadēmisko
personālu

Vājās puses:

•

•

•
•

Atbilstoša studiju programmas
materiāli tehniskā bāze;

Studiju
programmas
realizācijā
piedalās liels docētāju īpatsvars ar
doktora grādu;

Ir nodrošinājums ar augsti
kvalificētiem mācībspēkiem no
citām
Latvijas
augstākajām
mācību iestādēm;
Pieredze valsts un ES finansēto
projektu īstenošanā
Ir pietiekams telpu daudzums
studiju un pētnieciskā darba
nodrošināšanai, kā arī atbalsts
infrastruktūras veidošanai un
darbības paplašināšanai

Studiju
programmā
iesaistīto
mācībspēku zinātniskā kvalifikācija,
pieredze un profesionalitāte tiek
nepārtraukti pilnveidota;
Sadarbība starp mācībspēkiem un
studējošajiem,
regulāra
studiju
programmas attīstības izvērtēšana;
Pastāvīga
studiju
satura
pilnveidošana,
jaunu
formu
meklēšana un ieviešana;

Plašas iespējas izmantot Internetu,
bibliotēku elektronisko datu bāzi

•

•
•

•

•

•

DU bibliotēkas samērā vājais
nodrošinājums
ar
mūsdienu
zinātnisko literatūru un periodiku
svešvalodās;

Studiju pamatkursos specializētās
literatūras nepietiekamība latviešu
valodā
Akadēmiskā personāla nepietiekamas
svešvalodas zināšanas;

Nepietiekams atalgojums, kas
kavē augsti kvalificētu docētāju
piesaisti no Rīgas un ārvalstu
augstskolām
Profesionālā maģistra studiju
programmas studējošajiem ir
nepietiekamas angļu valodas
zināšanas studiju satura pilnīgai
apguvei
Nepietiekama
studentu
starptautiskā mobilitāte
Nepietiekams
finansējums
zinātniskajai un pētnieciskajai
darbībai
Nepietiekams
finansējums
materiālās bāzes atjaunošanai un
papildināšanai
Nepietiekama
studiju
programmas
starptautiskā
atpazīstamība
Ierobežotas iespējas nodrošināt
daudzveidīgas
profesionālās
kvalifikācijas prakšu vietas

•

•

•
•
•
•

•
•

•

•
•
•
•

„ALISE” u.c.;
Docētāji regulāri pilnveido savu
profesionālo
kompetenci,
piedaloties
starptautiskajās
zinātniskajās konferencēs
Docētāji veic nozīmīgu zinātniski
pētniecisko
darbu,
publicē
pētījumu rezultātus

Studējošajiem ir plašas iespējas
iesaistīties zinātniskajā darbā
Iespējas:
Pieejams ES atbalsts sadarbības
attīstībai ar izglītības, zinātnes un
pētniecības institūcijām citās valstīs
Pieejams ES atbalsts studentu un
docētāju
mobilitātes
pasākumu
īstenošanai
Iespēja veicināt sadarbību ar
uzņēmumiem un organizācijām, kas
nodrošinātu plašākas prakses iespējas
maģistrantūras studentiem
Pētījumu
datu
bāzes
izveide
uzņēmējdarbības attīstības atbalsta
jomā

Reģionālo
un
nacionālo
institūciju atbalsts pētniecības un
inovāciju attīstībai
Reģionālo
institūciju
un
uzņēmumu pasūtījumu izpilde
pētnieciskā darba veikšanai
Materiālās bāzes pilnveidošana ar
mūsdienu literatūru, kā arī tehniskā
aprīkojuma pilnveidošana;
Akadēmiskā
personāla
iesaiste
pētnieciskajos projektos;
Studiju kursu pilnveidošana un to
nodrošināšana svešvalodās;
Informācijas aprites pilnveide par
esošo studiju programmu.

Draudi:

•
•

•

•

•

•

•
•

•

Reflektantu skaita samazināšanās
demogrāfisko tendenču ietekmē
Studējošo
skaita
iespējamā
samazināšanās
iedzīvotāju
ekonomiskā
stāvokļa
pasliktināšanās dēļ;
Konkurence starp augstskolu
studiju programmām
var
samazināt studentu skaitu
Valsts
finansējuma
vājā
prognozējamība
studiju
programmas
īstenošanai
ilgtermiņā
Inflācijas
un
citu
valsts
ekonomisko procesu ietekme uz
studiju maksu
Valsts politikas izmaiņas ierobežo
iespēju ilgtermiņā prognozēt
izglītības, zinātnes un pētniecības
attīstību
Intelektuālā potenciāla aizplūšana

Nepietiekams finansējums jaunu
docētāju iesaistīšanai programmas
īstenošanā
Darba tirgus pieprasījuma straujās
izmaiņas

11.2. Attīstības plāns
Profesionālā maģistra studiju programma „Uzņēmējdarbības vadība” kopumā
atbilst Boloņas deklarācijas ieteikumiem, kas ņemti vērā, veidojot programmas
struktūru un saturu (www.aic.lv/lat/Bologne/deklaracija.html), programmas attīstība
tiek plānota, akceptējot Latgales reģiona cilvēkresursu attīstības stratēģijas galvenās
vadlīnijas, Daugavpils Universitātes Ilgtermiņa attīstības koncepciju, Sociālo zinātņu
fakultātes attīstības stratēģiju.
.
Galvenie attīstības virzieni ir šādi:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

studiju procesa kvalitātes pilnveidošana;
studentu un docētāju starptautiskās mobilitātes veicināšana
programmas Erasmus u.c. ietvaros; docētāju svešvalodu zināšanu
pilnveide;
docētāju un studējošo pētnieciskās darbības virzienu paplašināšana;
starptautiskās sadarbības paplašināšana;
reģionālo un starptautisko zinātnisko konferenču organizēšana;
mācībspēku un maģistrantu piedalīšanās starptautiskajās konferencēs
un kvalifikācijas paaugstināšanas semināros;
studējošo iesaistīšana projektu izstrādē un īstenošanā;
mācībspēku zināšanu pilnveidošana doktorantūrā;
plašāka studējošo un docētāju stažēšanās ārvalstīs;
materiāli tehniskās bāzes pilnveidošana, aprīkojuma atjaunošana un
modernizācija;
studējošo, darba devēju un absolventu aptauju organizēšana, analīze un
rezultātu izmantošana studiju procesa tālākā pilnveidošanā;
darba devēju aktivizēšana studiju procesa pilnveides nodrošināšanā;
sadarbības attīstība zinātniskajā pētniecībā ar vispārējās un
profesionālās izglītības iestādēm, NVA, pašvaldībām un ministrijām ;
sadarbības paplašināšana ar Latvijas augstskolām ( Rēzeknes
augstskola, Latvijas Universitāte, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvijas
Lauksaimniecības universitāte u.c.) konferenču organizēšanā, kopīgu
pētījumu veikšanā u.c. virzienos;
iesaistīšanās starptautisko profesionālo organizāciju un asociāciju
darbā;
informācijas izplatīšana plašsaziņas līdzekļos, kā arī pašvaldībās un
institūcijās par profesionālo maģistra studiju programmu.

