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Ievads
Bakalaura studiju programma „Mazā un vidējā biznesa vadība” RSU Eiropas studiju
fakultātes Reģionālās ekonomikas un biznesa katedrā tiek realizēta no 1998./1999.st.g.
1.septembra. Programma akreditēta līdz 2010.gada 31.decembrim.
Programma „Mazā un vidējā biznesa vadība” tiek veiksmīgi realizēta, kā arī tā tiek
pastāvīgi uzlabota, gan ieviešot jaunus, gan arī pilnveidojot esošos studiju kursus.
Programmas Eiropas ekonomika un bizness pašnovērtējuma ziņojuma mērķis ir novērtēt
studiju procesu un izstrādāt priekšlikumus tā uzlabošanai.
1. Studiju programmas mērķis un uzdevumi
Mazie un vidējie uzņēmumi šodien ir tirgus ekonomikas nozīmīga uzņēmējdarbības
realizācijas forma. Latvijā mazie un vidējie uzņēmumi tāpat kā citur Eiropā veido būtisku
tautsaimniecības daļu un tiem ir ievērojama loma tautsaimniecības attīstībā.
Bakalaura studiju programmas „Mazā un vidējā biznesa vadība” aktualitāti nosaka mazo un
vidējo uzņēmumu vieta valsts ekonomiskajā attīstībā, viņu mobilitāte un konkurētspēja. Tas izvirza
augstas prasības kvalificētu speciālistu sagatavošanā mazo un vidējo uzņēmumu izveidošanā un
vadīšanā.
Bakalaura studiju programmas „Mazā un vidējā biznesa vadība” mērķis ir nodrošināt
fundamentālās un teorētiskās zināšanas ekonomikā un biznesa vadībā tālākām mācībām
maģistrantūrā un arī praktiskai darbībai dažādos uzņēmumos un organizācijās.
Bakalaura studiju programmas „Mazā un vidēja biznesa vadība” uzdevumi:
• nodrošināt teorētisko zināšanu un pētniecības iemaņu un prasmju apguvi ekonomikas un
biznesa vadības pamatdisciplīnās;
• nodrošināt jaunāko atziņu un diskusiju apgūšanu ekonomikā un vadības zinātnē;
• nodrošināt praktiskās iemaņas mazo un vidējo uzņēmumu vadīšanā, organizācijā un
konkurētspējīgo priekšrocību radīšanā;
• attīstīt iemaņas informācijas iegūšanas metodikā un zinātniskajā analīzē;
• iemācīt studentus veikt analītiskos pētījumus un pielietot iegūtos rezultātus praksē;
• sagatavot absolventus tālākām mācībām maģistrantūrā;
• sagatavot absolventus tam, lai tiem būtu visas iespējas izveidot uzņēmumus, kļūt par
darba devējiem.
2. Studiju programmas organizācija
Sakarā ar Boloņas deklarācijas nostādnēm par augstāko izglītību Eiropā, kas nosaka
augstākās izglītības struktūrā ieviest shēmu bakalaura grāda iegūšanai 3 gadi un maģistra grāda
iegūšanai 2 gadi, Rīgas Stradiņa universitātes Eiropas studiju fakultātē studiju programma „Mazā
un vidējā biznesa vadība” kopš 2006.gada tiek realizēta 3 akadēmisko gadu garumā. (Augstākās
izglītības programmu licencēšanas komisijas sēdes 15.06.2006. protokols Nr.26).
Atbilstoši Latvijas Republikas Izglītības standartiem trīsgadīgā bakalaura programma tiek
realizēta 6 semestros. Programmas apjoms ir 120 kredītpunkti, tai skaitā 100 kredītpunkti paredzēti
teorētiskiem kursiem un projektiem, studiju darbiem un praksei un 20 kredītpunkti bakalaura darba
sagatavošanai un aizstāvēšanai.
2008. gada 21. oktobrī RSU Senātā tika apstiprināta RSU Attīstības stratēģija 2008.-2015.
gadam, kurā ir definēti universitātes īstermiņa, vidējā termiņa un ilgtermiņa attīstības mērķi un
uzdevumi. RSU mērķis ir līdz 2015. gadam kļūt par mūsdienīgu, prestižu, Eiropā un pasaulē
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atpazīstamu universitāti veselības un sociālo zinātņu jomās, kurā galvenā vērtība ir cilvēks. RSU
plāno līdz 2015. gadam likt pamatus pētniecības universitātes statusa iegūšanai. 2009. gada 5.
maijā tika apstiprināts katedras attīstības plāns (stratēģija) 2010. gadam, kurā definēti katedras
darbības mērķi un aktivitātes mērķu sasniegšanai, balstoties uz SVID analīzi. Ir izstrādāts rīcības
plāns, kas paredz svarīgākus attīstības virzienus studējošo rekrutācijas, studiju kvalitātes jomā, kā
arī pētnieciskajā darbā un sadarbībā ar studējošiem un valsts institūcijām (skat. 1. pielikumu).
Bakalaura studiju programmas „Mazā un vidējā biznesa vadība” īstenošana un tās
pilnveidošanas virzieni atbilst izvirzītajiem mērķiem un uzdevumiem, piem., palielināt ieņēmumus
no maksas studijām, celt studiju programmas kvalitāti, veicināt pētniecības attīstību, attīstīt
komunikāciju ar iesaistītajām pusēm, optimizēt esošo infrastruktūru u.tt.
Balstoties uz RSU attīstības stratēģiju un Katedras attīstības plānu tiek izstrādāts arī
programmas attīstības plāns (skat. 11. nodaļu).
Rīgas Stradiņa universitātē ieviestā kvalitātes vadības pilnveidošanas sistēma, kas atbilst
starptautiskajam un nacionālajam standartam ( LVS EN ISO 9001:2008 un LVS EN 45013:1989),
palīdz fiksēt visas neatbilstības mācību procesa organizācijā un realizācijā. Šī sistēma paredz
nepārtrauktu kontaktu ar studējošiem, ievērojot viņu ieteikumus studiju procesa uzlabošanai un
realizējot atgriezenisko saiti ar studentiem. Kvalitātes vadības sistēma regulāri tiek pilnveidota un
papildināta ar jaunām kvalitātes novērtēšanas formām. RSU struktūrvienībās, t. sk. Reģionālās
ekonomikas un biznesa katedrā regulāri tiek veikts iekšējās kvalitātes audits ar mērķi pilnveidot
studiju procesa organizāciju un realizāciju.
Programmas satura un realizācijas kvalitāti palīdz uzlabot regulāras studējošo aptaujas.
Aptaujas tiek veiktas katra moduļa ietvaros, kā arī tiek veikta ikgadēja studējošo aptauja. Šo
aptauju rezultāti tiek apkopoti un analizēti katedras sēdēs. Aptaujas rezultāti tiek ņemti vērā
izstrādājot programmas un katedras attīstības plānus.
3. Studiju programmas apraksts.
Programmā iekļautie studiju priekšmeti atspoguļo ekonomikas un vadības zinātnes
pamatnostādnes, principus, struktūru un metodoloģiju un tie ir tādi kursi kā: mikroekonomika,
makroekonomika, matemātika, statistika, organizāciju teorija un vadība, uzņēmumu stratēģija un
politika, mārketings u.c. Programmā ir kursi, kas atspoguļo ekonomikas un vadības zinātnes
aktuālās problēmas – kvalitātes vadīšanas metodes, starptautiskā transporta loģistika, tirgvedības
komunikācija, starptautiskā biznesa finanšu vide u.c., kā arī kursi, kas sniedz mazā un vidējā
biznesa raksturojumu un analizē pamatproblēmas - Bizness Eiropā, Saimnieciskās darbības analīze
mazos un vidējos uzņēmumos (MVU), personāla vadīšana MVU, Mazo un vidējo uzņēmumu
konkurences stratēģijas Eiropā u.c.
Programmā iekļautie studiju priekšmeti iedalāmi trīs kategorijās:
A – obligātie studiju priekšmeti, t.sk. divi studiju darbi un prakse, kas veido 48% no studiju
programmas kredītpunktu apjoma.
B – izvēles studiju priekšmeti – 32% no studiju programmas apjoma.
C – brīvās izvēles studiju priekšmeti – 3% no studiju programmas apjoma (skat. 1. tabulu).
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1.tabula
A, B un C daļas īpatsvars pēc kredītpunktiem un priekšmetu daudzuma(trīsgadīgā programma)

A-daļa
t.sk.
studiju priekšmeti
studiju darbi
prakse
B-daļa

Kredītpunkti
Skaits
%
57
48

Priekšmeti
Skaits
19

%
59

51
4
2
39

43
3
2
32

16
2
1
11

53
6
3
34

C-daļa
Bakalaura darbs

4
20

3
17

2
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Bakalaura programmas „Mazā un vidējā biznesa vadība” saturs atspoguļots 4.pielikumā.
Katram studiju priekšmetam ir izveidots apraksts, definēts studiju priekšmeta mērķis,
nepieciešamās priekšzināšanas, noteiktas pārbaudes metodes un literatūras saraksts, kā arī definēti
studiju procesa rezultāti – kādas zināšanas, prasmes un iemaņas studējošie iegūst studiju priekšmeta
apguves rezultātā.
Studiju plāns bakalaura studiju programmā „Mazā un vidējā biznesa vadība” atbilst
programmas mērķim un izvirzītajiem uzdevumiem. Pirmajā un otrajā studiju gadā studenti apgūst
bāzes teorētiskos kursus, kuri atspoguļo galvenās pamatnostādnes, principus, metodoloģiju,
attīstības vēsturi un nozares aktuālās problēmas, kā arī specializētie kursi starptautiskās un Eiropas
ekonomikas un menedžmenta jomā. Trešajā studiju gadā studentiem tiek pasniegti obligātie izvēles
kursi, kas atbilsts programmas specializācijai. Realizējamais studiju plāns studiju gadu griezumā ir
atspoguļots 2. pielikumā.
2009./2010. ak. gadā programmas saturā bija veiktas nelielas izmaiņas. Tā tika paplašinātas
studējošo iespējas apgūt pētījuma metodoloģiju un metodes. Programmas studējošiem tika
piedāvāts jauns C daļas studiju priekšmets „Pētījuma metodes”, kas papildināja jau esošo Pētījumu
metodoloģisko semināru. Galvenais uzsvars tika likts uz jau esošo studiju priekšmetu satura un
apmācības metožu pilnveidošanu.
Katra studiju gada sākumā studenti saņem atbilstošā studiju gada ”Studentu rokasgrāmatu”,
kurā tiek atspoguļots studiju programmas saturs attiecīgajam gadam, studiju procesa realizācijas
prasības, studiju darba un bakalaura darba satura un formas izstrādes nosacījumi, izmantotās
literatūras un avotu saraksta noformēšanas prasības. Ik gadus, uzsākot jauno studiju gadu,
„Studenta rokasgrāmata” tiek precizēta un pilnveidota.
Programmas studenti apgūst vairākas svešvalodas – angļu, vācu, franču vai spāņu. Daži no
priekšmetiem tiek pasniegti angļu valodā. Valodu prasmei ir liela loma biznesa kontaktu
izveidošanā un attīstībā, literatūra ir arī svešvalodās, jo svešvalodu zināšanām ir liela nozīme
tālākām mācībām.
Studentu profesionālo līmeni paaugstina obligātās un izvēles vieslekcijas, kuras lasa
Latvijas un ārvalstu ievērojami speciālisti, zinātnieki, valsts institūciju un starptautisko
organizāciju vadītāji. Studenti ar lielu interesi un atsaucību apmeklē šīs lekcijas, uzdod jautājumus,
diskutē.
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4. Vērtēšanas sistēma
Vērtēšanas sistēma katram konkrētam kursam ir norādīta kursa aprakstā. Ar vērtēšanas
kritērijiem studenti tiek iepazīstināti katra moduļa sākumā. Studiju norise, kā arī vērtēšana
Reģionālās ekonomikas un biznesa katedrā notiek pēc vienotiem principiem. Zināšanas tiek
vērtētas 10 ballu sistēmā un gala atzīmi veido sekojošo aktivitāšu vērtējuma summa: kopsavilkumu
un eseju, referātu sagatavošana, mājas darbu un kontroldarbu izpilde, aktivitātes semināros un
apmeklētība, kā arī eksāmena atzīme. Programmas absolventu vidējā svērtā atzīme 2009./2010. ak.
gadā bija 6,75 (2008./2009. ak. gadā bija 7,11). Tas izskaidrojams ar to, ka 3. studiju gadā studenti
apvieno studijas ar darbu finansiālo apsvērumu dēļ, kas atstāj negatīvu iespaidu uz studējošo
sekmēm.
Studentu zināšanas un prasmes tiek novērtētas nepārtraukti un novērtējumam ir komplekss
raksturs, kas mudina studentu mācīties visu semestru sistemātiski. Vērtēšana notiek katra moduļa
beigās. Lekciju un semināru apmeklēšana ir obligāta. 2009./2010. studiju gadā tāpat kā iepriekšējos
ļoti rūpīgi un stingri tika veikta mācību vielas apguves kontrole. Sistemātiski tika kontrolēti
kopsavilkumu, referātu un studiju darbu iesniegšanas termiņi.
Bakalaura darba izstrādei ir paredzēts laiks pēdējā semestri. Darbs pie bakalaura darba
izstrādes sākas ar metodoloģisko semināru un tēmas pamatojumu, kuru nepieciešams publiski
aizstāvēt. Bakalaura darbiem tiek rīkota arī priekšaizstāvēšana, kas palīdz studējošiem uzlabot
pētnieciska darba rezultātu prezentācijas saturu un formu.
2010.gada jūnijā bakalaura darbus aizstāvēja 10 programmas studenti, parādot labas,
bakalaura darbam atbilstošas iemaņas zinātniskās literatūras analīzē, empīriskās un praktiskās daļas
izstrādē. Aizstāvēto bakalaura darbu vidējā atzīme – 6,7 (iepriekšējā gadā – 7,1).
5.Studiju programmas praktiskā īstenošana
5.1.Izmantotās studiju formas
Studiju process programmā ir organizēts pēc moduļu sistēmas. Tas nozīmē, ka studenti
vienlaicīgi apgūst tikai divus profilējošus mācību priekšmetus, kuros tiek kārtoti eksāmeni un iegūti
kredītpunkti, un dažus neprofilējošus kursus – svešvalodas, informātika, uzvedības kultūra u.c.
Galvenās studiju programmas mācību formas ir lekcijas, kurā atbilstoši studiju programmai un
studiju kursa programmas aprakstam tiek izklāstīts mācību materiāls, semināri un praktiskās
nodarbības, kā arī studentu patstāvīgais darbs. Programmā tiek pielietotas sekojošas mācību
metodes: apgūto teorētisko zināšanu konkretizācija semināros, problēmsituāciju analīze, pārbaudes
testi un kontroldarbi, mājas uzdevumu izpilde, referātu sagatavošana, individuālo un grupu projektu
izstrāde un aizstāvēšana. Semināros studējošo skaits ir ne vairāk kā 20-25 studenti, kas ļauj
kvalitatīvi pārbaudīt studentu zināšanas un gatavību semināram.
Liela uzmanība tiek pievērsta studentu patstāvīgajam darbam, kurš vērsts uz zinātniskās
literatūras apgūšanu un analīzi. Studējošie sagatavo obligātās literatūras kopsavilkumus, raksta
esejas, izstrādā referātus vai individuālus projektus katra studiju priekšmetā. Pielietojamo mācību
metožu mērķis ir veidot studentu spēju analītiski strādāt ar literatūru, analizēt situācijas
ekonomikas vai biznesa vadības jomā, loģiski vērtēt šo situāciju attīstību nākotnē, veidot iemaņas
strādāt “komandā”.
Katrā studiju kursā pasniedzējs izstrādā kursa aprakstu, kas ir pamatdokuments, kurā
atspoguļoti studiju procesa norises galvenie principi – kursa mērķis, uzdevumi, saturs (lekciju un
semināru tēmas, literatūras saraksts, semināru jautājumi, referātu temati un pasniedzēja prasības.
Lai atvieglotu materiāla apguvi tiek sagatavoti obligātās literatūras komplekti un izdales materiāli,
kas pieejami elektroniskā formā.
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Studentu profesionālo līmeni paaugstina vieslekcijas, kuras lasa Latvijas un ārvalstu
ievērojamie speciālisti, zinātnieki, valsts institūciju un starptautisko organizāciju vadītāji. 2009.2010. ak. gadā tika nolasītas lekcijas par sekojošām tēmām: Latvijas ekonomikas tendences un
attīstības perspektīvas (SWEDBANK, M. Kazāks, 22.04.2010.), Tiešā mārketinga juridiskie groži
(Evita Kovaļa, SIA Studio Moderna nodaļas vadītāja, 06.11.2009.), Starptautiskās investīciju
aizsardzības tiesības - attīstības tendences ES (Kristofs Šēve, 27.05.2010.), Contemporary Family –
Problems and Possible Solutions un Ageing Population and Its Social Consequenses (Leona
Stašová, 02.-03. 06.2010.).
Katrā studiju modulī paredzētas 5 konsultāciju stundas, kuras studenti var izmantot papildus
kontaktiem ar pasniedzēju, taču pasniedzēji lielākoties ir pieejami studentiem arī ārpus konsultāciju
laika. „Parādu” kārtošana notiek saskaņā ar Instrukciju par studijām RSU janvāra un jūnija
mēnešos.
Studiju programmā „Mazā un vidējā biznesa vadība” otrā kursa beigās jūnija mēnesī tiek
izieta prakse, kura ir nepieciešama, lai attīstītu studentu praktiskās iemaņas, spēju pielietot
teorētiskās zināšanas, kā arī savāktu empīrisko materiālu studiju un bakalaura darbiem.
Attiecība starp kontaktnodarbībām un studentu patstāvīgo darbu
Attiecība starp kontakstundām un studentu patstāvīgo darbu A un B studiju priekšmetos ir
sekojoša – kontaktu stundas – 24% un patstāvīgais darbs – 76%. Valodas studiju priekšmetiem
kontaktu stundas ir 41% un patstāvīgais darbs - 59%. Visos studiju priekšmetos kontaktstundu
skaits nepārsniedz 50% no kopēja stundu apjoma, kas atbilst Latvijā spēkā esošai likumdošanai.
Lai uzlabotu programmas realizāciju
• Katedrā ir izvērsts metodiskais darbs: tiek gatavoti jauni un pilnveidoti jau esošie izdales
materiāli.;
• Katedras mācībspēki sadarbībā ar Eiropas Komisijas pārstāvniecības finansiālo atbalstu
sagatavoja manuskriptu „Ekonomiskā krīze Eiropā un Latvijā: izeju no krīzes meklējot” (prof.
I. Dovladbekova, asoc.prof. E.Eteris, asoc. prof. D. Zelmenis);
• Tika pilnveidoti kursa apraksti jau esošajiem mācību kursiem, ieviešot tajos jaunākus literatūras
avotus, paplašinot Interneta resursus.
• Turpinās programmā nodarbināto pasniedzēju lekciju hospitēšana (it īpaši tas attiecas uz jauno
docētāju lekciju un semināru hospitēšanu) ar mērķi pilnveidot studiju procesu. Lekciju
hospitēšanas rezultāti tiek apkopoti un analizēti katedras sēdēs, kurās tiek formulēti ieteikumi
pasniedzējiem lekciju un semināru kvalitātes uzlabošanai.
Bakalaura programmas „Mazā un vidējā biznesa vadība” studiju plāns atspoguļots 7. pielikumā.
Studiju plāns
Studiju plāns, tā uzbūve un saturs atbilst programmas mērķiem un uzdevumiem.
Bakalaura studiju programmā „Mazā un vidējā biznesa vadība” studiju plāna uzbūve balstās uz
kursu sadalījumu – 1. un 2. studiju gadā tiek piedāvāti A, B un C daļas kursi, 3.studiju gadā – B
daļas kursi. Studējošie 1. un 2. studiju gadā izstrādā 2 studiju darbus, 3.studiju gada pavasarī
paredzēta bakalaura darba izstrādāšana un aizstāvēšana. Realizējamais studiju plāns pa gadiem
atspoguļots 2. pielikumā.
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5.2.Akadēmiskā personāla pētnieciskā darbība
Katedras akadēmiskais personāls un programmā iesaistītie pasniedzēji aktīvi piedalās
dažādos zinātniskā un praktiskā rakstura projektos. Pētījuma projekti tiek finansēti no Latvijas
valsts budžeta līdzekļiem (Latvijas Zinātnes padome, LR Ekonomikas ministrija, LR Finanšu
ministrija), no Eiropas Savienības līdzekļiem (Eiropas Savienības sociālā fonda nacionālās
programmas pētījumi). Zinātnisko pētījumu rezultāti tiek atspoguļoti zinātniskajās publikācijās un
prezentēti zinātniskajās konferencēs.
2009.-2010.g. akadēmiskā personāla pētnieciskās aktivitātes:
•
•
•
•
•

Latvija Eiropas Savienībā: ekonomikas un kultūras mijiedarbība zināšanu sabiedrības
veidošanā, Sociālā kapitāla teorētiskie un praktiskie aspekti un tā loma zināšanu sabiedrības
veidošanā, 2006.-2010.g., Nr, 06.0017.3.
Eiropas Komisijas Jean Monnet modulis „Contemporary European Economic Integration:
Tackling with the Pace of Reforms”, 2005.-2009.g.
European Commission project Social dialogue strengthening in the Baltic rail sector
enterprises via dissemination of European experience in employee financial participation,
2008.-2009.g.
Expert work in the European Commission: engaged as an expert in Erasmus Mundus
Program, European Commission, DG on Education, Science and Culture, 2008.-09.
(E.Eteris)
Copenhagen Business School: EU Project SSH-2009-8.5.2.1. “Vehicular languages in
Europe in an area of globalisation: history, policy, practice”. International Center for
Studies of Europe, 2008.-2009.g. (E.Eteris)

2008.-2009. g. līdzdalība zinātniskās konferencēs un semināros
•
•
•
•
•
•
•
•

Fiskālās politikas efektivitāte ekonomiskās recesijas apstākļos Latvija. – RSU starptautiskā
zinātniskā konference, 2010.g. 18. -19. marts. (I. Dovladbekova)
Starptautiskā zinātniska konference „Zināšanu sabiedrība un globālā krīze: Latvija” -LU,
16.06.2009. (I.Dovladbekova)
Seminārs – diskusija „Latvijas tautsaimniecības izaugsmes faktori” – RTU, 15.04.2010.
(I.Dovladbekova)
Darba tirgus sabalansētības problēmas Latvijā.- Starptautiskā zinātniskā konference,
Nicolaus Copernicus University in Torun, Polija, 2010. g. 20.-21. maijs. (I. Dovladbekova)
Starpaugstskolu doktorantu un maģistrantu zinātniskā konference „ Eiropas Savienība un
Latvija: krīzes pārvarēšanas sociāli ekonomiskie, politiskie un tiesiskie aspekti” – RSU,
07.05.2010. (I.Dovladbekova, E.Eteris, D.Zelmenis))
Rūpniecības politika Latvijā: esošā un vēlamā - RSU zinātniskā konference 2010.gada
3.aprīlis (D. Zelmenis)
Eiropas postsocialistisko valstu pārejas perioda mācības. – Starptautiskā zinātniskā
konference "Reģionālā attīstība”, Toruņas universitāte (Polija), 2010.gada 20.-21. maijs.
(D. Zelmenis)
Darba tirgus sabalansētības problēmas Latvijā. - Starptautiskā zinātniskā konference
"Reģionālā attīstība”, Toruņas universitāte (Polija), 2010.gada 20.-21. maijs. (I.
Dovladbekova)
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•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Inovācija un produktivitāte. BAT XI starptautiskā zinātniskā konference. Rīga, 2010. gada
26. martā. (A. Ābeltiņa)
Роль инновации и человеческого капитала в региональном развитии. V starptautiskā
zinātniskā konference „Региональное развитие’’: Роль человеческого капитала в
развитии стран и регионов Центральной и Восточной Европы’’ 2010. gada 20.-21.
maijā. (A. Ābeltiņa)
“What is innovation and what we can teach to students about innovations” in Conference
“Challenging innovation – creating synergy between education and business”. Central
Baltic Interreg IVA Programm 2007 - 2013. BAT, 2009. g. 22. septembrī. (A. Ābeltiņa)
50. Rīgas Tehniskās universitātes starptautiskā konference SCEE’2009 “Scientific
Conference on Economics and Entrepreneurship”, Rīga, 2009.g. 15.-16. oktobris. (H.
Kaļķis)
Desmitais Eiropas Rehabilitācijas Pētījumu Federācijas kongress, Rīgā, 9-12. septembris
(10th Congress of European Federation for Research in Rehabilitation, Riga, 9-12
September, 2009). (H. Kaļķis)
17th International Ergonomics Association (IEA) World Congress in Ergonomics
IEA`2009, Beijing, China, 9th-14th August, 2009. (H. Kaļķis)
Nordic Ergonomics Society 41st Annual Conference (NES 2009), Lo-school, Elsinore,
Denmark, June 22nd – 24th, 2009. (H. Kaļķis)
Starptautiskā konference „Ergonomiku Eiropai – dzīves kvalitāte: novecojoša darbaspēka
izaicinājumi sociālajā dzīvē, ekonomikā, ergonomikā” , 2010.10.-12. Oktobris , Beļģija. (I.
Rezepina)
Latvijas Universitātes 68. gadskārtējā konference (2010.g.). - LU Ekonomikas un vadības
fakultāte, sekcija „Mārketings”, Kļūdu loģiskā analīze kokapstrādes procesa kvalitātes
vadībā, 2010. gada 4. februārī. (Kaļķis H.)
Latvijas Universitātes 68. gadskārtējā konference (2010.g.). - LU Ekonomikas un vadības
fakultāte,
sekcija
„Mūsdienu
menedžmenta
problēmas
un
risinājumi”,
FMEA metodes pielietošana uzņēmuma ražošanas procesu analīzē, 2010. gada 4. februārī.
(Kaļķis H.)
Latvijas Universitātes 68. gadskārtējā konference (2010.g.). - LU Ķīmijas fakultāte, sekcija
„Ergonomikas un darba vides sekcija”, Ergonomisko risku analīze kokapstrādes uzņēmumā
saistībā ar kvalitātes vadību, 2010. gada 12. februārī. (Kaļķis H.)
Rīgas Stradiņa universitātes gadskārtējā zinātniskā konference (2010.g.), Eiropas Studiju
fakultāte, sekcija „Politiskās, ekonomiskās, sociālās un tiesiskās sistēmas transformācijas
Latvijā un pasaulē: pašreizējās reālijas un nākotnes kontūras” V. Application of ergonomics
in process management improvement, 2010.gada 19. martā (Rezepina I., Kaļķis H.)

Reģionālās ekonomikas un biznesa katedras mācībspēku publikācijas 2009.- 2010.g.
1. Dovladbekova I., Šumilo Ē., Baumane I. Social Capital and Innovations in the Context of a
National Innovation System: Analysis of Cooperation among Innovative Latvian and
Estonian Foof Industry Enterprices. - Humanities and Social Sciences Latvia, 2009,
Volume 17, Issue 2, P. 540 – 565.
2. Dovladbekova I., Šumilo Ē., Berziņa K., Baumane I. Cooperation as a Basic Element of
Social Capital: Analysis of Latvia’s Tourism Industry.- Humanities and Social Sciences
Latvia, 2009, Volume 17, Issue 2, P. 208 -236.
3. Dovladbekova I. Veselības aprūpes sistēmas problēmas un attīstības perspektīvas Latvijā.RSU zinātniskas konferences tēzes, RSU, 2009.g.
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4. Dovladbekova I., Eteris E. Public health policy in the European Union: strategy and
approaches. – RSU zinātnisko rakstu krājums, 2010.g.
5. Dovladbekova I. Cilvēkkapitāla attīstība kā Latvijas ekonomiskās konkurētspējas
paaugstināšanas faktors.- LZP Ekonomikas, juridiskās un vēstures zinātnes galvenie
pētījumu virzieni2008.gadā, Rīga, 2009.g., 44.-46.lpp.
6. Dovladbekova I. Darba tirgus sabalansētības problēmas Latvijā. - raksts iesniegts
publicēšanai Toruņas universitātē (Polija), Starptautiskās zinātniskās konferences
"Reģionālā attīstība" rakstu krājumā (2010.gada 20.-21. maijs).
7. Dovladbekova I. Fiskālās politikas efektivitāte ekonomiskās recesijas apstākļos Latvijā. RSU zinātniskas konferences tēzes, RSU, 2009.g. ISBN 978-9984-788-56-2.
8. Briģis Ģ., Dovladbekova I., Kokareviča A. – Tabakas izstrādājumu ražošanas un lietošanas
izmaiņas Latvijā saskaņā ar Pasaules Veselības organizācijas Vispārējo konvenciju par
tabakas uzraudzību. - RSU zinātniskas konferences tēzes, RSU, 2009.g. ISBN 978-9984788-56-2.
9. Eteris E. The European Union’s road to recovery: policy, incentives and regulations. – RSU
zinātniskas konferences tēzes, RSU, 2009.g. ISBN 978-9984-788-56-2.
10. Eteris E. European Union Regional Policy and Latvia. - RSU zinātnisko rakstu krājums,
2010.
11. Eteris E. Development strategy for the Baltic Sea region: new EU’s priority, Baltic course,
04.09.2009.
12. Rezepina I., Vīksna A. Savs Bizness. Teorētiskās atkāpes. - Rīga, SIA LID, 2009. g.,
232.lpp.
13. D. Zelmenis Latvijas ekonomiskā politika: kur meklēt izeju no krīzes. - RSU 2009. gada
zinātniskās konferences tēžu krājums, 2009.g.
14. D. Zelmenis Vēlreiz par ekonomikas teoriju un praksi jeb krīzes mācības pasaulē un
Latvijā. - "Neatkarīgā" 2009.gada 3.janvārī.
15. H. Kaļķis, I. Rezepina, I. Dovladbekova. Koksnes zāģmateriālu ražotnes pamatprocesu
analīzes nozīme kvalitātes vadības nodrošināšanā. – RSU zinātnisko rakstu krājums, 2010.
16. H. Kaļķis, I. Rezepina, V. Praude, J. Ieviņš. Kokapstrādes uzņēmuma ražošanas procesu
ergonomiskie risinājumi. 50. Rīgas Tehniskās universitātes starptautiskā konferencē
SCEE’2009 “Scientific Conference on Economics and Entrepreneurship”, Rīga, 2009.g.
(Sagatavots un iesniegts raksts publicēšanai konferences rakstu krājumam).
17. R. Kavinskis, V. Kaļķis, J. Ieviņš, H. Kaļķis. Ergonomiskie riski akmeņkaļu darbā,
problēmas un risinājumi. 50. Rīgas Tehniskās universitātes starptautiskā konferencē
SCEE’2009 “Scientific Conference on Economics and Entrepreneurship”, Rīga, 2009.g.
(Sagatavots un iesniegts raksts publicēšanai konferences rakstu krājumam).
18. H. Kaļķis, Ž. Roja, V. Kaļķis, J. Švirksts, V. Bērze. Ergonomisko risku ietekme uz
strādājošo darbaspējām mazos būvuzņēmumos. Rīgas Stradiņa universitātes Rehabilitācijas
institūta, Sociālā laboratorijas un Sociālā darba akadēmiskā skolas organizētā
starpdisciplinārā zinātniskā konference „Sabiedrība. Veselība. Labklājība" (Sagatavots un
iesniegts raksts publicēšanai konferences rakstu krājumam).
19. H. Kalkis, V. Kalkis, Z. Roja. Workplace Rehabilitation as Effective Tool for Promoting
Employees Workability. International Journal of Rehabilitation Research. Proceedings of
the 10th Congress of European Federation for Research in Rehabilitation, Riga, 09-12
Septemeber, 2009, Volume 32, Supplement 1, August 2009, ISSN 0342-5282, S84.
20. Z. Roja, H. Kalkis, I. Roja, V. Kalkis, Z. Roja. The Significance of Early Multidisciplinary
Rehabilittion in Health Promotion for Workers with VDT Suffering from NSAH
Complaints. International Journal of Rehabilitation Research. Proceedings of the 10th
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Congress of European Federation for Research in Rehabilitation, Riga, 09-12 Septemeber,
2009, Volume 32, Supplement 1, August 2009, ISSN 0342-5282, S85.
21. H. Kalkis, Z. Roja, I. Rezepina. Promoting Human Resource Development by Physical
Ergonomics Risk Assessment and Preventive Activities in the Wood-Processing SMEs in
Latvia. Proceedings of 17th World Congress in Ergonomics, 9-14 August, Beijing, China,
2009 (CD:1MA0003).
22. Ž. Roja, I. Roja, H. Kaļķis, V. Kaļķis. Fiziskās slodzes ietekme uz muskuļu nogurumu
medicīnas māsām un ergonomiskie risinājumi. RSU zinātniskie raksti, 2008., Rīga, RSU
2009, 30.-37.lpp., ISSN:1407-9453, ISBN 978-9984-788-38-8.
23. H. Kalkis, R. Balnass, V. Kalkis, Z. Roja. The Impact of Physical Ergonomics Risks on
Worker’s Work Abilities in Middle-sized Printing-House in Latvia. Abstracts of Nordic
Ergonomics Society 41st Annual Conference (NES 2009), Lo-school, Elsinore, Denmark,
June 22nd – 24th, 2009, p.50.
24. Ž. Roja, I. Roja, H. Kaļķis, V. Kaļķis, I. Zīrāks. Fiziskās un psihoemocionālās slodzes
ietekme uz ķirurgu un anesteziologu darbaspējām. RSU zinātniskā konference, tēzes, 2009,
Rīga, 68.lpp., ISBN 978-9984-788-40-1.
25. I. Remeza, Ž. Roja, H. Kaļķis. Postural Ergonomcis Problems and Solutions in Sewing
Enterprise. RSU zinātniskā konference, tēzes, 2009, Rīga, 112.lpp., ISBN 978-9984-78840-1.
26. H. Kaļķis. Ergonomikas loma mūsdienu organizācijā. Latvijas Universitātes 67. gadskārtējā
konference, Rīga, 2009
27. A. Goldšteins, H. Kaļķis. Kvalitātes vadības sistēmas darbības efektivitātes novērtēšana.
Latvijas Universitātes 67. gadskārtējā konference, Rīga, 2009.
28. D. Zelmenis, V. Perlovskis Rūpniecības politika Latvijā: esošā un vēlamā. – RSU
Starptautiskās zinātniskās konferences tēzes, Rīga, RSU, 2010.g. ISBN 978-9984-788-56-2.
29. D. Zelmenis, V. Perlovskis Rūpniecības politika Latvijā: esošā un vēlamā. - Raksts
iesniegts publicēšanai RSU 2010.gada zinātnisko rakstu krājumā.
30. D. Zelmenis Eiropas postsocialistisko valstu pārejas perioda mācības. – raksts iesniegts
publicēšanai Toruņas universitātē (Polija), Starptautiskās zinātniskās konferences
"Reģionālā attīstība" rakstu krājumā (2010.gada 20.-21. maijs).
31. I. Rezepina, H. Kaļķis. Manufacturing process improvement based of ergonomics risks in
woodworking enterprise. – raksts 3 starptautiskā konferencē „Cilvēka faktora un
ergonomikas mijiedarbība „ (AHFE), 2010.,17-20.jūlijā ASV, Maiami.
32. A. Ābeltiņā Inovācija un produktivitāte. Rakstu krājums (Proceeding) „Cilvēks, sabiedrība,
valsts mūsdienu mainīgajos ekonomiskajos apstākļos” BAT XI starptautiskā zinātniskā
konference. Rīga, 2010, elektroniskā formātā. ISSN 1691 – 6069.
33. A. Ābeltiņā Inovācija un krīze. RSU 2010. gada Zinātniskā konference. Tēzes, Rīga, 2010.
gada 18. - 19. martā, 365. lpp. ISBN 978-9984-788-56-2.
34. A. Ābeltiņā Роль инновации и человеческого капитала в региональном развитии. V
starptautiskā zinātniskā konference „Региональное развитие’’: Роль человеческого
капитала в развитии стран и регионов Центральной и Восточной Европы’’ 2010. gada
20.-21. maijā. (iesniegts redakcijā)
35. Kalkis H., Rezepina I., Kalkis V. Application of Ergonomics in Process Management
Improvement. RSU. Zinātniskā konference, 2010. gada konferences tēzes, Rīga: RSU,
2010, 366.lpp. ISBN 978-9984-788-56-2.
36. A. Berķe – Berga Darbinieku līdzdalība uzņēmuma kapitālā kā produktivitāti uzlabojošs
factors Latvijā. – RSU zinātniskas konferences tēzes, RSU, 2009.g. ISBN 978-9984-78856-2.
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37. I. Kalniņa, L. Kalniņa Justice as a Common Denominator of EU Member State Citizenship
Policies. – RSU zinātnisko rakstu krājums, 2010.
5.3. Studējošo iesaistīšana pētnieciskajā darbā. Kursa, bakalaura darbu tēmu atbilstība
studiju programmas saturam
Programmas studenti visu mācību gadu piedalās dažādās akadēmiskās aktivitātēs savā
fakultātē. Fakultātē katru gadu tiek rīkota studējošo zinātniskā konference un starpaugstskolu
studējošo zinātniskā konference, kurā piedalās programmas studējošie. Studenti piedalās atvērto
durvju dienās, reflektantu uzņemšanas pasākumos, tikšanās ar ārvalstu studentiem un
pasniedzējiem. Studenti piedalās dažādās zinātniskās konferencēs un semināros. Labākie studentu
studiju darbi tiek ievirzīti zinātniskajā plāksnē, studenti turpina darbu pie šīm tēmām, padziļina
savus pētījumus un ar to rezultātiem uzstājas RSU studentu zinātniskajā konferencē, kas tiek rīkota
katru gadu. Tā 2010. gada 17. martā Rīgas Stradiņa universitātē notika ikgadējā studentu zinātniskā
konference. Eiropas Studiju fakultātes vadītajā sekcijā piedalījās 9 studenti, kuri prezentēja savus
zinātniski pētniecisko darbu rezultātus. Studentu pētītās un prezentētās tēmas bija aktuālas un
atbilstošas šodienas ekonomiskai situācijai Latvijā. Šāda studentu zinātniskā konference ļauj iegūt
pieredzi ne tikai zinātnisko pētījumu izpildē, bet arī radoši risināt biznesa un ekonomikas
problēmas mūsdienu sarežģītajā ekonomiskajā situācijā un pilnveidot studentu prezentācijas
mākslu.
Pirmajā un otrajā studiju gadā studenti raksta studiju darbus. Pirmā studiju darbu tēmas ir
saistītas ar apgūtajiem vispārējiem ekonomikas un vadības pamatkursiem, savukārt otrā studiju
darbu tēmas ir specializētas un atspoguļo programmas ievirzi uz Mazā un vidējā biznesa vadīšanas
problēmu risināšanu.
Pēdējā semestrī studējošie izstrādā bakalaura darbu, kas saistīts ar programmas virzienu.
Bakalaura darbu tematos ir ievērots Mazā un vidējā biznesa vadības problēmu konteksts. Arī
bakalaura darbos studenti pēta vairākas interesantas un aktuālas problēmas. Gandrīz visiem
bakalaura darbu vadītājiem ir doktora zinātniskais grāds.
Bakalaura darbus un aizstāvēšanas norisi vērtē Bakalauru darbu novērtēšanas komisija,
kurā darbojas katedras štata pasniedzēji, kā arī lielāko Latvijas augstskolu docētāji ar pieredzi
pedagoģiskajā un zinātniskajā darbā. Bakalaura darbu novērtēšanas komisiju jau vairākus gadus
vada Latvijas Universitātes profesore Baiba Šavriņa. Bakalaura darba aizstāvēšanas procedūra un
rezultāti tiek apkopoti bakalaura darbu novērtēšanas komisijas priekšsēdētājas prof. Baiba Šavriņas
ziņojumā, kurā ir atzīmēts, ka tiek konsekventi ievērots akadēmisko bakalaura darbu nosacījums –
rūpīgi izstrādāta teorētiskā nodaļa un teorija ir savienota ar empīrisko pētījumu. Studentu
prezentācijas ir saturīgas un atspoguļo veiktā pētījuma būtību un rezultātus. Aizstāvēto bakalaura
darbu tematu saraksts atspoguļots 5. pielikumā.
6.Programmas perspektīvais novērtējums
6.1.Programmas atbilstība valsts akadēmiskās izglītības standartam
Bakalaura studiju programma ir veidota saskaņā ar LR likumdošanu izglītības jomā
(atbilstoši valsts otrā līmeņa akadēmiskās augstākās izglītības standartam), kā arī saskaņā ar
starptautiskiem standartiem. Bakalaura studiju programmu veido teorētiskie kursi un bakalaura
darbs. Bakalaura programma „Mazā un vidējā biznesa vadība” tiek realizēta 6 semestros (3
akadēmiskie gadi). Studiju veiksmīgai beigšanai obligāti jānoklausās visi teorētiskie kursi, sekmīgi
jānokārto eksāmeni, jāizstrādā un jāaizstāv 2 studiju darbus un bakalaura darbs. Pēdējā veikšanai
un galīgai noformēšanai tiek paredzēts laiks sestajā semestrī.
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Bakalaura studiju programmas apjoms ir 120 kredītpunkti (saskaņā ar LR „Izglītības
likumu”), tai skaitā 100 kredītpunkti paredzēti teorētiskiem kursiem un projektiem (kā paredz MK
Noteikumi Nr. 2 2002.g. 03.01. Par valsts akadēmiskās izglītības standartu, obligātās daļas
apjomam ir jābūt ne mazākam, kā 50 kredītpunkti) un 20 kredītpunkti bakalaura darba
sagatavošanai un aizstāvēšanai.
Izvērtējot programmas atbilstību akadēmiskās izglītības standartam, var konstatēt, ka:
• bakalaura studiju programmas apjoms pilnībā atbilst LR Izglītības likumam un MK
noteikumiem;
• vērtēšanas princips – iegūt pozitīvu vērtējumu katra kursa apguvē tiek ievērots;
• studiju programmas ilgums – atbilst standartam;
• obligātās un izvēles daļas apjoms atbilst standartam (skat. 1.tabulu);
• programmas saturs atspoguļo attiecīgās nozares un apakšnozares pamatnostādnes,
principus, struktūru un metodoloģiju, kursi, kas atspoguļo nozares un apakšnozares
attīstības vēsturi un aktuālās problēmas, kā arī kursi, kas sniedz nozares un apakšnozares
raksturojumu un nosaka problēmas.
• bakalaura darba izstrāde un aizstāvēšana kredītpunktu ziņā arī pilnībā iekļaujas standartu
prasībās.
Līdz ar to iegūtais bakalaura grāds sociālajās zinātnēs dod iespēju turpināt akadēmisko
izglītību maģistrantūrā tajā pašā vai radnieciskā zinātņu nozarē, kā arī turpināts studijas
profesionālās maģistra programmās, saskaņa ar Latvijā spēkā esošo likumdošanu.
6.2. Darba devēju aptaujas
Par programmas nozīmību, tās perspektīvām no ekonomikas attīstības viedokļa un
speciālistu pieprasījumu darba tirgū liecina veiktās darba devēju aptaujas. Kopumā aptaujas
rezultāti praktiski neatšķiras no iepriekšējā gadā iegūtajiem rezultātiem. Darba devēju aptaujas
rezultāti liecina par augstu absolventu zināšanu, datorprasmju un saskarsmes prasmju līmeni.
Absolventi tiek vērtēti kā labi darbinieki, tomēr dažreiz tiem trūkst praktisku iemaņu. Darba devēji
uzskata, ka programmas virziens ir ļoti aktuāls, ņemot vērā mazā un vidējā biznesa uzņēmumu
nozīmīgo īpatsvaru Latvijas tautsaimniecībā.
Kā tika minēts iepriekš, studējošiem studiju laikā ir paredzēta prakse. Sniedzot savu
vērtējumu par praktikanta darbu, prakses vadītāji, respektīvi, potenciālie darba devēji, formulē
savus ieteikumus studiju programmas un studiju procesa pilnveidošanai. Apkopojot šos ieteikumus
var secināt, ka kopumā studējošie ir sagatavoti darbam, bet trūkst praktisko iemaņu konkrēto
problēmu risināšanā. Šīs rekomendācijas tiek ņemtas vērā pilnveidojot mācību procesu – ilustrējot
teorētisko materiālu ar praktiskiem piemēriem un konkrēto situāciju analīzi. Ir pilnveidots arī
prakses laikā izpildāmo uzdevumu skaits un saturs.
7. Studējošie
7.1. Studējošo skaits programmā.
Studiju programmā 1.-3. studiju gadā 2009./2010. akadēmiskā gada sākumā studēja 30
studenti, kas ir par 14 studentiem mazāk nekā 2008./2009. ak. gadā, bet gada beigās 27 studenti.
Akadēmiskā gada laikā atskaitīto studentu skaits - 9, bet atjaunoto studentu skaits – 6. (skat. 2.
tab.).
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2. tabula
Studiju
gads

Studentu
skaits gada
sākumā –
imatrikulēti

I
II
III
Kopā

9
10
11
30

Studentu skaits programmā
2009./2010. akadēmiskajā gadā
Atskaitīti
Atjaunoti

3
1
5
9

2
4
6

Akadēm.
atvaļinājums

Studentu
skaits gada
beigās

-

8
9
10
27

-

7.2. Pirmajā studiju gadā imatrikulētu skaits
1. kursā imatrikulēto studentu skaits bija 9 studenti, kas ir nedaudz mazāk, nekā iepriekšējā
gadā. Tomēr nepieciešams atzīmēt, kā imatrikulēto skaits ir stabils jau vairākus gadus, kas ņemot
vērā studējošo skaita samazinājumu Latvijā kopumā, ir vērtējams pozitīvi.
7.3. Absolventu skaits
2009./2010. ak. gada beigās tika eksmatrikulēti 10 studenti. Bakalaura grādu ieguva visi
bakalaura studiju programmas „Mazā un vidējā biznesa vadība” studenti. 1 studente (Jakovela
Arta) piedalījās ERASMUS apmaiņas programmā un studēja Fontis Starptautiskajā Ekonomikas
augstskolā, Nīderlandē.
7.4. Studējošo aptaujas un to analīze
Studentu plānveida aptaujas (pēc katra moduļa).
Reģionālās ekonomikas un biznesa katedras studenti aktīvi piedalās studiju procesa pilnveidošanā.
Regulāri (katra moduļa beigās) tiek veiktas aptaujas par studentu apmierinātību ar studiju
priekšmeta saturu, izdales materiālu apjomu un kvalitāti, praktisko darbu apjomu, pasniedzēju
kompetenci un pasniegšanas metodes, kursa materiālais un tehniskais nodrošinājums. Studentu
ieteikumi studiju kursa pilnveidošanai tiek analizēti katedras sēdēs, pieaicinot mācību spēkus, kuri
nodrošina kursu realizāciju. Studentu kritiskās atziņas tiek uzklausītās arī grupu un kursu sapulcēs,
ko rīko katedras vadība.
Studējošo ikgadēja aptauja un tās analīze
Katra akadēmiskā gada beigās tiek veikta programmas studējošo aptauja, lai noskaidrotu
viņu viedokli par programmas organizācijas un realizācijas kvalitāti. Programmas „Mazā un vidējā
biznesa vadība” studentu aptauja tika veikta 2010.gada pavasarī. Šo datu apkopošana un analīze
palīdz programmas vadītājam izstrādāt programmas organizācijas un realizācijas uzlabošanas
pasākumus, kas tiek atspoguļoti programmas attīstības plānā.
Nozīmīgs studiju programmu novērtējuma kritērijs ir studentu motivācija apgūt piedāvāto
studiju programmu un apmierinātība ar augstskolas un programmas izvēli. Veiktās aptaujas
rezultāti liecina, ka ar augstskolas izvēli pilnībā ir apmierināti 75 % studentu, bet vairāk
apmierināti nekā neapmierināti 25 %, attiecīgi ar studiju programmas izvēli – 91 % un 9 %
studentu. Studiju kvalitāti programmā kā ļoti labu un labu vērtē 83% studentu, kā vidēju – 17%.
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Arī vērtējot lekcijas un semināru nodarbības 85% no kopējā studentu skaita ir pilnībā ar tām
apmierināti, bet ar vieslekciju kvalitāti ir apmierināti 82% studentu.
Ar konsultācijām katrā studiju priekšmetā ir apmierināti 90 % no kopējā studējošo skaita
programmā. Pozitīvi ir novērtēta semināru nodarbību organizācija mazās grupās – 55 % studentu
apmierina un 45 % studentu drīzāk apmierina nekā neapmierina. Arī ar referātu un studiju darbu
izstrādes kārtību un aizstāvēšanas procedūru ir apmierināti attiecīgi 71,4% studentu.
Aptaujas rezultāti liecina par nepieciešamību pilnveidot prakses organizāciju, jo ar praksi ir
apmierināti 54% studējošo. Jāatzīmē, ka programma „Mazā un vidējā biznesa vadība” ir
akadēmiskā bakalaura studiju programma, nevis profesionālā, līdz ar to prakses mērķis nav
praktisko iemaņu apgūšana lielā apjomā. Prakses mērķis ir iepazīties ar uzņēmuma struktūru un
darbības organizāciju, iegūt informatīvo materiālu studiju vai bakalaura darbam.
Viens no nozīmīgākajiem elementiem studiju programmu novērtējumā ir mācībspēku darba
kvalitāte. Atbildot uz jautājumu, vai studiju programmā ir tādi priekšmeti, kuru pasniegšanas
līmenis studentus neapmierina, netika saņemts neviens negatīvs vērtējums, bet lielākā daļa
aptaujāto studentu – 75% atbildēja, ka ir grūti pateikt. Studenti ir pozitīvi novērtējuši savus
pasniedzējus arī pēc sekojošiem rādītājiem: pasniedzēji rosina studentus izteikt un pamatot savu
viedokli, diskutēt – pozitīvi atbildēja 81%; pasniedzēji labvēlīgi izturas pret jebkuru citu pietiekami
argumentētu viedokli – pozitīvi atbildēja 74 %; pasniedzēji ir sastopami, ja ir nepieciešama
konsultācija – pozitīvi atbildēja 83 %.
Aptaujā tika pētīta arī studentu apmierinātība ar studiju tehnisko un informatīvo
nodrošinājumu, vērtēti tika atsevišķi tehniskā aprīkojuma veidi. Kā pirmo studenti novērtēja
nodrošinājumu ar datoriem, atbilde apmierina un drīzāk apmierina – 42 %. Dati liecina par to, ka
augstskolai vēl jāstrādā pie šī jautājuma un ir jāpalielina datoru skaits, lai apmierinātu studentu
pieprasījumu. Nodrošinājums ar palīglīdzekļiem (kodoskopi, tāfeles) – apmierināti 59% studentu.
Interneta pieejamību pozitīvi novērtēja 83%, ar telpām apmierināti 67% studējošo.
Aptauja liecina par to, ka 50 % studējošo apvieno studijas ar darbu, kas pilnībā vai daļēji
saistīts ar studiju jomu – 83%. Tas ietekmē studējošo patstāvīga darba kvalitāti, jo rada papildus
slodzi.
7.5. Absolventu aptaujas
2010.gada rudenī notika studiju programmas „Mazā un vidējā biznesa vadība” absolventu
aptauja, kuras rezultāti liecina, ka 90 % absolventu uzskata sevi par konkurētspējīgiem darba tirgū;
70% absolventu uzskata, ka studiju laikā iegūtās zināšanas nepieciešams papildināt ar studijām
maģistrantūrā; 70% absolventu domā, ka zināšanas un prasmes ir pilnībā noderīgas pašreizējā
darbā; 60% absolventu uzskata, ka dažos studiju kursos vajadzētu palielināt lekciju skaitu,
jāpievērš uzmanība praktisku situāciju analīzei un aprēķinu veikšanai; 20 % absolventu studēs
maģistrantūrā kā Latvijā, tā arī ārvalstīs, bet 70 % plāno to darīt vēlāk, jo pašlaik šim mērķim trūkst
finanšu līdzekļu.
Kopumā var secināt, ka aptaujas ir nepieciešamas, lai pilnveidotu mācību procesa gaitu un
ieviestu nepieciešamās izmaiņas programmas realizācijā.
Veiktie pasākumi studiju programmas realizācijas uzlabošanai, kas balstās uz studējošo
aptaujām:
• Lekciju hospitēšana un studējošo aptaujas, kas tiek veikta pēc katra moduļa rezultātu
analīze. Pasniedzējiem tiek sniegtas rekomendācijas studiju kursa satura uzlabošanai, ņemot
vērā arī studentu aptaujās norādītos trūkumus un ieteiktos priekšlikumus.
• Turpinās darbs pie metodisko un izdales materiālu sagatavošanai studiju kursiem. Ir uzsākta
metodiskā materiāla par ekonomisko un finanšu krīzi Eiropā un Latvijā izstrāde. Šī
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•

materiāla publicēšanai ir saņemts Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā
līdzfinansējums.
Izstrādājot katedras un fakultātes attīstības plānus tiek ņemtas vēra studējošo ieteikumi
programmas kvalitātes un materiāli tehniskās bāzes uzlabošanai, t.sk. nodrošinājums ar
datoriem, mācību literatūras iegāde un citi nodrošinājuma aspekti. Svarīgākais uzdevums ir
uzlabot nodrošinājumu ar telpām.

8. Studiju programmā iesaistītā akadēmiskā personāla novērtējums
8.1. Akadēmiskā personāla skaits
Studiju programmas īstenošanu nodrošināja augsti kvalificēts akadēmiskais personāls.
2008./2009. ak. g. Reģionālās ekonomikas un biznesa katedrā strādāja 10 pasniedzēji, to skaitā 7
zinātņu doktori, no tiem – viena profesore, divi asociētie profesori, 4 docenti. Trīs pasniedzēji ir ar
maģistra grādu, no kuriem viens (lektors H. Kaļķis) studē LU doktorantūrā. Programmas realizācijā
ir iesaistīti Valodu centra, socioloģijas katedras, sporta pedagoģijas katedras un fizikas katedras
mācību spēki - 9 docētāji. Pārējie pasniedzēji ir pieaicinātie un strādā uz līguma pamata un šo
pasniedzēju skaits ir 11. Akadēmiskā personāla kopējais skaits – 30 docētāji. Akadēmiskā
personāla saraksts tiek piedāvāts 2. pielikumā.
8.2. Akadēmiskā personāla kvalifikācijas atbilstība struktūrvienības mērķu un uzdevumu
īstenošanai
Akadēmiskā personāla kvalifikācija atbilst akadēmiskās bakalaura studiju programmas
realizācijas prasībām. Programmas realizācijā iesaistīti 30 pasniedzēji, t.sk. 17 zinātņu doktori, kas
sastāda 57% no kopējā programmā iesaistīto mācībspēku skaita. Pasniedzēju skaits kam RSU ir
pamatievēlēšanas vieta sastāda 53% no kopējā pasniedzēju skaita. 2009./2010. ak. gadā ir
palielināts štata pasniedzēju skaits - pamatdarbā lektora amatā ir pieņemts Henrijs Kaļķis.
3.tabula
Darba vieta

Pasniedzēju sadalījums pēc pamatdarba vietas
Skaits
Reģionālās ekonomikas un biznesa
katedra:
10
t. sk. Pamat ievēlēšanas vietā 7

Kopā
19

RSU
Valodu centrs
t. sk. Pamat ievēlēšanas vietā
Fizikas katedra (pamatdarbā)
Socioloģijas katedra (pamatdarbā)
Sporta
pedagoģijas
katedra
(pamatdarbā)
Citur
Kopā

4
4
2
2
1
11

11
30

Saskaņā ar katedras attīstības plānu tiek veicināta pasniedzēju kvalifikācijas celšana
piedaloties dažādos semināros un konferencēs. Tā katedras lektore A.Berķe-Berga pabeidza RTU
doktorantūru un 2010. gada jūnijā notika promocijas darba apspriešana. Lektors H. Kaļķis studē
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Latvijas Universitātes doktorantūrā, noklausījās un apguva LU programmu „Augstskolas didaktika:
mūsdienu teorijas un prakse” (160 stundu apjoma, sertifikāts Nr. 012010). Katedras mācībspēki ceļ
savu kvalifikāciju piedaloties Latvijas Bankas organizētajās konferencēs un ekspertu sarunās,
Nordic Council semināros, kā arī Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā semināros un
diskusijās. Prof. Inna Dovladbekova, asoc. prof. Dainis Zelmenis un asoc. prof. Eugene Eteris
darbojas kā eksperti Eiropas Savienības jautājumos (Team Europe). Katedras docētāji piedalās
Valsts prezidenta Stratēģiskās analīzes komisijas ekspertu grupas darbā, sniedzot savu viedokli par
valsts turpmākajai attīstībai būtiskiem jautājumiem ekonomikas jomā. Reģionālās ekonomikas un
biznesa katedra ir iekļauta Eiropas Savienības informācijas starpnieku tiklā un katedras pārstāvji
piedalījās 2010.g. 15.aprīlī organizētajā forumā.
8.3. Pamatdarbā strādājošā akadēmiskā personāla īpatsvars studiju programmā
Pamatdarbā strādājošā akadēmiskā personāla skaits ir 16 pasniedzēji, kas sastāda 53,3% no
kopējā programmas realizācijā iesaistīta akadēmiskā personāla skaita. No 16 štata darbiniekiem 10
jeb 62,5 % ir doktora zinātniskais grāds.
9. Finansēšanas avoti un infrastruktūras nodrošinājums
Studijas RSU Eiropas studiju fakultātes Reģionālās ekonomikas un biznesa katedrā ir
maksas studijas.
Studijas RSU Eiropas Studiju fakultātes Reģionālās ekonomikas un biznesa katedrā ir
maksas studijas. 2009./2010. ak. g. – studiju maksa netika mainīta un tā bija 1150 latu. Vairāk nekā
puse no studējošo skaita programmā izmanto studiju kredītu. Sākot ar 2009./2010. akadēmisko
gadu Eiropas studiju fakultātē labākiem studentiem ir iespēja saņemt studiju maksas atlaidi 50%
apmērā. Šādu atlaidi saņēma 6 labākie 1., 2. un 3. studiju gada studenti.
Augstskola cenšas nodrošināt studentiem pilnvērtīgu studiju procesu: labiekārtotas telpas,
mūsdienīgu bibliotēku, modernus datorus un Interneta pieejamību. Studenti izmanto 20
Informācijas centra datorus, kas atrodas RSU bibliotēkā un 65 datorklases datorus, kas atrodas
fizikas katedrā. Ar katru gadu pieaug bibliotēkā pieejamie informatīvie resursi. 2009./2010. ak.g.
bibliotēkā uz dažādām ekonomikas un biznesa vadības tēmām attiecās 849 (ekonomikas) un 232
(uzņēmējdarbības organizācijas) grāmatu nosaukumi (kopā: 3281 eksemplāri). Pēc katedras
pieprasījuma 2009./2010. ak.g. tika pasūtītas 83 grāmatas eksemplāru ekonomikas un biznesa
vadības jomā. Kopējais finanšu līdzekļu apjoms grāmatu iegādei sastādīja 2500 Ls. Bibliotēka
abonē 28 periodiskus izdevumus ekonomikas un biznesa vadības zinātnēs. Studējošiem ir
pieejamas sekojošas datu bāzes:
¾ LURSOFT
¾ NAIS
¾ Nozare.lv+LETA Arhīvs
¾ Letonika
¾ EBSCO datubāzes:
¾ Academic Search Premier
¾ Communication & Mass Media Complete
¾ ERIC
¾ GreenFILE
¾ MasterFILE Premier
¾ Newspaper Source
¾ SocINDEX with full text
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¾ ProQuest datubāzes
¾ ABI/INFORM Trade & Industry
¾ Career and Technical Education
¾ ProQuest
¾ SAGE Publications
¾ Cambridge Journals Online
¾ Science Direct kolekcija (sadarbībā ar IZM)
Lai uzlabot nodrošinājumu ar auditorijām RSU realizēja jauna korpusa celtniecības
projektu.
10. Ārējie sakari
10.1. Sadarbība ar darba devējiem
Studiju programmā „Mazā un vidējā biznesa vadība” 2. kursa beigās ir paredzēta prakse. Prakse ir
nepieciešama, lai attīstītu studentu praktiskās iemaņas, pielietotu praksē apgūtās teorētiskās
zināšanas, kā arī sekmētu bāzes izvēli studentu studiju un bakalaura darbiem. Prakses norise tiek
organizēta saskaņā ar RSU Instrukciju par studijām un ESF Mācību prakses nolikumu. Prakses
vietas nosaka programmas un katedras vadītāji. Lai nodrošināt studējošus ar prakses vietām ir
noslēgti sadarbības līgumi ar SIA „Sāra”; SIA „Mediapool”; Islande Hotel; SIA „City Fitness
Bowlero”; SIA Tieto Enata Alise; u.c.
Prakses ilgums ir 80 stundas divu nedēļu laikā. Prakses gaitā studentiem ir jāizpilda
obligātus uzdevumus, kas saistīti ar organizācijas vai kompānijas raksturojumu, organizatorisko
struktūru, veicamiem uzdevumiem, darbības mērķiem un virzieniem. Studējošiem ir jāizpilda arī
izvēles uzdevumus, piem., stratēģiskā plāna analīze, funkcionālās struktūras analīze, darba
samaksas un personāla motivēšanas sistēmas analīze u.c. Prakse beidzas ar prakses atskaites
sagatavošanu, kurš tiek vērtēts ar atzīmi. Prakses vadītājs uzņēmumā vai iestādē sniedz savu
vērtējumu (10 punktu vērtējuma skala) par praktikanta zināšanām, prasmēm un iemaņām konkrēto
uzdevumu pildīšanai. Tiek vērtēta arī praktikanta attieksme pret darbu un pienākumu izpildi,
studenta patstāvība un spēja tikt galā ar izvirzīto prakses uzdevumu. Prakses vadītāji formulē arī
ieteikumus prakses organizācijas uzlabošanai un prakses vadītāja vērtējums tiek ņemts vērā
veidojot prakses gala atzīmi. Vidējā studējošo prakses atzīme 2009./2010. ak. gadā bija 7,66
(2008./2009. ak. gadā - 8,2).
10.2. Sadarbība ar Latvijas un ārvalstu augstskolām
Katedras pasniedzēji ir iesaistīti starptautiskajos projektos kopā ar ārvalstu augstskolu
mācībspēkiem, kurus finansē Eiropas Komisija.
Lieliskas iespējas sadarbības partneru meklēšanā ārzemēs paver RSU iesaistīšanās ES
programmā „Erasmus Mundus”. Sadarbības līgumi parakstīti ar Universitetet i Oslo (Norvēģija),
Vaasan Yliopisto (Somija), Suleyman Demirel University (Turcija) un Otto-Friedrick_Universitat
Bamberg, Hochschule Wismar, Universitat Konctanz un Rheinische Friedrich-Wilhelme
Universitat Bonn (Vācija), ar augstskolām Dānijā (Aarhus Universitat), Nīderlandē (Fontys
International Hogeschool Economie) un Polijā (Wyzsza Szkola Biznesu), University of Akurereyi
(Īslande), Univercita degli studi di Trenta (Itālija) u.c. Kopumā sadarbības līgumi sociālajās
zinātnēs ir noslēgti ar 30 Eiropas universitātēm. 2009./2010. ak. gadā izmantojot Erasmus
programmas iespējas programmas studenti studēja sekojošās augstskolās: Jaunzemis Mārtiņš un
Kolesņika Marija- Oto Frīdriha Universitāte Bambergā, Vācija, Kublinska Agnese - Oslo
Universitāte, Norvēģija.
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Turpinās sadarbība ar Eiropas Integrācijas institūtu Kopenhāgenā (Dānija), šī institūta
eksperti sniedz konsultācijas programmas pilnveidošanai, ar Hercena Universitāti
(Sanktpēterburga, Krievija) un Viļņas Tiesību universitāti.
Katedras mācību spēki darbojas Latvijas Eiropas Kopienas studiju asociācijā (LECSA).
Tas palīdz veidot sakarus starp ekspertiem un organizācijām, kuras ir iesaistītas Eiropas Studiju
programmās. Katedras pasniedzēji regulāri piedalās LECSA rīkotajos semināros, kā arī apaļa galda
diskusijās.
Izmantojot Erasmus apmaiņas programmu asoc. prof. D.Zelmenis lasīja lekcijas University
of Akurereyi (Īslande). Savukārt šis universitātes lektors Hilmars Hilmarsons piedalījās tāda
studiju priekšmeta realizācijā, kā Starptautiskās finanšu attiecības un Eiropas Monetārā savienība.
Asoc. prof. E.Eteris darbojās kā Jean Monnet programmas lektors, lasot lekcijas Copenhagen
Business School.
Turpinās sadarbība ar Latvijas Universitātes Starptautisko ekonomisko attiecību katedru
(bakalaura studiju programma „Starptautiskais bizness” un „Starptautiskās ekonomiskās
attiecības”, Latvijas Universitātes Eiropas un sabiedrības attīstības studiju akadēmisko centru
(programma „Eiropas studijas”), kā arī ar Tehnisko Universitāti. Sadarbība tiek veikta kā mācību
spēku apmaiņas jomā, tā arī pētniecisko projektu realizācijas, publikāciju sagatavošanas un
zinātnisko konferenču organizācijas līmenī.
10.3. Programmas salīdzinājums ar līdzīgām augstskolu programmām
Salīdzināšanai tika izvēlētas līdzīgas bakalaura studiju programmas Latvijas Universitātē,
Rīgas Ekonomikas augstskolā un citās Eiropas universitātēs. Programmu studiju kursu,
organizācijas struktūras un realizācijas principu salīdzinājumu var redzēt 4. tabulā.
4. tabula
Augstskola

Rīgas Stradiņa
universitāte
Eiropas studiju
fakultāte

Jončepingas
starptautiskā
biznesa skola
(Jönköping
International
Business School),
Zviedrija

Kopenhāgenas
biznesa skola
(Copenhagen
Business school),
Dānija

Programma

Mazā un vidējā
biznesa vadība

Biznesa
administrēšana

Biznesa
Administrēšana,
Ekonomika un
Vadība

Studiju
ilgums
Studiju
organizācija
Programmas
raksturojums

3 gadi

3 gadi

3 gadi

Modulārā
sistēma
Multidisciplināra
(ekonomika un
vadība)
Mikroekonomika,
Vadība,
Matemātika,
Statistika,
Valodas (3),

Modulārā
sistēma
Biznesa vadība

Modulārā
sistēma
Biznesa vadība

Ekonomika,
Vadība, Valodas
(3),
Grāmatvedība,
Finanses,

Mikroekonomika,
Vadība,
Matemātika,
Statistika,
Finanšu

Galvenie
studiju
priekšmetu
bloki, kuri
ietilpst

Midlseksas
universitāte
Biznesa un
ekonomikas
Koledža
(Middlesex
University),
Lielbritānija
Bizness, Biznesa
administrēšana,
Biznesa vadība,
Biznesa
ekonomika
3 - 4 gadi
Modulārā
sistēma
Multidisciplināra
(bizness un
ekonomika
Ekonomika,
Vadība,
Grāmatvedība,
Finanses,
Mārketings.

Kārdifas
biznesa skola
(Cardiff
Business
School),
Lielbritānija

Rīgas
Ekonomikas
augstskola
(Stockholm
School of
Economics in
Riga),
Latvija

Biznesa vadība

Ekonomika un
Vadība

3 - 4 gadi

3 gadi

Modulārā
sistēma
Biznesa vadība,

Modulārā
sistēma
Multidisciplināra
(bizness un
ekonomika)
Matemātika
vadības zinībās,
Mikroekonomika,
Vadība,
Ekonomiskā

Vadības teorija
un prakse,
Statistika,
Finanšu un
grāmatvedības
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obligāti
studējamo
priekšmetu
sarakstā

Grāmatvedība,
Finanses,
Mārketings,
Tiesības.

Matemātika,
Mārketings.

Grāmatvedība,
Finanses,
Mārketings,
Biznesa likumi
(tiesības).

Specializācija

2., 3. studiju
gads
Uzņēmuma
stratēģija un
politika,
Projektu vadīšana
Saimnieciskās,
darbības analīze,
Bizness Eiropā,
Kvalitātes
vadīšanas
metodes,
Stratēģiskais
mārketings,
Tirgvedības
komunikācija,
Organizāciju
teorija un vadība
u.c.
3. studiju gadā
bakalaura darba
izstrādāšana un
aizstāvēšana

3 studiju gads

2., 3. studiju
gads
Vadības kvalitātes
sistēmas,
Organizāciju
stratēģija un
vadība,
Pakalpojumu
tirgvedība,
Progresīvā
saimnieciskā
darbība u.c.

3. vai 3.un
4.studiju gads
Starptautiskais
bizness,
Intelektuālais
īpašums un
projektu vadība
u.c.

3. vai 3.un
4.studiju gads
Mazo
uzņēmumu
attīstība,
Procesu
kvalitātes
vadība,
Tirdzniecības
personālvadība,
Mārketings un
stratēģija u.c.

3. studiju gadā
bakalaura darba
izstrādāšana un
aizstāvēšana

3. vai 4. studiju
gadā bakalaura
darba izstrāde

3. vai 4. studiju
gadā bakalaura
darba izstrāde

Galvenie
studiju
priekšmeti
specializācijā

Nobeiguma
darbs

Uzņēmēj darbība,
Projektu vadīšana
Starptautiskais,
mārketings,
Mazā biznesa
attīstība u.c.

3. studiju gadā
gala
darba
izstrāde

pamati,
Mārketings,
Stratēģiskā
vadība.

statistika,
Vadības
grāmatvedība,
Finanses,
Produkcijas
vadība,
Mārketings.
2., 3. studiju
gads
Personāla
vadīšana,
Tirgus izpētes
komunikācijas,
Biznesa
plānošana un
organizācija u.c.

3. studiju gadā
bakalaura darba
izstrādāšana un
aizstāvēšana

11.Programmas attīstības plāns
Programmas attīstības plāns balstās uz RSU „Attīstības stratēģiju 2008.-2015.gadam”, kas
tika apstiprināta RSU Senātā 2008.gada 21.oktobrī, stratēģijas realizācijas Rīcības plānu un
Reģionālās ekonomikas un biznesa katedras plānu. 2009. gada 5. maijā tika apstiprināts katedras
attīstības plāns (stratēģija) 2010. gadam.
RSU mērķis ir līdz 2015. gadam kļūt par mūsdienīgu, prestižu, Eiropā un pasaulē
atpazīstamību universitāti veselības un sociālo zinātņu jomās, kurā galvenā vērtība ir cilvēks. RSU
plāno līdz 2015. gadam likt pamatus pētniecības universitātes statusa iegūšanai.

Programmas attīstība tiks veikta sekojošos virzienos:
1. studējošo rekrutēšanas politikas pilnveidošana ar mērķi nodrošināt studējošo skaita
stabilitāti. Piedalīties reģionālajās rekrutācijas un reklāmas kampaņās saziņas līdzekļos,
prezentējot katedrā īstenoto studiju programmu „Eiropas ekonomika un bizness”;
2. studiju programmas kvalitātes celšana, regulāri pilnveidojot studiju programmas saturu,
iekļaujot tajā mūsdienīgas un aktuālus studiju priekšmetus starptautiskās un Eiropas
ekonomikas un biznesa vadības jomā;
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3. izstrādāt jaunus studiju priekšmetus angļu valodā ERASMUS programmas darbības
paplašināšanai;
4. pilnveidot studiju procesa realizāciju, izmantojot lekcijās un praktiskajās nodarbībās
mūsdienīgas pasniegšanas metodes ( situāciju analīze, interneta izmantošana aktuālo
problēmu novērtēšanai, darbs grupās, aktīvas diskusijas par studiju priekšmeta
aktuālāko problemātiku );
5. pilnveidot prakses uzdevumu saturu, saistot to vairāk ar praktisko iemaņu apgūšanu.
Paplašināt uzņēmumu un organizāciju skaitu ar kuriem tiks noslēgti līgumi par prakses
realizāciju, īpašu uzmanību pievēršot starptautiskiem uzņēmumiem;
6. nodrošināt akadēmiskā personāla un studējošo mobilitāti, stimulējot studējošo un
akadēmiskā personāla piedalīšanos ERASMUS apmaiņas programmās.
7. iesaistīt programmas realizācijā augsti kvalificēto akadēmisko personālu, kā arī motivēt
speciālistus, kas strādā starptautiskā biznesa jomā piedalīties apmācības procesā un
nodrošināt tādā veidā praktiskās iemaņas studējošiem;
8. iesaistīt studiju procesā docētājus no ārvalstu augstskolām, it īpaši no tām ar kurām ir
noslēgti sadarbības līgumi. Piesaistīt vieslekcijām ERASMUS apmaiņas programmas
pasniedzējus;
9. veicināt programmā iesaistītā akadēmiskā personāla pētniecisko darbību pārskatot un
precizējot prioritāros pētniecības virzienus, veidojot partnerību ar Latvijas un ārvalstu
augstskolu docētājiem un zinātniskām iestādēm. Lietišķo pētījumu jomā sadarboties ar
pašvaldībām un privātā biznesa pārstāvjiem. Aktīvāk izmantot pētnieciskā darba
finansēšanai ES finanšu līdzekļus;
10. organizēt zinātnes popularizācijas pasākumus, atbalstīt zinātnes sasniegumu
demonstrāciju plašai publikai, kā arī rosināt jauniešus pētnieciskajai karjerai
ekonomikas un biznesa vadības zinātnēs;
11. iesaistīt studējošos zinātnisko un praktisko projektu realizācijā un popularizēt studējošo
iegūtos rezultātus ikgadējās studējošo konferencēs RSU un citās augstskolās;
12. veicināt studējošo piedalīšanos konkursos, kurus izsludina Izglītības un Zinātnes
ministrija, Latvijas Banka, privātās kompānijas;
13. palielināt programmas realizācijas finanšu līdzekļu efektivitāti, racionāli un ekonomiski
izmantojot tos. Piesaistīt ES līdzekļus infrastruktūras attīstībai;
14. attīstīt studiju programmas realizācijas materiāli-tehnisko bāzi, paplašinot bibliotēkas
resursus un izdales materiālu apjomu, attīstīt IT infrastruktūru un regulāri atjaunot
datoru parku;
15. attīstīt komunikāciju ar studējošiem, absolventiem, prakses vadītājiem, potenciālajiem
un esošajiem darba devējiem. Veicināt e-komunikācijas vides attīstību.
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12. Apliecinājums programmas likvidācijas gadījumā
Ja bakalaura studiju programma „Mazā un vidējā biznesa vadība” tiek likvidēta, Rīgas Stradiņa
universitāte nodrošinās iespēju turpināt studijas akreditētās bakalaura studiju programmās, kas tiek
realizētas Eiropas studiju fakultātē Reģionālās ekonomikas un biznesa katedrā – „Eiropas
ekonomika un bizness” un „Starptautiskais mārketings un reklāma”. Ir noslēgts arī līgums ar
Latvijas Universitāti par iespēju turpināt studijas programmas likvidācijas gadījumā (izziņa par
programmas pārņemšanu un līgums ar Latvijas Universitāti 1. pielikumā).
Programmas vadītājs,
Mg.sc.soc., lektors Henrijs Kaļķis
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II. PIELIKUMI
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1.

pielikums

Rīgas Stradiņa universitāte
Reģistrācijas Nr. 90000013771
Dzirciema 16, Rīga, LV-1007, Latvija
Tālr. 67 409 230, fakss 67 471 815
E-pasts: rsu@rsu.lv, www.rsu.lv

Rīgā
_____________ Nr. _______
Uz _____________________

LR Izglītības un zinātnes ministrijai
Vaļņu iela 2, Rīga, LV – 1050

Par augstākās izglītības studiju programmas pārņemšanu
Rīgas Stradiņa universitāte apliecina, ka augstākās izglītības programmas „Mazā un vidējā
biznesa vadība” likvidēšanas gadījumā studējošajiem nodrošinās iespējas turpināt izglītības ieguvi
citā augstākās izglītības programmā – bakalaura studiju programmā „Starptautiskais mārketings un
reklāma” vai bakalaura studiju programmā „Eiropas ekonomika un bizness”.

RSU rektors

Jānis Gardovskis
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2.pielikums

Programmas realizācijā iesaistītā akadēmiskā personāla saraksts
AKADĒMISKĀ PERSONĀLA SARAKSTS
Nr.
1.

Vārds, uzvārds

Akadēmiskais
amats
profesore

Zinātniskais
grāds
Dr.oec.

Stauss
ievēlēta

asoc.prof.

Dr.jur.

ievēlēts

2.

Inna
Dovladbekova
Eugene Eteris

3.

Luana Kalniņa

docente

Dr.oec.

ievēlēta

4.

Valdis Perlovskis

docents

Dr.oec.

ievēlēts

5.

Irina Rezepina

lektore

Mag.b.v.

nav
ievēlēta

6.
7.

Dainis Zelmenis
Anna Ābeltiņa

asoc.prof.
docente

Dr.oec.
Dr.oec.

8.

Ieva Kalve

docente

Dr. Oec.

9.
10.

lektors
lektore

Mg.soc.
Mg.oec

11.
12.
13.

Henrijs Kaļķis
Anželika BerķBerga
Silva Omārova
Sandra Mihailova
Anda Batraga

ievēlēts
nav
ievēlēta
nav
ievēlēta
ievēlēts
ievēlēta

docente
asoc.prof.
docente

Dr.hpil.
Dr.psih.
Dr.oec.

14.
15.
16.

Imants Kalniņš
Teibe Uldis
Irēna Upeniece

doc.
profesors
docente

Dr. Biol.
Dr.biol.
Dr.pead.

17.

Ligita Āzena

lektore

Mg. soc.

18.

Evija Liepa

docente

Dr.math.

19.

Edgars Kramiņš

docents

Dr. Paed.

20.

Normunds
Gūtmanis

docents

Dr. Ing.

21.

Marta Ābula

lektore

Mg. Jur.

22.

Agris Žīgurs

lektors

Mg.oec.

23.

Anita Gulbe

lektore

Mg.soc.

24.

Juris Prikulis

docents

Dr. Phil.

25.

Zinta Lauva

lektore

Mg.paed.

26.

Gunta Innuse

lektore

Mg. oec.

ievēlēta
ievēlēta
nav
ievēlēta
ievēlēts
ievēlēts
ievēlēta
nav
ievēlēta
nav
ievēlēta
nav
ievēlēts
nav
ievēlēts
nav
ievēlēta
nav
ievēlēts
nav
ievēlēta
nav
ievēlēts
Nav
ievēlēta
nav
ievēlēta

Kursa nosaukums
Makroekonomikas teorija
Starptautiskie grāmatvedības standarti
Loģistika
Starptautiskā transporta loģistika
Mikroekonomikas teorija
Ekonomikas un biznesa vēsture
Personāla vadīšana MVU
Organizāciju teorija un vadība
Uzņēmumu stratēģija un politika
Stratēģiskais mārketings
Ievads politiskajā ekonomijā
Bizness Eiropā
Vadības psiholoģija
Kvalitātes vadīšanas metodes
Mazo un vidējo uzņēmumu konkurences
stratēģijas Eiropā
Lietišķā komunikācija
Reklāmas psiholoģijas pamati
Reklāmas vadība
Tirgvedības komunikācija
SPSS programma
SPSS programma
Uzvedības kultūra
Mārketings
Statistiska
Starptautiskā komunikācija un biznesa
ētika
Matemātika
Matemātiskā statistika
Pieprasījuma prognozēšana
Biznesa plāna izstrādes metodika
Ievads tiesību teorijā
Finanšu pamati
Patērētāju uzvedība
Ievads ģeopolitikā – ekonomiskie aspekti
Projektu vadīšana
Grāmatvedības pamati
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27.
28.
29.
30.

Valodas
Nadežda Belika
lektore
Vita Vīksne
lektore
Ludmila
lektore
Jermakoviča
Aleksandrs
lektors
Timofejevs

Mg.fil.
Mg.fil.
Mg.fil.

ievēlēta
ievēlēta
ievēlēta

Angļu valoda
Spāņu valoda
Vācu valoda

Mg.fil.

ievēlēts

Franču valoda
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INFORMĀCIJA, KAS APLIECINA, KA VISMAZ 50% NO IEVĒLĒTĀ AKADĒMISKĀ PERSONĀLA
STRĀDĀ AUGSTSKOLĀ UN VIZMAZ 50% NO IEVĒLĒTĀ AKADĒMISKĀ PERSONĀLA
UNIVERSITĀTĒ IR DOKTORA GRĀDS

Izziņa
par akadēmiskā personāla atbilstību augstskolas
akreditācijai izvirzītājiem kritērijiem

Ar šo apliecinu, ka Eiropas studiju fakultātes Reģionālās ekonomikas un biznesa katedras
akadēmiskās augstākās izglītības programmas „Mazā un vidējā biznesa vadība” ietvaros no kopēja
akadēmiskā personāla skaita (30 darbinieki) 16 jeb 53,3 % ir ievēlēti un ir Rīgas Stradiņa
universitātes štata darbinieki. No 16 štata darbiniekiem 10 jeb 62,5 % ir doktora zinātniskais grāds.

Eiropas studiju fakultātes dekāne

Ilga Kreituse
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3.pielikums
CURRICULUM VITAE
Vārds, uzvārds:
Dzimšanas datums:
Dzimšanas vieta:
Adrese:
Tālrunis:

Inna Dovladbekova
21.08.1953.
Rīga, Latvija
Rīga, Ozolciema iela 16/2 - 28
+371 67409184, +371 29275730

IZGLĪTĪBA
1982.
1987.
1992.

- 1986.

1971.

- 1977.

LZA Ekonomikas institūts - aspirantūra
Ekonomikas zinātņu kandidāta diploms
Nostrifikācija, LU Habilitācijas un promocijas padome - Ekonomikas zinātņu
doktore
Rīgas Politehniskais institūts, Ekonomikas fakultāte, Mašinbūves ekonomikas
un organizācijas studiju programma - inženiera - ekonomista augstākās
izglītības diploms

PAPILDUS IZGLĪTĪBA
2002.
- 2003.
Programma „Augstskolu mācībspēku pedagoģiskās izglītības pamati
(augstskolu didaktika un inovācijas augstākās izglītības sistēmā)”, sertifikāts
Nr. 0104, Latvijas Universitāte
Pieaugušo izglītības apvienība un LR IZM Augstākās izglītības un zinātnes
2002.
departaments, Metodes veiksmīgam augstskolu pasniedzēju darbam ar
auditoriju.
2004.
Zinātniskās pētniecības attīstība Eiropas studiju ietvaros pēc Eiropas
Savienības paplašināšanās, Latvijas asociācija Eiropas kopienu studijām.
ZINĀTNISKAIS GRĀDS
1987.
Ekonomikas doktore (Dr. oec.)
AKADĒMISKAIS NOSAUKUMS
2006.
Profesore
2001.
Asociētā profesore

DARBA PIEREDZE
2001.
Rīgas Stradiņa universitāte, Eiropas studiju fakultāte, Reģionālās ekonomikas
un biznesa katedra - katedras vadītāja, bakalaura studiju programmas „Eiropas
ekonomika un bizness” vadītāja
2002.Maģistra studiju programmas „Bizness un tiesības Eiropas Savienībā” vadītāja
2003.
1993.
LZA Ekonomikas institūts - vadošā pētniece, zinātnisko projektu vadītāja
Rīgas Tehniskā universitāte, IEF, Tautsaimniecības un reģionālās ekonomikas
2001.
institūts - asociētā profesore
2
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1999.
1996.

- 2001.

1987.
1977.

- 1992.
- 1986.

Rīgas Stradiņa universitāte, Eiropas Integrācijas institūts, stundu pasniedzēja
Rīgas Tehniskā universitāte, IEF, Tautsaimniecības un reģionālās ekonomikas
institūts - docente
LZA Ekonomikas institūts - vec. zin. līdzstrādniece
LZA Ekonomikas institūts - zin. līdzstrādniece

ZINĀTNISKĀ DARBĪBA
Pētījumu Eiropas ekonomiskā integrācija, valsts ekonomiskā politika, starptautiskās
virzieni investīcijas un finanses, cilvēka un sociālā kapitāla, kā arī darba tirgus
problēmas
Pēdējo piecu gadu laikā svarīgākie projekti:
European Commission Jean Monnet project Contemporary European
Economic Integration: tackling with the pace of reforms, 2005.-2008.g.
European Commission project “European experience of employee’s financial
participation and possibilities of its implementation in the Baltic Countries”,
2008.-2009.g.
Eiropas Savienības struktūrfondu nacionālā programma
Pētījums „Latvijas un tās reģionu darba tirgus specifiskās problēmas” Nr. V
Nr. VPD1/ESF/NVA/04/NP/3.1.5.1./0001/ 0003, Līg. Nr. LM 17.6-04/ 352005.
Eiropas Savienības struktūrfondu nacionālā programma Pētījums „Darbaspēka
profesionālā mobilitāte” Nr.VPD1/ESF/NVA/04/NP/3.1.5.1./0001/0003,
Līg.Nr. LM17.6-04/8-2006 Eiropas Savienības struktūrfondu nacionālā
programma
Pētījums „Nereģistrētās nodarbinātības novērtējums”
Nr.VPD1/ESF/NVA/04/NP/3.1.5.1./0001/0003, Līg.Nr. LM17.6-04/23A-2005.
Latvijas integrācija Eiropas Savienībā. Latvijas finanšu sektora integrācija ES
vienotā finanšu tirgū, 2002.-2005.g., Nr. 02.0017.2.1. Cilvēkkapitāla attīstība
kā Latvijas ekonomiskās konkurētspējas paaugstināšanas faktors, 2005.2008.g., Nr. 05.1897.
Latvija Eiropas Savienībā: ekonomikas un kultūras mijiedarbība zināšanu
sabiedrības veidošanā, Sociālā kapitāla teorētiskie un praktiskie aspekti un tā
loma zināšanu sabiedrības veidošanā, 2006.-2010.g., Nr. 06.0017.3.

DALĪBA SABIEDRISKAJĀS UN
PROFESIONĀLAJĀS ORGANIZĀCIJĀS
Eiropas politiskās ekonomijas attīstības asociācijas dalībniece no 1995.g.
Ņujorkas Zinātņu akadēmijas locekle no 1996.g.
Starptautiskās asociācijas Eiropas ideju studijām dalībniece no 1998.g.
Latvijas asociācijas Eiropas kopienu studijām dalībniece no 2004.g.
RSU zinātniskās redkolēģijas locekle.
LU Doktorantūras skolas „Valsts tautsaimniecības starptautiskās
konkurētspējas nodrošināšana” Padomes locekle.
Eiropas Savienības eksperte.
PUBLIKĀCIJAS
Kopējais publikāciju skaits – vairāk nekā 85 darbu un publikāciju autore vai
līdzautore
32

VALODU ZINĀŠANAS
Latviešu, krievu, angļu, vācu
PAPILDUS INFORMĀCIJA
Autovadītāja apliecība - AA652944
Microsoft Word, Microsoft Excel
Datums: 31.05.2010.
Paraksts
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CURRICULUM VITAE
Vārds, uzvārds:
Dzimšanas datums:
Dzimšanas vieta:
Adrese:
Tālrunis:
IZGLĪTĪBA
1. 1964-1969
2. 1969-1975
3.

1975-1979

Eugene Eteris
15.05.1940.
Krievija
Riga-1013, Vesetas iela 9
67389694, 26700108

Valodu pedagoģiskais institūts Maskavā.Maģistra grāds Angļu filoloģijā
Lomonosova Valsts Universitāte Maskavā, juridiskā fakultāte,maģistra grāds
apkārtējās vides aisardzībā.
Doktorantūras studijas Lomonosova Valsts Universitātē, juridiskajā fakultātē.

PAPILDUS IZGLĪTĪBA
1. 1989 February- Datorlietotāja kursi, Dānijā.
April
2. 1997 September- Projektu vadīšana un īstenošana Dāņu juristu apvienībā.
December
ZINĀTNISKAIS GRĀDS
1979
Doktora grāds tiesību zinātnē.

1

AKADĒMISKAIS NOSAUKUMS
2001
Asociētais profesors.
DARBA PIEREDZE
1 1976-1987
Lomonosova Valsts Universitāte Maskavā, juridiskās fakultātes docents.
2. 1984-1988
Maiami Valsts universitāte, vieslektors.
3. 1988-1991
Roskildas univeritāte, Sociālo zinātņu katedra, asociētais profesors, Dānijā.
4. 1992-1996
Augstākās izglītības centrs, asociētais profesors Frederiksborgā
5. 1996-2002
Juridiskais un biznesa centrs, tieslietu profesors, Kopenhāgenā.
6. 2003Eiropas Integrācijas institūts, profesors, Dānijā.
7. 2003Rigas Stradiņa Universitātes, Eiropas Studiju Fakultates, Reģionālās
ekonomikas un biznesa katedra, associētais profesors.
ZINĀTNISKĀ DARBĪBA
Eiropas ekonomiskā integrācija: teorija un prakse; Eiropas ekonomiskā attīstība.
Eiropas komiseriāta Jean Monnet projekts “Mūsdienu Eiropas ekonomisk;a
integrācija” laika posm;a no 2005-2008 .
Latvijas integrācija Eiropas Savienibā, Latvijas finansu sektora integracijas ES
vienotā finanšu tirgū, 2002-2005.g , Nr.02.0017.2.1.
DALĪBA SABIEDRISKAJĀS UN
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PROFESIONĀLAJĀS ORGANIZĀCIJĀS
Starptautiskas sociologu asociācijas biedrs
1. kopš1988
Dāņu juristu un ekonomistu apvienības biedrs
2. kopš 1989
Eiropas juristu asociācijas biedrs
3. kopš 1992
Latvijas žurnālistu apvienības biedrs
4. kopš 2005
GODA NOSAUKUMI, APBALVOJUMI
1984
Bulgarian Medal of Honor for achievements in Environmental protection
activities in Socialist States
PUBLIKĀCIJAS
Kopējo publikāciju skaits 150
VALODU ZINĀŠANAS

Krievu, angļu, dāņu – brīvi;
Latviešu, franču - sarunvalodas līmenī.
PAPILDUS INFORMĀCIJA
Vadītāja apliecība
Datums:
Paraksts
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CURRICULUM VITAE
Vārds, uzvārds
Luana Kalniņa
Adrese
Zirņu ielā 3 - 71, Rīga, LV 1013
Tālrunis
67361900, 29596742
Dzimšanas datums
1942.g. 17.novembris
Izglītība
04.,01.1998., 10.1997.
Economics America – ASV Nacionālās Ekonomiskās
Izglītības Padomes vadītā Ekonomikas teorijas
pasniedzēju apmācība
10.1997.
Economics America – ASV Nacionālās Ekonomiskās Izglītības
Padomes vadītā ekonomikas skolotāju apmācība
01.-05. 1997.
Stažēšanās Kanādā, Halifaksā, Dalhausas universitātē Baltijas ekonomikas vadīšanas apmācību programma
12.,07.1995., 11.1994.
Vašingtonas universitātes sertifikāts /ASV/ par
Problēmsituāciju analizes kursu (Case Project) Centrālās un
Austrumeiropas valstīm
1995.
Docenta akadēmiskais nosaukums,
Diploms LU – DOC Nr 0202
02.-03.1995.
Stažēšanās Beļģijā – Mehelenas biznesa augstskolā –
Logistics kurss
01.-05.1994.
Stažēšanās TEMPUS programmas ietvaros Holandē un
Beļģijā – Hāgas un Mehelenas biznesa augstskolās- lekciju
kursi: Marketing, Consumer Behaviour, Personal Selling.
1992.
Latvijas republikas ekonomikas doktora zinātniskais grāds,
Diploms C-D Nr.000392
1981.
Docenta zinātniskais nosaukums
1974.
Zinātņu kandidāta grāds
1969.-1972.
Aspirantūra Latvijas Valsts Universitātē
1960.-1965.
LVU Ekonomikas un juridiskās fak. finansu un kredīta spec.;
kvalifikācija – ekonomists
Darba pieredze
1998.-līdz šim brīdim
1998.- 2010.
1995.-2000.
1981.- 04.1998.
1967.-1981.
1965.-1967.
Lekciju kursi

Rīgas Stradiņa Universitāte, Eiropas studiju fakultāte, Reģionālās
ekonomikas un biznesa katedras docente,
Bakalaura studiju programmas “Mazā un vidējā biznesa
vadība” vadītāja
Ierēdņu kandidātu apmācība -Tirgus ekonomikas pamatiLatvijas Valsts administrācijas skola
Latvijas Universitātes Ekonomikas teorijas kat.docente
Latvijas Valsts Universitātes Politiskās ekonomijas
katedras vecākā pasniedzēja
Rīgas pilsētas finansu nodaļas vecākā ekonomiste
Ekonomikas teorija ,Tirgus ekonomikas pamati,
Mikroekonomika, Makroekonomika
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Publikācijas
Citas prasmes

Zinātniski raksti – 16, mācību metodiska rakstura
publikācijas – 16, konferenču tēzes – 12.
Valodas: latviešu - dzimtā
krievu – tekoši; angļu - tekoši
Datorzināšanas: MS Word, Excel, Internet

Datums:
Paraksts:
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CURRICULUM VITAE
Vārds, uzvārds:
Dzimšanas datums:
Dzimšanas vieta:
Adrese:
Tālrunis:
IZGLĪTĪBA
2005.
1999. – 2002.
1997. – 1999.
1993. – 1997.
1987. – 1991.
1979. – 1987.

Valdis Perlovskis
1971.gada 28.jūnijs
Rīga, Latvija
Kalngale, Cīruļu ielā 14a, Rīgas rajons
27818188
D.I. Mendejeļeva universitāte, Maskava, Krievija, Ekonomiskās
zinātnes fakultāte, loģistikas un ekonomiskās informātikas katedra
Rīgas Stradiņa universitātes Eiropas Integrācijas institūta dienas
nodaļas doktorants
LU Ekonomikas un vadības fakultāte
LU Vadības un ekonomikas informātikas fakultāte
Rīgas 4.medicīnas skola
Rīgas 11.astoņgadīgā skola

PAPILDUS IZGLĪTĪBA
1999.
„SGI” Starptautiskais valodas institūts (London)
1996.
LU nekustamā īpašuma vērtēšanas kursi, kursu specialitāte Pilsētas
zemes kadastrālā vērtēšana
ZINĀTNISKAIS GRĀDS
2005.
Ekonomikas zinātņu doktors (Dr.oec.)
AKADĒMISKAIS NOSAUKUMS
2005.
Docents
DARBA PIEREDZE
2005. – līdz šim Rīgas Stradiņa universitātes, Reģionālās ekonomikas un biznesa
brīdim
katedras docents
1999. – 2005.
Rīgas Stradiņa universitātes Eiropas studiju fakultātes, Reģionālās
ekonomikas un biznesa katedras lektors
2004. – līdz šim Kompānija „SPK – Europe” valdes loceklis
brīdim
1997. – 2000.
Rīgas Valsts tehnikums, Ekonomikas pasniedzējs
1993. – 1997.
Kokapstrādes rūpnīcas SIA „Komiss” mārketinga nodaļas vadītājs
PUBLIKĀCIJAS
Kopējo publikāciju skaits – 12 publikācijas
VALODU ZINĀŠANAS

Latviešu – dzimtā; krievu – pārvaldu brīvi;
angļu – pārvaldu brīvi; vācu – pārvaldu brīvi
PAPILDUS INFORMĀCIJA
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Autovadītāja apliecība

Datums:
Paraksts
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Mg.BV, lektores Irinas Rezepinas
dzīves un darba gājums
(curriculum vitae)
Dzimšanas gads:

1956.

Izglītība:
1973.-1978.g. LVU, studijas Ekonomikas fakultātē
1979.-1980.g. Kijevas Universitāte. Kvalifikācijas celšanas fakultāte.
1986.-1989.g. LVU, Politekonomijas katedras klātienes aspirantūra.
1995.g. LU Biznesa vadības maģistrantūra. Biznesa vadības maģistra grāds.
Papildus izglītība:
1994.g. Mehelenas Biznesa skola (Beļģija). Haagas Biznesa skola (Holande).
TEMPUS projekts, mārketinga un menedžmenta programma.
1995.-1996.g. Dalhouse Universitāte (Kanāda). Baltijas ekonomikas un
menedžmenta programma. Sertifikāts par programmas beigšanu.
2004.g. Daugavpils Universitāte. Programma „Augstskolu mācībspēku
pedagoģiskās izglītības pamati (augstskolu didaktika un inovācijas augstākās
izglītības sistēmā)”. Sertifikāts Nr.386.
Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi:
1995. g. Maģistra grāds Biznesa vadībā
Nodarbošanās:
1978.- 1979. asistente LVU Politekonomijas katedrā
1979.- 1986. pasniedzēja LVU Politekonomijas katedrā
1986.- 1989. aspirante LVU Politekonomijas katedrā
1990.- 1992. lektore LU ekonomikas teorijas katedrā
1992.- pašr. lektore Ekonomikas un vadības fakultātes Vadībzinību katedrā
1998.- pašr. lektore Rīgas Stradiņa universitāte Reģionālās ekonomikas un biznesa
katedrā
Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra:
1. ”Small and medium-sized enterpreneurship and its role in National
Economy”.- raksts izdots krājumā: ”Congreso VII Cultura Eropea”. Pamplona,
Spānija,2002.g.23.-26.oktobris. 98.-99.p.
2. Raksts Eiropas Komisijas projekta ietvaros „Financial Participation in Latvia”.CCNM/BALT, OECD, 2006.2.-84.p.
3. „Finansial Participation for a New Europa” – raksts krājumā Starptautiskajā konferencē
„The European Mind: Narrative and Identity” Malta Valletas Universitāte 2006.g.24.29.jūlijs. 34-38.lpp.
4. I.Rezepina. ( līdzaut.) Latvijas un tās reģionu darba tirgus specifiskās problēmas.- Jelgava,
2007., 185.lpp.
5. I.Rezepina, H.Kaļķis. Increasing wood processing company’s productivity and
competitiveness by implementig healthy environment and applying ergonomics.- raksts
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konferences „2nd International Conference on Applied Human Factors and Ergonomics”
2008, 23-29.p.
6. I.Rezepina, A.Vīksna. Savs Bizness. Teorētiskās atkāpes.- Rīga:LID,2009.-232.lpp.
Zinātniski pētnieciskā darbība:
1994.-1996. TEMPUS projekta dalībniece. Holandes Haagas Biznesa skola
1996.-2000. Programmas BEMTP dalībniece. Dalhouse Universitāte
1996. Ekonomikas Ministrijas pētījuma “Jūtīgo preču grupu noteikšana Latvijas rūpniecībā”
pētniece
2001. Pētniecības darbs EVF “Fakultātes kā augstskolas struktūrvienības vadīšanas
pilnveidošanas virzieni
2004.-2006. Eiropas komisijas pētījuma „ Employees financial participation in Latvia”
pētniece
2006. starptautiskās konferences Jean Monnet Conference „ Beyond EU Enlargement 2004”
20.-23.04. organizatoriskās komitejas locekle
2005.-2007. ES struktūrfondu nacionālā programma „Darba tirgus pētījumi” Labklājības
ministrija, pētījums : Latvijas un tās reģionu darba tirgus specifiskās problēmas. Līgums LM
17.6-04/35-2005 pētniece
2008. Starptautiskā Baltijas jūras valstu konference „Baltic Business and Socio-Economic
Development” 30.09.-2.10. organizatoriskās komitejas dalībniece
2008. Forum for Comparative Dialogue Promotion of Social Policies- An Investment in the
Future. LU 6.-8.11. organizatoriskās komitejas locekle
Akadēmiskie kursi:
1. Saimniecisko procesu tehnoloģiju vadīšana A daļa
2. Uzņēmuma stratēģijas un politikas vadīšana B daļa
3. Uzņēmējdarbības ekonomika
B daļa
4. Stratēģiskā un operatīvā plānošana
B daļa
5. Organizāciju teorija un vadība
A daļa
6. Startēģiskais mārketings
B daļa
7. Mārketings
B daļa

4 Kp
4 KP
4 KP
4 KP
3 KP
3 KP
3 KP

Papildus ziņas par profesionālo darbību:
1998.- 2005. Vadībzinību katedras bakalaura un maģistra gala pārbaudījumu komisijas
sekretāre
2006. – pašr. Vadībzinību katedras bakalauru gala pārbaudījumu komisijas sekretāre
2004.- pašr. Latvijas Eiropas kopienas studiju asociācijas dalībniece
2007.- pašr. RSU programmas”Starptautiskais mārketings un reklāma” vadītāja
Irina Rezepina

_______________________

2010.gada 01.jūnijā
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Curriculum vitae (CV)
Personas dati: Dainis Zelmenis.
Dzimis: 1946.g. 1. jūnijā, Rīgā, Latvijā.
Adrese: Rīgā, A.Čaka ielā 135 – 2, LV – 1012.
Tālrunis: 7279548.
Pilsonība: Latvijas Republikas pilsonis.
Izglītība:
1968. –1971. : Latvijas Valsts universitātes Politiskās ekonomijas katedras klātienes aspirants.
1964. – 1968. : Latvijas Valsts universitātes Vēstures un filoloģijas fakultātes Vēstures nodaļa,
kvalifikācija – vēsturnieks, vēstures un sabiedrības mācības pasniedzējs.
1960.- 1964. : Rīgas 1. vidusskola.
Izglītības papildināšana:
1992.gada 4. – 10. aprīlis : Mārketinga kursi Olborgas Biznesa skolā Dānijā.
1993.gada 4. – 14. maijs : Mārketinga kursi Londonas Sitijas Universitātes Biznesa skolā
Lielbritānijā.
1996.gada 25. – 29. marts : Tirgus ekonomikas kursi Latvijas Republikas civildienesta
administrācijas (ierēdņu) skolā Rīgā.
Zinātniskais grāds:
No 1976. gada 16.jūnija ekonomisko zinātņu kandidāts.
No 1992.gada 17.decembra ekonomikas zinātņu doktors ( dr. oec.).
Darba pieredze:
2003.g. maijs – līdz šim laikam: Rīgas Stradiņa universitātes Eiropas Studiju fakultātes
Reģionālās ekonomikas un biznesa katedras docents, asociētais profesors, profesionālā
maģistra studiju programmas “Bizness un tiesības Eiropas Savienībā” vadītājs, RSU Senāta
senators.
2003.g. februāris – 2003.g. maijs: Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskolas
Ekonomikas un uzņēmējdarbības katedras vadītājs.
2002.g. februāris – 2003.g. februāris: SIA “ORLANDS” (līdz 2001.g. 1.jūnijam SIA
“Kalnozols Betons”), Ekonomisko sakaru nodaļas vadītājs.
2000.g. aprīlis – 2002.g. februāris: SIA “”Kalnozols Betons”, Mārketinga direktors.
1996.g. decembris - 2000.g. marts: A/s “Multibanka”, Mārketinga direktors.
1996.g. janvāris – 1996. novembris: LR Finansu ministra padomnieks, ministra biroja vadītājs,
Valsts pilnvarnieks Valsts Nekustamā īpašuma aģentūrā.
1994.g decembris – 1995.g. decembris: SIA “DK Latgale”, Ģenerāldirektora vietnieks.
1994.g. marts – 1994.g. decembris: SIA “Tirdzniecības nams Rietumi – Austrumi”, prezidents.
1991.g. jūnijs – 1994.g. janvāris: A/s “Laima”, ģenerāldirektora vietnieks ārējo sakaru, vēlākmārketinga un reklāmas jautājumos.
1990.g. decembris – 1991.g. jūnijs: PSRS un Šveices kopuzņēmums “Caricino” (Maskavā),
ģenerāldirektors.
1982.g. maijs – 1990.g. oktobris: LPSR Ārlietu ministrija (no 1990.g. maija – LR Ārlietu
ministrija), pirmais sekretārs, Preses un informācijas nodaļas vadītājs, Ministra vietnieks. Šī
perioda ietvaros pārveduma kārtībā no 1982.g. maija līdz 1986.g. decembrim strādāju PSRS
Vēstniecībā Zviedrijā par vicekonsulu.
1971.g. oktobris – 1982.g. maijs: Latvijas Valsts universitātes Politiskās ekonomijas katedra,
pasniedzējs, vecākais pasniedzējs, docents.
Darbs amatu apvienošanas kārtībā.
No 2002.g. jūnija līdz 2005.g. jūnijam pasniedzējs uz 0,25 slodzi LU Ekonomikas un vadības
fakultātes Starptautisko ekonomisko attiecību katedrā.
Valodu prasme.
Latviešu – brīvi pārvaldu, dzimtā valoda.
Krievu – brīvi pārvaldu.
Zviedru – brīvi pārvaldu.
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Angļu – brīvi pārvaldu.
Datoru prasme.
Microsoft Word, Excel.
Autordarbi.
Atsevišķi izdoti darbi – pieci.
Raksti zinātniskos žurnālos – astoņi.
Mācību līdzekļi – viens.
Citas publikācijas (raksti periodikā) – divpadsmit.
Datums:
Paraksts:
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Curriculum vitae
ANNA

ĀBELTIŅA

Vārds

Uzvārds

RĪGA
Dzimšanas vieta

Personas kods

10.septembris 1948. g.
Datums, mēnesis, gads

Tautība

BAT Uzņēmējdarbības vadības fakultāte, Komercdarbības katedra, Asoc.Prof.
Darba vieta un ieņemamais amats
Darba vietas adrese:

Mājas adrese:

Graudu ielā 68, Rīga LV - 1010

Skolas iela 27, dz. 2, Rīga, LV -1010

Tālruņa Nr.
Fax:
E-mail:

Tālruņa Nr.
26552945, 67298010
E-mail: annaa@btv.lv

7607660
annaa@turiba.lv

Izglītība
Pamatstudijas, maģistrantūra, doktorantūra
(aspirantūra). Mācību iestāde, valsts
LU Ekonomikas fakultāte
LZA Ekonomikas institūta aspirantūra

Studiju laiks

Specialitāte

Kvalifikācija

1968.-1973.

Rūpniecības plānošana

ekonomists

1979.-1982.

Specialitāte 08.00.05.
tautsaimniecības
ekonomika, plānošana
un vadības organizācija

-

Zinātniskā kvalifikācija
Zinātniskā padome, iestāde, valsts

Gads

Igaunijas Zinātņu akadēmijas Ekonomikas
institūts

1989.

Rīgas Tehniskā universitāte

1993.

Specialitāte

Zinātniskais
grāds
Ekonomikas
zinātņu
kandidāts
Ekonomikas
zinātņu
doktors

Diploma Nr.
ЭК
Nr. 029727
B-D
Nr. 000744

Darba pieredze
2007.g. – BAT Komercdarbības katedra, asociēta profesore.
2006.g. – 2007. g. – BAT Komercdarbības katedra, docente.
2005.g. – BAT Ekonomikas zinātņu katedra, docente.
2003.g. – 2005.g. – RSU ESF Reģionālās ekonomikas un biznesa katedras Eiropas ekonomikas un biznesa
programmas vadītāja, docente.
2002.g. – 2003.g. – BAT Ekonomikas fakultāte, dekāne.
2002.g. – BAT Uzņēmējdarbības vadības fakultātes maģistrantūras direktore.
2000.g. – 2002.g. – BAT Ekonomikas programmas direktore.
1999.g. – 2003.g. – BAT Ekonomikas katedra, docente.
1998.g. – 1999.g. – Sanktpēterburgas starptautisko ekonomisko sakaru, ekonomikas un tieslietu filiāle, docente.
1993.g. – 1997.g. – SIA „ANNIŅA” direktore.
1991.g. – 1993.g. – Rīgas Tehniskās universitātes Ekonomikas fakultāte, docente.
1990.g. – 1991.g. – Rīgas tehniskās koledža, pasniedzēja.
1982.g. – 1990.g. – LZA Ekonomikas institūts, zinātniskā līdzstrādniece.
1974.g. – 1979.g. – LZA Ekonomikas institūts, zinātniskā līdzstrādniece.
1973.g. – 1974.g. – Latvijas Valsts Statistikas Komiteja, ekonomiste.
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1971.g. – 1973.g. – Latvijas VSK Skaitļošanas centrs, ekonomiste.
1968.g. – 1971.g. – Rīgas Tehniskā universitāte, laborante.
1966.g. – 1968.g. – Valsts Elektrotehniskā rūpnīca VEF, tehniķe-ķīmiķe.

Zinātniskā darbība un publikācijas:
Latvijas Zinātnes padomes un citu valsts pētījumu projektu vai apakšprojektu vadība un
Zinātnisko līgumdarbu, to skaitā tirgus pētījumu vadība:
Līdzdalība LZA Ekonomikas institūta granta tēmas izstrādē „Investīcijas cilvēkkapitālā kā
Latvijas ekonomikas konkurētspējas paaugstināšanas faktors” 2005.g.
Līdzdalība Ekonomikas ministrijas pētījumā „Komercdarbības un pašnodarbinātības
uzsākšanas analīze” 2006. g.
Vadīšana ESF projekta “Docētāju stažēšanās komercdarbības studiju kursu tehnoloģisko kompetenču
pilnveidošanai” 2006-2007 g. NR. 2006/0059/VPDI/ESF/PIAA/05/APK/3.2.5.2./0042/0014
Vadīšana Biznesa augstskolas Turība finansētā projekta “Latvijas mazo un vidējo uzņēmumu vadības darbība,
tās izvērtējums darba ražīguma kāpināšanā un nepieciešamās izmaiņas valsts ekonomiskajā politikā darba
ražīguma pieauguma stimulēšanā”, projekta termiņš 01.01.2010 – 31.12.2011.

Nozīmīgākās publikācijas: publikāciju skaits - : vairāk par 30.
Publikācijas LZP apstiprinātajos vispāratzītajos recenzējamos izdevumos:
1. Inovācija un produktivitāte. Rakstu krājums (Proceeding) „Cilvēks, sabiedrība, valsts mūsdienu
mainīgajos ekonomiskajos apstākļos” BAT XI starptautiskā zinātniskā konference. Rīga, 2010,
elektroniskā formātā.
2. Анализ возможностей и препятствий в развитии предпринимательской деятельности в Латвии. IV.
Международный семинар Развитие Балтийской Европы „Международное и приграничное
экономическое сотрудничество в контексте европейской интеграции” Toruņ, 2008. ISBN 978-837285-438-4. 461-470 lpp.
3. Маркетинговая стратегия города – роль и значение в современных условиях. 7th International
Symposium Economy & Business 2008. Journal Economy & Business – International Scientific
Publications Vol.2, Part 2 Info Invest, Bulgaria, 2008, ISNN 1313-2555 p.20-36.
4. Pilsētas attīstības inovatīvā komponente. Rakstu krājums (Proceedings) „Darba tirgus sociālie un
ekonomiskie izaicinājumi” BAT IX starptautiskā zinātniskā konference. Rīga, 2008, elektroniskā formātā.
5. The Role of Human Capital in Regional development. 5th International Scientific Conference Business
and Management’2008. Conference Proceedings. Lithuania, Vilnius.Tēzes 165-167 lpp. Pilns teksts CD
formatā.
6. The Role of Innovation in Economic Development. Ekonomika ir vadyba: aktualijos ir perspektīvos.
Mokslo straipsniu rinkinys. Siauliu Univarsitetas ISSN 1648-9098, 2(9), 2007. g. 5-9 lpp.
7. Latvijas inovatīvās uzņēmējdarbības attīstības problēmas globalizācijas apstākļos. RSU Zinātniskie raksti.
Ekonomika, Komunikācija, Politika, Socioloģija, Tiesības. Rīga, RSU, 2007. 13-17 lpp.
8. Intelektuālais īpašums inovatīvās attīstības laikmetā. Rakstu krājums (Proceedings). „Īpašums, tā
apgrūtinājumi: problēmas, risinājumi, iespējas” BAT, 7, starptautiskā zinātniskā konference. Rīga, 2006.
155-160 lpp.
Publikācijas starptautiskās zinātniskās konferencēs:
1. Инвестиции в инновационном процессе: роль и значение. Zinātnisko rakstu krājumā. Inwetycje w
raschukowosci. Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wroclawiu, Wroclaw, 2002. 11 – 20
lpp.
2. Mazo un vidējo uzņēmumu vadītāju attieksmes pret inovācijām saistība ar vērtībām un gatavību
iesaistīties inovāciju procesā (līdzautors M. Ābeltiņa). RSU Zinātniskie raksti. Starptautiskā konference
„Sociālo zinātņu attīstības tendences Eiropas Savienības paplašināšanas kontekstā”, RSU, Rīga, 2005. 9297 lpp.
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Mācību grāmatas un mācību līdzekļi:
1. Inovācija – XXI gadsimta fenomens – mācību līdzeklis maģistrantiem un bakalauriem. Rīga, BAT, 2008.
2. Ekonomikas skaidrojošā vārdnīca. Mācību palīglīdzeklis vidusskolām. Biznesa augstskola Turība, Rīga, 2007,93
lpp.
3. Финансовая и бухгалтерская деятельность брокерских контор.В учебном пособии для брокеров товарной,
фондовой и биржи недвижимости «Как добиться успеха в бизнесе и заработать деньги», ЛУБ, Рига, 1993
стр. 25-34.
4. Акции, облигации и другие ценные бумаги. В учебном пособии для брокеров товарной, фондовой и биржи
недвижимости «Как добиться успеха в бизнесе и заработать деньги», ЛУБ, Рига, 1993 стр. 70 – 80.
5. Galvenie vērtspapīru veidi (lekciju konspekts) Ekonomikas fakultātes studentiem, RTU, 1994.g. 24 lpp.
Citas publikācijas:
1. Создание национального капитала в странах Балтии в переходный период. Zinātniskā žurnālā Економiчний
часопис XXI, Киiв, 2003. 22 – 24 lpp.
2. Grūti sākt, vēl sarežģītāk turpināt, bet viņi to dara. Žurnālā „Komersanta Vēstnesis” 8 (64) 2007. 14 – 17 lpp.
3. Intelektuālā īpašuma aizsardzības ietekme uz ekonomikas aizsardzību. RSU 2007. gada Zinātniskā konference.
Tēzes, Rīga, 2007. gada 29. – 30. martā, 285 lpp.
4. Mārketinga stratēģijas izvēles īpatnības, problēmas un risinājumi Rīgas pilsētā. RSU 2008. gada Zinātniskā
konference. Tēzes, Riga, 2008. gada 13. – 14. martā
5. Inovācija un krīze. RSU 2010. gada Zinātniskā konference. Tēzes, Rīga, 2010. gada 18. - 19. martā
Uzstāšanās konferencēs:

1. Starptautiskā zinātniskā konference „Investment in accounting”, Akademija
Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wroclawiu, Wroclaw, 2002. gada novembris referāta tēma: „Investment in innovation process: the role and importance.
2. Starptautiska konference „Way of the Baltic states to the EU: which experience can help
Ukraine? Fridriha Eberta fonds, Kijeva, 2003. gada 2. jūnijā - referāta tēma: „Creation of
the national capital in the Baltic states in the process of transformation.
3. Starptautiska konference „Sociālo zinātņu attīstība Eiropas Savienības paplašināšanas
kontekstā: no vīzijām uz realitāti”, RSU, 2004. gada 29. maijā - referāta tēma: „Inovācijas
Latvijā – uzņēmēju skatījums”.
4. Starptautiska konference „Globalizācijas tendences pasaulē un Baltijas reģiona valstu
problēmas”, RSU, 2005. g. 18. aprīlī – referāta tēma „Latvijas inovatīvās
uzņēmējdarbības attīstības problēmas globalizācijas apstākļos”.
5. Starptautisks seminārs „Lisabonas stratēģija Latvijā: starp investīcijām cilvēkkapitālā
un ekonomisko izaugsmi”, Baltijas Forums un Fridriha Eberta fonds, 2005. g. 28 aprīlī –
referāta tēma „Inovāciju loma Lisabonas stratēģijas realizācijā”.
6. 10. starptautiskā konference „Lielā XXI gadsimta Eiropa: Kopīgi izaicinājumi? Kopīgas
vērtības?”, Baltijas Forums, 2005.g. 27. – 28. maijā – referāta tēma „Inovāciju loma
ekonomikas attīstībā”.
7. BAT UVF studentu zinātniski praktiskā konference “Uzņēmējdarbības attīstības aktuālās
problēmas Latvijā” Rīga, 2006. g. 4. aprīlis – referāta tēma “Latvijas inovatīvās
uzņēmējdarbības attīstības problēmas globalizācijas apstākļos”.
8. RSU Starptautiskā konference „Atstumtība un nedrošība – idejas jaunai līdzdalībai”
2006. g. 5. maijā – referāta tēma „Cilvēkkapitāls un inovāciju loma ekonomikas attīstībā”.
9. BAT 7. starptautiskā konference „Īpašums, tā apgrūtinājumi: problēmas, risinājumi,
iespējas” Rīga, 2006. g. 2. jūnijā – referāta tēma – „Intelektuālais īpašums inovatīvās
attīstības laikmetā”.
10. RSU 2007. gada zinātniskā konference 2007. g. 29. – 30. martā – referāta tēma
„Intelektuālā īpašuma aizsardzības ietekme uz ekonomikas attīstību”.
11. IV. Starptautiskais seminārs „Развитие Балтийской Европы”. Par tēmu
„Международное и приграничное экономическое сотрудничество в контексте
европейской интеграции” Toruņa, Polija, 2007. g. 15. – 16 . jūnijā – referāta tēma
„Анализ возможностей и препятствий в начале предпринимательской деятельности
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в Латвии”.
12. RSU 2008. gada zinātniskā konference 2008. g. 13. – 14 martā – referāta tēma
„Mārketinga stratēģijas izvēles īpatnības, problēmas un risinājumi Rīgas pilsētā”.
13. 5th International Scientific Conference Business and Management’2008. Viļņa, 2008.
gada 16.-17. maijā. Referāta tēma: „The Role of Human Capital in Regional
development”.
14. BAT IX starptautiskā zinātniskā konference. „Darba tirgus sociālie un ekonomiskie izaicinājumi” Rīga, 2008. gada
30. maijā. Referāta tēma: „Pilsētas attīstības inovatīvā komponente”.
15. 7th International Symposium Economy & Business 2008. Bulgārija, Burgasa 2008. gada 3.-7. septembris. Referāta
tēma: „Маркетинговая стратегия города – роль и значение в современных условиях”.
16. Conference “Challenging innovation – creating synergy between education and business”. Central Baltic Interreg
IVA Programm 2007 - 2013. Referāta tēma “What is innovation and what we can teach to students about
innovations” BAT, 2009. g. 22. septembrī.
17. BAT XI starptautiskā zinātniskā conference “Cilvēks, sabiedrība, valsts mūsdienu mainīgajos ekonomiskajos
apstākļos” Rīga 2010. gada 26. martā. Referāta tēma “Inovācija un produktivitāte”.

Pedagoģiskā darbība BAT:
1.
2.

Vadītie maģistra darbi: Laikā no 2002. g. vadīti 84 maģistru darbi.
Vadītie bakalaura darbi: Laikā no 2000. g. vadīti vairāk kā 100 bakalaura darbi.

Studiju priekšmeti:
Lekciju un semināru vadība
1. Zināšanu un inovāciju menedžments 2 KP Doktora studiju programma „Komunikācijas vadība”
2. Jaunievedumu un atraktivitātes vadīšana 4 KP (Obligātais priekšmets Doktora studiju programmā Vadībzinātnē)
3. Teritorijas mārketings 4 KP (Obligātais priekšmets Doktora studiju programmā Vadībzinātnē)
4. Reģionālā ekonomika 2 KP (Izvēles kurss UVF maģistrantūras programmā „Uzņēmējdarbības vadība”
programmā).
5. Uzņēmējdarbība 4 KP (Obligāts priekšmets UVF 2. līmeņa augstākās profesionālās izglītības „Uzņēmējdarbības
vadība” programmā)/
6. Ilgtspējīga attīstība un inovācija 4 KP (Obligāts priekšmets UVF maģistrantūras programmā „Uzņēmējdarbības
vadība” programmā)
7. Mikroekonomika – 4 KP (Obligāts priekšmets UVF 2. līmeņa augstākās profesionālās izglītības „Uzņēmējdarbības
vadība” programmā).
8. Makroekonomika – 4 KP (Obligāts priekšmets UVF 2. līmeņa augstākās profesionālās izglītības
„Uzņēmējdarbības vadība” programmā).
9. Ekonomikas teorija – 3 KP (Izvēles priekšmets Starptautiskā tūrisma fakultātes un Sabiedrisko attiecību fakultātes
maģistrantiem).
10. Starptautiskā ekonomika – 3 KP (Obligāts priekšmets UVF 2. līmeņa augstākās profesionālās izglītības
„Uzņēmējdarbības vadība” programmā).
Studiju kursu (priekšmetu) izstrāde:
1. Visi augstāk minētie studiju priekšmeti
Kvalifikācijas celšana:
1. Studijas BAT Sabiedrisko attiecību maģistrantūrā – 2006- 2008.
2. BAT un sadarbības partneri projekta Nordplus ietvaros sertifikāts par semināru „Kā efektīva cilvēkresursu pārvaldība
palielina organizācijas konkurētspēju” 2006.
3. LLU sertifikāts par kursu „Augstskolu didaktika”, 2005.g.
4. Daugavpils Pedagoģiskās universitātes sertifikāts par kursu „Inovācijas pedagoģijā”, 2004.g.
5. Merkūrijs konsultants, sertifikāts par kursu „Starptautiskie komerclīgumi”, 2002.g.
6. Komercizglītības centra sertifikāts par kursu „Uzņēmējdarbības analīze un plānošana” 2001.g.

Organizatoriskā darbība:
Zinātnisko un akadēmisko komisiju vai koleģiālo institūciju vadība vai līdzdalība to darbībā:
•

BAT Uzņēmējdarbības vadības Domes locekle (no 2002.g.).

•

BAT Ekonomikas fakultātes Domes vadītāja (2002.g. – 2003.g.).
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•

RSU ESF Domes locekle (2003.g. – 2005.g.).

•

LZA Ekonomikas institūta Zinātniskās padomes locekle (no 2005.g.).

•

BAT Satversmes locekle.

•

Bakalauru darbu aizstāvēšanas Valsts pārbaudījumu komisijas priekšsēdētāja (RPIIVA) – 2005.g.

•

Kvalifikācijas darbu aizstāvēšanas Valsts pārbaudījumu komisijas priekšsēdētāja (RPIIVA) – 2005.g.

•

Diplomdarbu darbu aizstāvēšanas Valsts pārbaudījumu komisijā priekšsēdētāja (BAT) – 2006. g.

•

Kvalifikācijas darbu aizstāvēšanas Valsts pārbaudījumu komisijas priekšsēdētāja (BAT) – 2004. g.

•

Valsts pārbaudījumu eksaminācijas komisijas locekle (BAT) – 1999.g. -2010.g.

•

Valsts pārbaudījumu eksaminācijas komisijas locekle (RSU) – 2003. g.- 2010. g.

Starptautisko konferenču organizācijas komisijas vadība vai līdzdalība to darbībā
1.
2.
3.

Līdzdalība Starptautiskās konferences „Ekonomisko un sociālo attiecību transformācija: procesi,
tendences, rezultāti”, Turība, 2001, 30-31 marts organizācijas komitejas darbā.
Līdzdalība Starptautiskās konferences „Uzņēmējdarbība un tās tiesiskā vide”, Turība, 2002, 12 aprīlis
organizācijas komitejas darbā.
Līdzdalība IX Starptautiskās zinātniskās konferences „Darba tirgus sociālie un ekonomiskie
izaicinājumi”, Turība, 2008, 30 maijs organizācijas komitejas darbā.

Zinātnisko izdevumu redakcijas kolēģijas vadība vai līdzdalība to darbībā
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Līdzdalība Starptautiskās konferences „Ekonomisko un sociālo attiecību transformācija: procesi,
tendences, rezultāti”, Turība, 2001, 30.-31. marts rakstu krājuma redakcijas kolēģijas darbā.
Līdzdalība Starptautiskās konferences „Uzņēmējdarbība un tās tiesiskā vide”, Turība, 2002, 12. aprīlis
rakstu krājuma redakcijas kolēģijas darbā.
Līdzdalība Starptautiskās zinātniskās konferences „Ilgtspējīga tūrisma attīstība: tendences, pieredze,
iespējas”, Turība, 2003, 25. aprīlis rakstu krājuma redakcijas kolēģijas darbā.
Līdzdalība Starptautiskās zinātniskās konferences „Uzņēmējdarbības iespējas, problēmas un to risinājumi
globalizācijas apstākļos”, Turība, 2004, 23. aprīlis rakstu krājuma redakcijas kolēģijas darbā.
Līdzdalība Starptautiskās zinātniskās konferences “Sabiedriskās attiecības: kvalitāte, ieguvumi un riski”
Turība, 2005, 3. jūnijs rakstu krājuma oficiālajā recenzēšanā.
Līdzdalība Starptautiskās zinātniskās konferences “Jauni tūrisma produkti reģionu attīstībā” Turība, 2007,
1. jūnijs rakstu krājuma oficiālajā recenzēšanā
Līdzdalība X Starptautiskās zinātniskās konferences „Komunikācijas vadības informācijas sabiedrībā”
Turība, 2009. 25 maijs rakstu krājuma oficiālajā recenzēšanā.
Līdzdalība XI Starptautiskās zinātniskās konferences „Cilvēks, sabiedrība, valsts mūsdienu mainīgajos
ekonomiskajos apstākļos” Turība, 2010, 26 marts rakstu krājuma oficiālajā recenzēšanā.

Oficiāli apstiprināts valsts, pašvaldību un citu juridisko vai fizisko personu dibināto uzņēmējsabiedrību
konsultants:

Valodu zināšanas:

Lasītprasme
teicami, labi, vidēji

Rakstītprasme
teicami, labi, vidēji

Runātprasme
teicami, labi, vidēji

Latviešu valoda

X

X

X

Krievu valoda

X

X

X

Angļu valoda

X

X

X

_______ valoda
(Datums)

(Paraksts)
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Europass
Curriculum Vitae
Personas dati
Uzvārds / Vārds
Adrese

Ieva Kalve
Kadaga 8-9, Ādažu novads.

Tālrunis

+371 67996941

Fakss

+371 67996941

E-pasts
Pilsonība
Dzimšanas datums

Mobilais tālrunis:

+371 29462627

kieva@apollo.lv
Latvijas
18.12.1966

Darba pieredze
Laika periods
Profesija vai
ieņemamais amats
Galvenie pienākumi
Darba vietas
nosaukums
Nozare
Laika periods
Profesija vai
ieņemamais amats
Galvenie pienākumi
Darba vietas
nosaukums
Nozare
Laika periods
Profesija vai
ieņemamais amats
Galvenie pienākumi
Darba vietas
nosaukums
Nozare
Laika periods
Profesija vai
ieņemamais amats
Galvenie pienākumi
Darba vietas
nosaukums
Nozare
Laika periods

No 2001.gada
Docente
Studiju kursu izstrāde un realizācija, pētnieciskais darbs stratēģiskajā un mainības vadībā
Biznesa augstskola “Turība”
Izglītība
No 2006.gada
Lektore
Studiju kursu izstrāde un realizācija stratēģiskajā vadībā
Rīgas Stradiņa universitāte
Izglītība
No 2003.gada
Lektore/ konsultante
Organizāciju konsultēšana un semināru vadīšana par stratēģiskās un mainības vadības tēmām
SIA “Zygon Baltic Consulting”
Izglītība
1997 - 2000
Cēsu nodaļas darba organizēšana un nodrošināšana, pasniedzēja
bezdarbnieku apmācības un pārkvalifikācijas kursu realizācija
SIA Mācību centrs “Austrumvidzeme”
Izglītība
1998 - 1999
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Profesija vai
ieņemamais amats
Galvenie pienākumi
Darba vietas
nosaukums
Nozare

studiju programmas direktore
Biroja vadītāju profesionālo studiju programmas izstrāde un realizācija
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola
Izglītība

Izglītība
Laika periods
Piešķirtā
izglītības
dokumenta
nosaukums /
Piešķirtā
kvalifikācija
Galvenie
mācību
priekšmeti /
iegūtās
profesionālās
prasmes

2003. – 2008
Doktora grāds ekonomikā, apakšnozare Izglītības vadība

Augstākās izglītības attīstības tendences Eiropā, Menedžmenta teoriju pielietojums izglītības vadībā,
Projektu vadīšana, Organizāciju psiholoģija, Izglītības pētniecības metodoloģija un metodika,
Augstskolu didaktika, Postmodernisms izglītībā, Paragidmas maiņa izglītībā. Mūžizglītības aspekti
personības attīstības kontekstā, Mūsdienu izglītības teorijas, Starptautiskā salīdzinošā izglītības
pētniecība un izglītības indikatori, Datu apstrādes metodes pārskata pētījumos, Zinātniskā darba
valoda, Izglītības sistemoloģija

Izglītības
iestādes
nosaukums un
veids

Latvijas Universitāte

Laika periods

1999. – 2001.

Piešķirtā
izglītības
dokumenta
nosaukums /
Piešķirtā
kvalifikācija
Galvenie
mācību
priekšmeti /
iegūtās
profesionālās
prasmes

Maģistra grāds ekonomikā

Vides un resursu ekonomika, starptautiskā tirdzniecība: teorija un politika, biznesa stratēģija un
stratēģiskais menedžments, statistika ekonomikā un agrobiznesā, uzņēmējdarbība un lauku attīstība,
operāciju analīze, finanses un investīcijas, ekonometrija, grāmatvedība, lēmumu pieņemšana

Izglītības
iestādes
nosaukums un
veids

Norvēģijas-Latvijas Lauksaimniecības universitāšu kopprogramma

Laika periods

1995. – 1999

Piešķirtā
izglītības
dokumenta
nosaukums /
Piešķirtā
kvalifikācija

Bakalaura grāds pedagoģijā, ekonomikas skolotāja kvalifikācija
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Galvenie
mācību
priekšmeti /
iegūtās
profesionālās
prasmes
Izglītības
iestādes
nosaukums un
veids
Papildu
izglītība/stažēš
anās

Pieauguši pedagoģija, nozaru pedagoģija, didaktika, audzināšanas teorija un metodika, saskarsmes
pedagoģija un psiholoģija, izglītības filozofija, loģika, retorika un aktiermāksla, ekonomiskās spēles,
darba psiholoģija, organizāciju psiholoģija, lietišķā komunikācija, pedagoģiskā procesa modelēšana,
metodoloģija un zinātniskās pētniecības metodes, alternatīvā psiholoģija, vadības psiholoģija,
personības psiholoģijas teorijas, pedagoģiskā psiholoģija, sociālpsiholoģiskie treniņi
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola

Fulbraita stipendija pētniecībai ASV, tēma: Modern management principles in the development of
the national economy of Latvia, 2007.g.augusts-2008.g.aprīlis

Prasmes
Dzimtā(s)
valoda(s)

Latviešu

Cita(s)
valoda(s)
Pašnovērtējums

Sapratne

Eiropas līmenis
(*)

Klausīšanās

(*)

Publikācijas

Runāšana
Lasīšana

Dialogs

Rakstīšana

Monologs

Krievu

Teicami

Teicami

Teicami

Teicami

Teicami

Vācu

Teicami

Teicami

Labi

Labi

Vidēji

Angļu

Teicami

Teicami

Teicami

Teicami

Labi

Eiropas kopīgām pamatnostādnēm valodu apguvē atbilstošs līmenis

Zinātniskās publikācijas
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

Inovāciju un radošuma veicināšana organizācijās. Publicēts un prezentēts Biznesa augstskolas
Turība starptautiskajā zinātniskajā konferencē, 2009.gada 28.maijā.
Promocijas darba doktora grāda iegūšanai ekonomikā Vadības izglītība mūsdienu sabiedrībā
(aizstāvēts 23.05.2008.) kopsavilkums latviešu un angļu valodā.
Challenges on Management Education for Sustainable Development in Public
Administration. Raksts un prezentācija 6.JTET starptautiskajā konferencē Anadolu Universitātē
(Turcija)
Latvijas organizāciju gatavība zināšanu pārvaldības un inovatīvas darbības iespēju
izmantošanai. Raksts un prezentācija Biznesa augstskolas Turība starptaut. zin. Konferencē
2008.g.30.maijā
Cilvēks organizācijā – kā darbinieki vērtē vadības metodes savā darba vietā. Publikācija LR
CSP rakstu krājumā „Statistikas zinātnisko pētījumu rezultāti 2008”
Latvia`s Employed Business Management Students` Readiness for Life and Work in
Circumstances of Sustainable Development. Publicēts starptautiski recenzējamā zin. rakstu
krājuma “Education and Sustainable Development: First Steps Toward Changes” 2.sēj.
Līdzautore S.Vāne
Personāla struktūras izvērtējums motivēšanas procesa pilnveidei. Raksts un prezentācija
Biznesa augstskolas Turība starpt. zin. konf. Līdzautore A.Sala
The role of higher educational institutions of business administration in the provision of
sustainable economic development. Uzstāšanās un publikācija 2.starptautiskājā JTET
konferencē „Sustainable development. Culture. Education”, Tallina, 14.-16.04.2005.
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Grāmatas
1.
2.
3.

Apseglot pārmaiņu vējus. Stratēģiskā un pārmaiņu vadība. Monogrāfija .Izdevējs SIA
“Biznesa augstskola Turība”
Dokumentu datorizēta sagatavošana. Mācību līdzeklis. Līdzautors J. Augucēvičs, izdevējs SIA
“Biznesa augstskola Turība”
Jaunās paaudzes lietvedība. Monogrāfija. Izdevējs SIA “Biznesa augstskola Turība”

Populārzinātniskās publikācijas
10.11.2009. Kopēšana - bīstama stratēģija – I.Kalves un A.Fridmana viedoklis un ieteikumi Janas
Gavares materiālā. Publikācija laikrakstā Dienas Bizness un daļa no DB abonēšanas
kampaņas 2010.gadam
30.10.2009. Un kā jums ar inovācijām? Publikācija portālā i-Finanses.lv
01.10.2009. Cik naudas ieberam papīrgrozā? Publikācija portālā i-Finanses.lv
10.08.2009.
Viss par zīmogiem un spiedogiem. Publikācija portālā i-Finanses.lv
20.07.2009.
Vadītāja stratēģija pārmaiņu laikā. Publikācija portālā i-Finanses.lv
09.07.2009.
Dokumentu noformēšana: mīti un realitāte. Publikācija portālā i-Finanses.lv
04.2008. Kā veidot un vadīt organizāciju? Laikraksta Dienas Bizness paspārnē iznākošajā žurnālā
Saldo.
08.2008. divi raksti: 12.izdevumā: Papīrs pacieš visu jeb pamācība dokumentu parakstīšanā;
13.izdevumā: Dokumentu noformēšanas ābece, 1.daļa; 15.izdevumā: Dokumentu
noformēšanas ābece, 2.daļa - laikraksta Dienas Bizness paspārnē iznākošajā žurnālā Saldo.
2008.
"Dokumentu un biroja pārvaldības rokasgrāmata" (1.-4.nodaļu autoreDetalizēta info
"Dienas Biznesa" mājas lapā.
29.10.2008.
Vadītājam vajadzīgs līdzsvars – publicēts laikrakstā „Dienas Bizness”
16.05.2008.
Ko darīt ar nekrietniem vadītājiem (raksta par vadītājiem 2.daļa) - Dienas Bizness
07.05.2008.
Vadītāju inteliģence (raksta par vadītājiem 1.daļa) - Dienas Bizness
16.02. 2007.
Kad kurpe atpaliek no kājas. Problēmas un idejas organizāciju struktūras
sakarā 2.daļa - Dienas Bizness
14.02. 2007.
Kad kurpe atpaliek no kājas. Problēmas un idejas organizāciju struktūras
sakarā 1.daļa - Dienas Bizness
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Uzstāšanās konferencēs:
1.

Inovāciju un radošuma veicināšana organizācijās. Publicēts un prezentēts Biznesa augstskolas
Turība starptautiskajā zinātniskajā konferencē, 2009.gada 28.maijā.
2. Challenges on Management Education for Sustainable Development in Public
Administration. Raksts un prezentācija 6.JTET starpt. konferencē Anadolu Univer¬sitātē
(Turcija). 2008
3. Latvijas organizāciju gatavība zināšanu pārvaldības un inovatīvas darbības iespēju
izmantošanai. Raksts un prezentāci¬ja Biznesa augstsko¬las Turība starptaut. zin. Konferencē.
2008
4. Personāla struktūras izvērtējums motivēšanas procesa pilnveidei. Raksts un prezent. Biznesa
augstskolas Turība starpt. zin. konf., 2007
5. The role of higher educational institutions of business administration in the provision of
sustainable economic development Prezentēts konf. un publicēts rakstu krājumā CD formātā
„Sustainable Development, Culture, Education”, 2.starpt.zin. konf. – Tallinn Pedagogical
University. 2004
Informācija par profesionālajām, zinātniskajām, vai biznesa aktivitātēm pēdējo 3 - 5. gadu laikā:
Laika
Nozare/uzņēmuma
Tēma/priekšmets /iestādes
periods,
gads
nosaukums
Konsultāciju
Menedžments, stratēģiskā un pārmaiņu
2004.-...
sniegšana
vadība
organizācijām
AS „Grindex”; AS „Latvijas Balzams”, AS „Latvijas Gāze”, AS „RBS Skals”;
Latvijas Zvērinātu notāru padome; Lauku atbalsta dienests; Latvijas valsts
televīzijas un radio centrs; LR Zemkopības ministrija; SIA „PK” (Lāču ledus);
SIA „Furors” (Klondaika); SIA „Lattelecom”, SIA „New Rosme”; SIA „Silja”;
SIA „Signum”; SIA „Sinhro”; SIA „Spilva”; SIA „Sportland”; Tiesnešu mācību
centrs; Valsts Augu aizsardzības dienests; VAS „Latvijas Valsts ceļi”; Veselības
inspekcija; Zāļu valsts aģentūra, Zemkopības ministrija
Menedžments,
Darbs biznesa
SIA „Zygon Baltic
2003.-...
uzņēmumā [izņemot
stratēģiskā un
Consulting”
mācību iestādes]
pārmaiņu vadība
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CURRICULUM VITAE (CV)
1. Vispārīgās ziņas
Henrijs Kaļķis, p.k. 191084-10301
dzim. 1984.gada 19.oktobrī, Jūrmalā
dzīv. Dzirnavu ielā 66-35, LV-1050, Rīgā, Latvijā
tālr. (+371) 29739399
e-pasts: henrijs.kalkis@inbox.lv
2. Izglītība
2009 Latvijas Universitāte, Vadībzinātnes doktora studiju programma
„Uzņēmējdarbības vadība”.
2008 Latvijas Universitāte, otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju
programma „Darba vides aizsardzība un ekspertīze”.
2007 - 2009
Latvijas Universitāte, Ekonomikas un vadības fakultāte, sociālo zinātņu maģistra
grāds vadībzinātnē programmā „Kvalitātes nodrošināšana un vērtēšana”.
2003 - 2007
Latvijas Universitāte, Ekonomikas un vadības fakultāte, sociālo zinātņu
bakalaura grāds vadībzinātnē.
2006 (21.01 – 21.06) Copenhagen Business school, starptautiskā bakalauru programma
„International business” Dānijā, Kopenhāgenā, apmaiņas programmas
ERASMUS ietvaros.
1991 - 2003
Rīgas Valsts 1.ģimnāzija.
Valodas:
Latviešu (runātprasme - 5, lasītprasme - 5, rakstītprasme – 5).
Angļu (runātprasme - 5, lasītprasme - 5, rakstītprasme – 5).
Krievu (runātprasme - 5, lasītprasme - 4, rakstītprasme – 3).
Vācu (runātprasme - 3, lasītprasme - 3, rakstītprasme – 3).
Franču (runātprasme - 3, lasītprasme - 3, rakstītprasme – 3).
PAPILDU IZGLĪTĪBA, KURSI:
06.11.2006. – 08.11.2006. Nordic Institute for Advanced Training in Occupational Health
sadarbībā ar Zviedrijas Vides medicīnas institūtu – starptautiskais kurss
„Promoting the Health and Safety of Security Workers by Risk
management”, Rīga, (22 lekcijas, Sertifikāts).
05.09.2005. - 09.09.2005. Nordic Institute for Advanced Training in Occupational Health
sadarbībā ar Zviedrijas Vides medicīnas institūtu - ceturtais
starptautiskais kurss „Occupational Exposure Limits”, Zviedrija, (22
lekcijas, Sertifikāts).
11.01.2005. - 10.02.2005. Komunikāciju akadēmija – kurss „Eiropas Savienības projektu cikla
vadība” (36 stundas, apliecība Nr. 1895).
10.03.2004. - 29.04.2004. Mācību centrs ”BUTS” – kursi „Darba aizsardzības organizācijā un
darba likumdošanā” 160 stundas (apliecības Nr. PB 003705).
01.10.2002. - 18.01.2003. Rīgas 3. vidusskola − Praktisko tiesību pamati (24 stundas, apliecības
nr.192).
01.01.2002. - 11.07.2002. Jauno psiholoģiju centrs − Neiro-lingvistiskās programmēšanas
(saskarsmes psiholoģija) tehnika atbilstoši ASV „Society of Neiro
Lingiustic Programming” prasībām (54 stundas, sertifikāta Nr. 02/454).
01.10.2001 - 07.01.2002 Rīgas Tehniskās universitātes Tālmācības centrs − Biznesa plānošana
brīvajā tirgū (Sertifikāts 07.01.2002.).
04.10.1996 - 11.11.1996 Latvijas Universitātes Kultūrizglītības nodaļa − Īsie intensīvie angļu
valodas kursi (apliecība Nr. 1996/1997-1).
3. Darba pieredze
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25.08.2009 Rīgas Stradiņu universitāte, Eiropas studiju fakultāte, lektors
01.01.2007 Latvijas Universitāte, Ķīmijas fakultāte, zinātniskais asistents
26.08.2006 Latvijas Ergonomikas biedrība, valdes loceklis.
01.07.2004 - 31.12.2008 SIA „Darba aizsardzības institūts”, projektu vadītājs.
01.04.2005 - 31.07.2006 „Euromotiveconsult” LLC., marketinga daļas vadītājs Baltijas valstīs.
15.12.2003 - 10.02.2004 SIA „LMT”, klientu konsultants.
4. Publikācijas
Raksti recenzējamos žurnālos un izdevumos:
1. H. Kalkis, Z. Roja, I. Rezepina. Promoting Human Resource Development by Physical
Ergonomics Risk Assessment and Preventive Activities in the Wood-Processing SMEs in
Latvia. Proceedings of 17th World Congress in Ergonomics, 9-14 August, 2009
(CD:1MA0003).
2. H. Kalkis, I. Rezepina, I., Z. Roja, V. Kalkis, A. Goldsteins. Increasing wood processing
company’s productivity and competitiveness by implementing healthy environment and
applying ergonomics. Proceedings of 11th AHFE International Conference on Human
Aspects of Advanced Manufacturing (HAAMAHA), LasVegas, 14-17 July, 2008 (on CD),
USA Publishing (ISBN 978-1-60643-712-4), 2008, 5 p.
3. H. Kalkis, Z. Roja, V. Kalkis, A. Goldsteins. Promoting Human Resource Development by
the Implementation of Ergonomics in the Business Environment. Ergonomics in
Contemporary Enterprise. Edited by Leszek M.Pacholski & Stefan Trzcielinski. 2007. pp.
512.-516.
4. H. Kalkis, Z. Roja, V. Kalkis. Ergonomical risk factors among people working in the woodprocessing industry of Latvia. RTU zinātniskie raksti. Tehnogēnās vides aizsardzības
zinātniskās problēmas. 2007. 121 – 127.lpp.
5. H. Kalkis, Z.Roja, V. Kalkis. Studies in Occupational Health and Safety in the University of
Latvia – Base of the Successful Business Development. Ergonomics in Contemporary
Enterprise. Edited by Leszek M.Pacholski & Stefan Trzcielinski. 2007. pp. 505.-511.
6. Ž. Roja, V. Kaļķis, H. Kaļķis, I. Pencis. Assessment of Firefighters-rescuers Work severity in
connection with interaction of Physical and Mental Load. Proceedings of the Latvian
Academy of Sciences, Section B, 2009 (pieņemts publicēšanai).
7. Ž. Roja., I. Roja., H. Kalķis, V. Kaļķis, J. Švirksts. Būvniecībā nodarbināto darbspējas –
darba dzīves kvalitātes rādītājs Latvijā. RSU zinātniskie raksti, 2007. Ekonomika.
Komunikācija. Politika. Socioloģija. Tiesības Rīga, RSU, 2008, 99-102.lpp.
8. Z. Roja, V. Kalkis, H. Kalkis, I. Roja , J. Svirksts. Evaluation of the muscle tone, elasticity
and stiffness in relation to fatigue among geneticists using myometric method. Proceedings of
11th AHFE International Conference on Human Aspects of Advanced Manufacturing
(HAAMAHA), LasVegas, 14-17 July, 2008 (on CD), USA Publishing (ISBN 978-1-60643712-4), 2008, 8 p.
9. Ž. Roja, I. Roja, H. Kaļķis, V. Kaļķis, J. Švirksts. Garīgās un fiziskās slodzes mijiedarbības
novērtēšana medicīnas darbiniekiem ar NASA-TLX metodi. RSU zinātniskie raksti, 2007.
Internā medicīna. Ķirurģija. Medicīnas bāzes zinātnes. Stomatoloģija. Farmācija. Rīga, RSU,
2008, 8-12 lpp.
10. Ž. Roja, I. Roja, H. Kaļķis, Z. Šulca, R. Lūsis. Stress un psiholoģiskā vardarbība darbā –
sabiedrības sociāla un psiholoģiska problēma Latvijā. RSU Zinātniskie raksti 2006. gada
sociālo zinātņu pētnieciskā darba publikācijas. Rīga, RSU, 2007, 47. – 51.lpp.
11. Z. Roja, V. Kalkis, H. Kalkis, M. Eglite, A. Vain. Estimation of Skeletal Muscle Fatigue
using Myotonometric method. RSU ZR krājums, 2007, p.340-344.
12. Z. Roja, I. Roja, M. Bertholds, H. Kalkis. The Use of Psychodynamic Cognitive Hypnodrama
Among Working Woman Who Suffered from Sexual Harassment and Violence at the
Workplace. International Journal of Rehabilitation Research. Proceedings of the 9th Congress
of European Federation for Research in Rehabilitation. Budapest, Hungary 26 -29 August
2007. pp 113 – 114. Editors Lajos Kullmann, Helena Burger.
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13. Z. Roja, V. Kalkis, H. Kalkis. Muscle fatigue assessment of road builders and pavers using
myometric method. Proceedings of 16th World Congress on Ergonomics, Maastricht,
Netherland, 2006, 10-14 July, p.1-5, Disc, ed.R.N. Pikaar e.c., Elsavier, 2006.
14. Ž. Roja, M. Eglīte, V. Kaļķis, H. Kalkis. Assessment of road building workers physical
workload using qualitative and quantitative ergonomical risk analyse methods. Proceedings of
the Latvian Academy of Sciences, Section B, 2006, Vol.3, 45-56.
15. Z. Roja, V. Kalkis, A. Vain, H. Kalkis, M. Eglite. Assessment of skeletal muscles fatigue of
road maintenance workers based on heart rate monitoring and myotonometry. Journal of
Occupational medicine and Toxicology, 2006, Vol.1, 20-28.
16. Ж. Роя, М. Эглите, В. Калькис, Х. Калькис. Сравнительный анализ методов оценки
эргономических рисков. Медицина труда и промышленная экология, 2005, т.10, 30-38.
Konferenču tēzes:
1. H. Kalkis, R. Balnass, V. Kalkis, Z. Roja. The Impact of Physical Ergonomics Risks on
Worker’s Work Abilities in Middle-sized Printing-House in Latvia. Abstracts of Nordic
Ergonomics Society 41st Annual Conference (NES 2009), Lo-school, Elsinore, Denmark,
June 22nd – 24th, 2009, p.50.
2. H. Kalkis, A. Goldsteins, Z. Roja, V. Kalkis, J. Švirksts. Increasing wood processing
company’s productivity and competitiveness by implementing healthy environment and
applying ergonomics. 11th AHFE International Conference on Human Aspects of Advanced
Manufacturing (HAAMAHA), LasVegas, 14-17 July, Theses, 2008, p.12.
3. H. Kaļķis, Ž. Roja, V. Kaļķis, J. Švirksts, V. Bērze. Ergonomisko risku ietekme uz strādājošo
darbaspējām mazos būvuzņēmumos. Rīgas Stradiņa universitātes 2. Starptautiskā
starpdisciplinārā zinātniskā konference "SABIEDRĪBA. VESELĪBA. LABKLĀJĪBA", 2008.
Rīgā, 2008. g. 6-7. novembrī, tēzes, 66.. lpp.
4. H. Kalkis, Z. Roja., V. Kalkis. Ergonomically risk factors among people working in the
wood-processing industry of Latvia. Starptautiskā konference „Tehnogēnās vides aizsardzības
zinātniskās problēmas”, Latvija, Rīga, RTU, 2007. g. 30. martā.
5. Z. Roja, I. Roja. V. Kaļķis, H. Kalkis, J. Svirksts. Evaluation of the muscle tone, elasticity
and stiffness in relation to fatigue among geneticists using myometric method. 11th AHFE
International Conference on Human Aspects of Advanced Manufacturing (HAAMAHA),
LasVegas, 14-17 July, 2008, Theses, p.8.
6. Ž. Roja, I. Roja, H. Kaļķis, V. Kaļķis. Fiziskās slodzes ietekme uz muskuļu nogurumu
medicīnas māsām un ergonomiskie risinājumi. RSU zinātniskā konference, Rīgā, 2008. g. 1314. martā, tēzes, 55. lpp.
7. Ž. Roja, I. Roja, H. Kaļķis, V. Kaļķis. Rehabilitācijas iespējas medicīnas darbiniekiem pēc
psihoemocionāla stresa darbā. RSU 2. Starptautiskā starpdisciplinārā zinātniskā konference
"SABIEDRĪBA. VESELĪBA. LABKLĀJĪBA", Rīgā, 2008. g. 6-7. novembrī, tēzes, 71. lpp.
8. I. Pencis, V. Kaļķis, Ž. Roja, H. Kaļķis. Ergonomisko risku izraisītās problēmas un to
risinājumi ugunsdzēsēju-glābēju darbā. RSU 2. Starptautiskā starpdisciplinārā zinātniskā
konference "SABIEDRĪBA. VESELĪBA. LABKLĀJĪBA", Rīgā, 2008. g. 6-7. novembrī,
tēzes, 65. lpp.
9. I. Roja, J. Zalkalns, Z. Roja, H. Kalkis, M.G. Bertholds. Gerontopsychotherapy in Working
Aging male and female. International Conference „Healthy Ageing-Active Ageing-II”,
Jurmala, Latvia, 2008, 17-18 April, Abstract Book.
10. Z. Roja, I. Roja, J. Zalkalns, J. Svirksts, H. Kalkis. Mobbing and Bossing as a Factor of
Unhealthy Ageing for Working Academic Educators. International Conference „Healthy
Ageing-Active Ageing-I”, Parnu, Estonia, 2007, 26-27 April, Abstract Book
11. Ž. Roja, I. Roja, H. Kaļķis, V. Kaļķis, J. Švirksts. Garīgās un fiziskās slodzes mijiedarbības
novērtēšana medicīnas darbiniekiem ar NASA-TLX metodi. RSU zinātniskā konference,
Rīgā, 2007. g. 29.-30 martā.
12. Ž. Roja, H. Kalķis, I.Roja, V. Kaļķis. Būvniecībā nodarbināto darbspējas – darba dzīves
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kvalitātes rādītājs Latvijā, RSU ESF Starptautiskā zinātniskā konference „Latvija Eiropas
Savienībā – attīstības tendences un perspektīvas ”. Latvija, Rīga, 2007.g. 20. aprīlī.
13. V. Kalkis, Z.Roja, H. Kalkis. Objective estimation of ergonomical risks using heart rate
monitoring and measurements of muscles tone. Starptautiskā konference „Tehnogēnās vides
aizsardzības zinātniskās problēmas”, Latvija, Rīga, RTU, 2007.g. 30.martā.
14. Z. Roja, V. Kalkis, H. Kalkis. Studies in occupational health and safety in the university of
Latvia – base of the successful business development. 4th International Conference ERGONAXIA. Organized by Institute of Management Engineering Poznan University of Technology.
Poznan, Poland, July 9-12, 2007.
15. H. Kalkis, Z. Roja, V. Kalkis, A. Goldsteins. Promoting human resource development by the
implementation of ergonomics in the business environment. 4th International Conference
ERGON-AXIA. Organized by Institute of Management Engineering Poznan University of
Technology, Poznan, Poland, July 9-12, 2007, p.30.
16. I. Roja, Ž. Roja, H. Kaļķis, Z. Šulca, R.Lūsis Stress un psiholoģiskā vardarbība darbā –
sabiedrības sociāla un psiholoģiska problēma Latvijā. Starptautiskās konferences „Atstumtība
un nedrošība – riski un risinājumi”, RSU ESF, Rīga, 2006.g. maijā, 46. lpp.
17. Z, Roja, M. Eglite, V. Kalkis, I. Kurmins, H. Kalkis. Practical evaluation of road repairmens
workload using different work analysis tools and it’s correlation with experimentally
determined energy expenditure, The 5th International Symposion on Occupational Health
„Occupational H alth 21: Collaboration and Ethics”, Tartu, February 3th - 5th , 2005, p. 86-88.
18. Z. Roja, V. Kalkis, H. Kalkis. Ergonomical risk assessment of people working in the middlesized printing-house of Latvia, 4th International Symposium “Quality in Occupational
Health”, Tartu, 2004, February 5th - 6th p. 41-43.
Grāmatas un brošūras:
1. H. Kaļķis. Darba vides risku novērtēšanas ekonomiskie aspekti. 13. nodaļa grāmatā
V. Kaļķis, Darba vides risku novērtēšanas metodes, Rīga, Latvijas izglītības fonds, 2008,
211.- 215. lpp.
2. Ž. Roja, I. Roja, V. Kaļķis, H. Kaļķis, I. Dīriņa-Laganovska. Komunikācija ar datoru –
komforts vai diskomforts? Tev palīdzēs ergonomika. Rīga, Latvija Ergonomika biedrība,
2007, 23 lpp.
3. V. Kaļķis, Ž. Roja, H. Kaļķis. Riski darba vidē, Rīga, 2007, 68 lpp.
4. I. Roja, Ž. Roja, H. Kaļķis. Stress un vardarbība darbā, Rīga, 2006, 46 lpp.
5. Līdzdalība konferencēs (piedalīšanās ar jebkura veida referātu )
Starptautiskās konferences, kongresi, semināri:
1. Nordic Ergonomics Society 41st Annual Conference (NES 2009), Lo-school, Elsinore,
Denmark, June 22nd – 24th, 2009.
2. 4th Internationa Conference on Prevention of Accident in a Changing Work Environment,
Crete, Greece, 30th September – 3rd October, 2008.
3. 11th AE International Conference on Human Aspects of Advanced Manufacturing
(HAAMAHA) , Las Vegas, ASV, 14-17 July, 2008.
4. Conference on Human Aspects of Advanced Manufacturing: Agility and Hybrid Automation
4th International Conference ERGON-AXIA, HAMAAHA, Ergonomics in Contemporary
Enterprise. Edited by Leszek M.Pacholski & Stefan Trzcielinski. 2007.g., Polija, Poznaņa.
5. 9th Congress of European Federation for Research in Rehabilitation. Budapest, Hungary 26 29 August 2007;
6. Starptautiskā studentu konference „Ekonomisko procesu un uzņēmējdarbības mijiedarbība
ilgtspējīgai attīstībai: izaicinājumi un perspektīvas”, Rīgas Starptautiskā Ekonomikas un
biznesa administrācijas augstskola, Rīgā, 2007. gada 27. aprīlī.
7. 16th World Congress on Ergonomics, Maastricht, Netherland, 2006, 10-14 July;
8. Konference „Discovering Potential – Learnings from Mega Mergers in the Pharmaceutical
Industry”, Dānijā, 2006. gada 3. martā.
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9. Starptautiskais simpozijs ”Occupational Health 21: Colaboration and Ethics”, Tartu, Igaunija,
03.02.2005 – 05.02.2005.
10. Starptautiskais simpozijs ”Occupational Health in Estonia 2004: Quality in Occupational
Health Service”, Tartu, Igaunija, 05.02.2004 – 06.02.2004.
11. Starptautiskā konference „Atstumtība un nedrošība – riski un risinājumi” RSU ESF, 2006, 5.
maijā.
12. Starptautiskā konference „Vides un sporta izglītība ilgtspējīgai attīstībai” Jūrmala, 2006,1820. septembris.
13. Starptautiskais seminārs „Development Of Structures For Dissemination Of Good Practice In
The Field Of Workplace Health Promotion In The Acceding And The Applicant Countries”,
sertifikāts, Rīgā, 2006. gada 13.janvārī.
14. Starptautiskā studentu konference „Uzņēmuma ilglaicīga konkurētspēja: problēmas un
risinājumi”, atzinības raksts, Rīgas Starptautiskā Ekonomikas un biznesa administrācijas
augstskola, Rīgā, 2005. gada 20. aprīlī.
15. Starptautiskais seminārs „Practical Occupational Health Service Management in Public
Institutions in Spain”, sertifikāts, Rīgā, 2005. gada 16. martā.
Vietējas konferences::
1. Latvijas Universitātes 67. gadskārtējā konference, Rīga, 2009. gada janvāris – aprīlis.
2. Rīgas Stradiņa universitātes 2. Starptautiskā starpdisciplinārā zinātniskā konference
"SABIEDRĪBA. VESELĪBA. LABKLĀJĪBA", 2008. g. 6.-7. novembrī.
3. Latvijas Universitātes 66. gadskārtējā konference, Rīga, 2008. gada janvāris – maijs.
4. RTU konference „Tehnogēnās vides aizsardzības zinātniskās problēmas”, Latvija, Rīga, RTU,
2007. gada 30.martā;
5. Rīgas Stradiņa universitātes 5. zinātniskajā konference, Rīgā, 2006. gada 3. martā.
6. Pētniecības projekti
Dalība pētniecisko projektu realizācijā (realizācijas laiks, projekta nosaukums, finansētājs
un amats):
2009 LZP projekts Nr. 09.1253 (LU Nr. 6162) „Polimēru un to kompozīciju fizikālimehānisko īpašību izmaiņas lielu magnētisko lauku, jonizējošā starojuma un to
mijiedarbības ietekmē” − zinātniskais asistents.
2009 LZP projekts Nr. 09.1034 „Veselīgas novecošanās sociāli psiholoģiskie un
medicīniski bioloģiskie indikatori un tās optimizācijas iespējas nodarbinātajiem
sistēmā "cilvēks - cilvēks"” − izpildītājs.
2008 LU projekts 2008/ZP-127 „Miotonometrijas metodes izmantošana muskuļu
noguruma noteikšanai akadēmiskam personālam, biroja darbiniekiem un
studējošiem, strādājot pie datora” − pētnieks.
2007 Valsts pētījumu programmas Nr. 08-vp-3-6 (LU Nr. 22886) projekts Nr.6
“Funkcionālo materiālu/nanokompozītu dizains, tehnoloģiju izstrāde un to
īpašības” − zinātniskais asistents.
2007 - 2008 RSU projekta „Latvijas iedzīvotāju gan psihisko, gan somatisko veselību
apdraudošo endogēno un eksogēno riska faktoru izpēte, kā arī psihotropo vielu
farmakokinētiskā analīze” apakšprojekts: „Fiziskās slodzes un psihoemocionālās
spriedzes mijiedarbības ietekme uz muskuļu un skeleta sistēmu un darbspējām
nodarbinātiem veselības aprūpē” − pētnieks.
2005 - 2008 LZP projekts Nr. 05.1686 „Lielo enerģiju ķīmijas un tās procesu izmantošana
multifāzu polimēru kompozītmateriālu izstrādē un īpašību modificēšanā” −
zinātniskais asistents
7. Starptautiskā sadarbība
Stažēšanās ārzemju augstskolās un pētniecības iestādēs:
2006 (21.01. – 21.06.) - Kopenhāgenas Biznesa skolā, starptautiskā bakalauru programmā
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„International
business”,
Kopenhāgenā,
programmas ERASMUS programmas ietvaros.
___________________
2010. gada 01. jūnijā
paraksts

Dānijā,

apmaiņas

datums
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Curriculum Vitae

Personas informācija
Vārds, uzvārds

Anželika Berķe-Berga

Adrese

Kantora iela 63, LV-1002, Rīga, Latvija

Tālruņi

+371 67415295

E-pasta adrese
Nacionalitāte
Dzimšanas datums

Mob.

+371 29408802

Anzelika.bb@gmail.com , anzelika.berke@hipo.lv
Latviete
1980. gada 4. maijs

Darba pieredze
Datums
Ieņemamais amats
Galvenie pienākumi
Darba devēja nosaukums

Kopš 09/2007
Projektu vadītāja
Ieguldījumu produktu pārdošanas procesa organizēšana (darbinieku apmācība,
mārketings, administrēšana u.tml.)
VAS Latvijas Hipotēku un zemes banka, Doma lauk. 4, Rīga, LV-1977, Latvija

Nozare

Banku joma

Datums

Kopš 02/2007

Ieņemamais amats
Galvenie pienākumi
Darba devēja nosaukums
Nozare
Ieņemamais amats
Galvenie pienākumi
Darba devēja nosaukums

Lektore
Lekciju kursi „Starptautiskās finanšu attiecības un Eiropas Monetārā savienība”,
„Vērtspapīru tirgus. Eiropas pieredze.”, kursa un bakalauru darbu vadīšana
Rīgas Stradiņa Universitāte, Dzirciema iela 16, LV-1007, Rīga, Latvija
Izglītība
Grāmatvede
Grāmatvedības datu un dokumentu kārtošana un uzskaite
SIA “HARS”, “Ozolkrasti”, Ādažu pag., Rīgas raj., LV-2164, Latvija

Nozare

Mazumtirdzniecība

Datums

01/2000 – 12/2005

Ieņemamais amats

Apdrošināšanas aģente

Galvenie pienākumi

Apdrošināšanas produktu pārdošana, klientu konsultēšana

Darba devēja nosaukums

AAS BALTA, Raunas iela 10/12, LV-1039, Rīga, Latvija

Nozare

Apdrošināšana

Izglītība
Datums
Piešķirtais grāds vai
kvalifikācija
Studiju programma

Izglītības iestādes nosaukums

09/2003
Iesāktas studijas doktorantūrā
Inženierekonomikas fakultātes (IEF) doktorantūras programma „Vadībzinātne”.
Zinātniskās izpētes priekšmets: Vērtspapīri kā darbiniekus motivējošs faktors
(darbinieku akcijas, opcijas, konvertējamās obligācijas, u.tml.)
Rīgas Tehniskā universitāte
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Datums
Piešķirtais grāds vai
kvalifikācija
Studiju programma
Izglītības iestādes nosaukums
Datums
Piešķirtais grāds vai
kvalifikācija
Studiju programma

Izglītības iestādes nosaukums
Datums
Piešķirtais grāds vai
kvalifikācija
Studiju programma
Izglītības iestādes nosaukums

10/2006 – 02/2007
Doktorantūras studijas
Banku zinības, Private Banking, Finanšu tirgi un institūcijas, korporatīvās finanses, u.c.
Šveices Banku Institūts, Cīrihes Universitāte
09/2001 – 06/2003
Maģistra grāds ekonomikā
IEF Tautsaimniecības un reģionālās attīstības maģistra studiju programma. Maģistra
darba tēma: „Latvijas vērtspapīru tirgus attīstības tendences integrējoties Eiropas
Savienībā”
Rīgas Tehniskā universitāte
09/1998 – 06/2001
Bakalaura grāds ekonomikā
IEF Starptautisko ekonomisko sakaru un muitas institūta Muitas un nodokļu studiju
programma
Rīgas Tehniskā universitāte

Semināri un Kursi
Semināri Bank-

und finanzwirtschaftliches Doktorandenseminar (Blockseminar):
Korruption; Das Thema: „Preventing and Combating Corruption in Latvia”,
2007.gada janvāris, Cīrihes Universitāte, Cīrihe

Kvalifikācijas celšanas kursi Projektu vadīšana, 2008.gada aprīlis, Biznesa konsultāciju centrs, Rīga

Prasmes
Dzimtā valodaLatviešu
Citu valodu zināšanas
Sapratne
Klausīšanās

Runāšana
Lasīšana

Saruna

Rakstība

Prezentēšana

Angļu

C2

C1

C1

C1

C1

Vācu

B2

B2

B1

B1

B1

C2

C1

C1

C1

B2

Krievu

Novērtējuma apzīmējumi no „ Common European Framework of Reference for Languages” (sk.
http://en.wikipedia.org/wiki/Common_European_Framework_of_Reference_for_Languages )

Datorprasmes Ļoti labas datorprasmes Microsoft Office vidē (Word, Excel, PowerPoint, u.c.)
Vadītāja apliecība B kategorijas vadītāja apliecība (no 17/09/2001)

Intereses
ZinātniskāsDarbinieku līdzdalība uzņēmuma kapitālā, finanšu tirgi, monetārā politika, starptautiskās
finanses, makroekonomika
CitasKlavierspēle, porcelāna apgleznošana, interjera dizains, velosports, nūjošana, peldēšana
2010. gada 01.jūnijā
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CURRICULUM VITAE
1.Vārds, uzvārds: Silva Omārova
Latvijas Republikas pilsone, personas kods 310750-10900
2. Dzimšanas gads: 1950
3. Adrese: Rīga, LV 1083, Mazā Stacijas iela 22-16, tel. 67470336 (m.) mob.tel. 26566673
4. Izglītība:
1995 - ieguvusi maģistra grādu psiholoģijā Daugavpils pedagoģiskajā universitātē.
1994 – pabeigusi Latvijas Universitātes pedagoģijas un psiholoģijas fakultāti, psiholoģijas
bakalaurs, pedagoģijas un psiholoģijas skolotājs.
1990 – pabeigusi Maskavas universitātes Socioloģijas fakultāti (specfakultāte), kvalifikācijas
diploms – sociologs.
1979 – pabeigusi Maskavas universitātes filozofijas fakultātes aspirantūru, iegūstot doktora
grādu filozofijā.
1973 – pabeigusi Maskavas universitātes filozofijas fakultāti, kvalifikācija –filozofs, filozofijas
un sociālo zinātņu pasniedzējs.
5. Akadēmiskais nosaukums: Docente.
6. Zinātniskie grādi: Filozofijas doktore
Psiholoģijas maģistre, diplomēta socioloģe.
7. Darba pieredze:
No 1.09. 2008. Rīgas Stradiņa universitātes Komunikācijas fakultātes socioloģijas un
psiholoģijas katedras docente
No 2002.g. 4.septembra Rīgas Stradiņa universitātes Eiropas studiju fakultātes socioloģijas
katedras docente.
No 1998.g. augusta līdz 2002.g.4. septembrim Rīgas Stradiņa universitātes Eiropas studiju
fakultātes socioloģijas katedras vadītāja, docente.
1994-1998. Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultātes socioloģijas katedras
docente.
1990-1994. Latvijas Universitātes pedagoģijas fakultātes psiholoģijas katedras docente.
1984-1990. Kazahstānas valsts universitātes humanitārās fakultātes filozofijas katedras
docente.
1973-1984 – Pavlodaras (Kazahstāna) industriālā institūta filozofijas katedras docente.
1973-1980. Pavlodaras (Kazahstāna) industriālā institūta filozofijas katedras asistente, vēlāk
vecākā pasniedzēja.
Papildus pamatdarbam veikusi pētīšanas un konsultāciju darbu Kazahstānas un Latvijas
organizācijās, piedalījusies vairākos starptautiskos projektos.
8. Zinātniskās publikācijas:
Monogrāfijas “Cilvēks runā ar cilvēku”. Rīga, Kamene, 1994 (pārizdevumi 1996.,1998., 2001,
2002, 2004 g. 2006 . ); ”Cilvēks dzīvo grupā”, Rīga, Kamene, 1996. ( pārizdevumi 2001.,
2004., 2007.); “Veselību veicinošās skolas Latvijā : pieredze un iespējas”, WHO, 2001
(līdzautori Ilze Kalnins un Aiga Rūrāne), kolektīvā monografija “Skolēni un narkotikas”, Rīga,
UNDP, 2002. ,Komunikācija. Rīga, SIA „Latvijas uzņēmējdarbības un menedžmenta
akadēmija”., 2007.
Kopējais zinātnisko publikāciju skaits – 50
9. Zinātniskā darba temati:
Sabiedrības veselība, grupu sociālā psiholoģija, darba un organizāciju socioloģija un
psiholoģija, vadīšanas psiholoģija.
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10. Akadēmiskie kursi:
9 Sociālo pētījumu metodoloģija un kvantitatīvās metodes
9 Organizāciju socioloģija
9 Vadīšanas psiholoģija
9 Konfliktu psiholoģija
9 Darba socioloģija
9 Saskarsmes psiholoģija
9 Sociālā psiholoģija
9 Darba un dzīves pārmaiņu vadīšana
9 Organizāciju pārmaiņu vadīšana
9 Psihoemocionālās labklājības darba vietā veicināšana
9 Mobinga, bosinga un seksuālās aizskaršanas darba vietā profilakse
11. Kvalifikācijas celšana:
2009. Seminārs-treniņš „Pansocioloģiskā pieeja cilvēka dabas izpratnē (R.Kolinza filozofiju
socioloģijas koncepcija). Starptautiskais profesionālās meistarības centrs ‘Vaiņode”. 17-19.04.
Rīga, (20 stundas). Sertifikāts.
2008. Seminārs “Konsultantu klīniskā profesionālā competence”. Starptautiskais profesionālās
meistarības centrs ‘Vaiņode”. 3.10 – 5.10 . Rīga, (20 stundas). Sertifikāts.
2007. seminārs Finansējuma iespējas mūžizglītībai. (4 stundas) VAS, Rīga. Sertifikāts.
2006. Seminārs „Ceļojums kopā ar nakts viesi” ar mākslas terapijas metožu izmantošanu. (12
stundas). Latvijas mākslas terapijas asociācija. Ozolmuiža, 21.08.-24.08. Sertifikāts.
2006. Psihodrāmas darbnīca „Es redzēju sapnī”. (12 stundas) Ozolmuiža, 21.08.-24.08.
Sertifikāts.
2005. Emociju psihoterapija. (24 stundas) , Rīga, Starpt5auriskais profesionālās meistarības
centrs „Vaiņode”. Sertifikāts.
2005. Krīzes un to pārvarēšana. (8 stundas). Rīga, Projekts „Cilvēka izpētes institūts”. SIA
„MIA prakse”. Sertifikāts.
2005. Politikas ietekmes novērtēšana (16 stundas). Valsts Administrācijas Skola, Rīga, Latvija.
Sertifikāts.
2004. Dalība eksistenciālā pieredzes grupā „Vēlmes. Iespējas. Pienākums”.
(24.stundas). Projekts „Cilvēka izpētes institūts”. SIA „MIA prakse”. Sertifikāts.
2004. Teaching Sociology Unconventionally: Communication in Classroom. V.N.Karazin
Kharkiv National University, Ukraine. , Civic Education Project Ukraine- Belarus - Moldova
.Sertifikāts. Kharkiv.
2004. "Academic Skills Seminar" Civic Education Project Central Europe Certificate of the 3module Continuing Professional Development Program
for academics in Central Europe. Vilnius. (20 h)
2004. Course Redesign in the Context of the Bologna Process, Vilnius, Civic Education Project
Central Europe Certificate.
2003. Teaching and Learning in the Bologna Context, Prague,
Civic Education Project Central Europe Certificate.
2001. Kurss “Cilvēkresursu attīstība: darba izpildes novērtēšana. (16 stundas) Valsts
Administrācijas Skola, European Institute –Denmark, Rīga, Latvija. Sertifikāts.
2001. The Second Workshop on practice of evalution of the Health
Promoting School – models, experiences and perspectives. Nottwil, Switzerland, 21-24
September. Certificate.
1999-2000. Teacher Training Course “Developing training skills for “Life-Skills” (72 hours).
21-28 November, 1999 and 2-4 March, 2000.
Ligatne, Latvia. Sertifikāts.
1999. Baltic Economic Management Training Program ,Professional Development Workshop.
Sertifikāts.
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1998. Teacher Training course “Developing Training skills to promote Mental and Emotional
Health in Schools”. Ligatne, Latvia. Sertifikāts.
1997. The Soros Foundations Health Education Project. Training “How to become an Effective
Trainer”. Sertifikāts
1995-1996. Kembridžas angļu valodas kursi (150 stundas) Latvija
Sertifikāts.
1995. The Corparate Governance and Competitivness Training. Programme offered by Prince
Waterhause L.L.P and sponsored by The United States Agency for International Development
(USAID). Sertifikāts.
1995. The course on training methodology, Riga. EU-Phare Public Administration Programme.
Sertifikāts.
1994. The course on communication and psychology. Ronne, Denmark. Sertifikāts.
1990. Practical Psychodiagnostics. The Moscow State University. Faculty of Psychology.
Russia. Sertifikāts.
12. Piedalīšanās pētījumu projektos :
1. 2000. Projekta novērtēšanas pētījums. Veselību veicinošās skolas Latvijā (1993-2000)
Attīstība un iespējas. Sponsorēja Pasaules Veselības organizācija un LR Izglītības ministrija.
2. 2002. Aptauja. Intravenozo narkomānu narkotiku lietošanas paradumi. Sponsorēja UNDP un
AIDS centrs / Latvija/
3. 2003.g. Aptauja. Ziemeļvidzemes biosfēras dabas rezervāta teritorijā atrodošos māju
īpašnieku / nomnieku saimnieciskie plāni un attieksme pret dabas aizsardzību. Sponsorēja
UNDP
4. 2003. Zemnieku, studentu un pensionāru attieksme pret Latvijas iestāšanos Eiropas
Savienībā. Sponsorēja politisko pētījumu fonds.
5. 2003. HIV / AIDS profilakses punktu darbinieku aptauja.1. Sponsorēja AIDS centrs / Latvija
un UNDP
6. 2004. HIV / AIDS profilakses punktu darbinieku aptauja. 2. Sponsorēja Family Health
International. ASV
7. 2005. Pētījums par sociālo zinību priekšmetu lomu vidusskolēnu pilsonisko vērtību
veidošanā. Sponsorēja Sabiedrības integrācijas fonds.
8. 2006. Latvijas un tās reģionu darba tirgus specifiskās problēmas. Sponsorēja LR Labklājības
ministrija un ES struktūrfondi.
9. 2006. Dzimumlīdztiesības indekss. Sponsorēja LR.Labklājības ministrija.
13. Kādas valodas pārvalda: latviešu (dzimtā), krievu – brīvi, vācu – ar vārdnīcu, angļu –
sarunu valodas līmenī.
Silva Omarova
11.05.2010.
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CURRICULUM VITAE
Vārds, uzvārds:
Dzimšanas gads:
Dzimšanas vieta:
Adrese:
Kontakttelefons:
e-mail:
IZGLĪTĪBA
2006.-2009.g.

SANDRA MIHAILOVA
1969.
Rīga
Sliežu iela 29/4 – 8, Riga-LV1005
mob. 29144606
Sandra. Mihailova@rsu.lv

RSU Māszinības fakultāte, maģistrs veselības aprūpē un mākslas
terapeita kvalifikācija ar specializāciju deju un kustību terapijā
1995 – 1999
LU Pedagoģijas un psiholoģijas institūts, doktorantūra
psiholoģijas doktora zinātniskais grāds (Dr.psych.)
1994 – 1999
Sociālo attiecību institūts “Attīstība”, psihoterapijas bāzes izglītība,
piešķirtas tiesības praktizēt psihodinamisko psihoterapiju supervizora
vadībā
1993 – 1998
Francijas psihoterapijas skola “EFAPO”, psihoterapeita sertifikāts
psihoorganiskajā analīzē
1996 – 1998
LU Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte, psiholoģijas maģistra
grāds klīniskās psiholoģijas apakšnozarē (Mg.psych.)
1993 – 1996
LU Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte, psiholoģijas bakalaura grāds
un psihologa asistenta kvalifikācija (Bak.psych.)
1994 – 1995
LU Pedagoģijas fakultāte, pedagoģijas maģistra grāds (Mg.paed.)
1987 – 1992
LU Bioloģijas fakultāte, bioloģijas specialitāte, biologa, cilvēka
un dzīvnieku fiziologa kvalifikācija
PAPILDUS IZGLĪTĪBA
Papildus dalība dažādos projektos, starptautiskajās conferences, semināros,
2005.g. 24.nov.
piešķirts Eiropas psihoterapeita sertifikāts
2005.g. 10.jūn.
resertifikācija par specializāciju psihoterapijā
2003.g. 9.maijs
sertifikāts par specializāciju psihoterapijā, Nr.PT-19
ZINĀTNISKAIS GRĀDS
Psiholoģijas doktore
AKADĒMISKAIS NOSAUKUMS
Asociētā profesore
DARBA PIEREDZE
No 2007g
RSU Komunikācijas fakultātes socioloģijas un psiholoģijas katedras vadītāja,
asoc.profesore
2003 – 2007 RSU Eiropas Studijas fakultāte, Socioloģijas katedras v-ja, docente
2002 – 2003 docente RPIVA
2002 – 2003 RSU, lektors
1996 – 1999 Sabiedrības veselības skola, psiholoģijas lekcijas
1994 – 1995 2.medicīnas skola
no 1991
Āgenskalna Valsts ģimnāzija, psiholoģijas skolotāja
1991-2007
Āgenskalna Valsts ģimnāzija, psiholoģe
ZINĀTNISKĀS AKTIVITĀTES
Zinātniskā darba tēmas:
Adiktīvā uzvedība, vidusskolēnu psiholoģija, digitālo tehnoloģiju psiholoģija, dejas piholoģija;
deju un kustību terapija
Akadēmiskie kursi:
Personības psiholoģija, Sociālā psiholoģija, Konfliktu psiholoģija, Komunikāciju psiholoģija,
Deju un kustību terapijas teorijas un vēsture, Augstskolas pedagoģija un vadība, Reklāmas
psiholoģija
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DALĪBA SABIEDRISKAJĀS UN PROFESIONĀLAJĀS ORGANIZĀCIJĀS
no 2009.g.
Latvijas profesionālo psihologu biedrība
no 2007.g.
Latvijas deju un kustību terapijas asociācija
no 2005.g.
Latvijas Psihoorganiskās analīzes psihoterapeitu biedrība
no 2004.g.
Latvijas Psihoterapeitu biedrība
PUBLIKĀCIJAS
63 zinātniskās publikācijas (t.sk. 3 monogrāfijas )
VALODU ZINĀŠANAS
latviešu dzimtā
krievu pārvaldu pilnībā
franču – vidējas zināšanas, 1998.g. LU nokārtots promocijas eksāmens (vērtējums-8)
angļu - vidējas zināšanas, 2005.g. 15.jūl. nokārtots eksāmens uz B1/B2 līmeni
Datums: 31.05.2010.

Paraksts:
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Dr.oec. docente Andas Batragas
dzīves un darba gājums.
( curriculum vitae)
Dzimšanas gads:

1962.

Izglītība:
1980.- 1984. studijas LVU Finansu un tirdzniecības fakultātē
1989.- 1991. aspirantūra LU Finansu un tirdzniecības fakultātes
Tirdzniecības ekonomikas katedrā.
1994. – 1995. mācības Valsts Administrācijas skola.
1994.
kvalifikācija “Inovācijas augstskolu didaktikā”.
2004.
Augstskolu mācībspēku pedagoģiskā pilnveide/Inovācijas
augstākās izglītības sistēmā, Augstskolu didaktikā un
Izglītības darba vadībā.
Stažēšanās ārzemju augstskolās un pētniecības iestādēs:
2002.
Rostokas Universitāte (Vācija), “Kultūras tūrisma pieredze Vācijā”
2003.
Rostokas Universitāte (Vācija), “Kūrortu tūrisma vadīšana”
2004.
Rostokas Universitāte (Vācija), “Kruīzu tūrisms”
2005.
Rostokas Universitāte (Vācija), “Tūristu patērētājuzvedības un
apmierinātības pētīšana”
2006.
Rostokas Universitāte (Vācija) “Tūrisma vietas mārketings”
2007.
Rostokas Universitāte (Vācija)
2008.
Rostokas Universitāte (Vācija) „Pasākumu loma tūristu piesaistē”
2009.
Rostokas Universitāte (Vācija) „Patērētāju attiecību vadība kā
panākumu faktors”
Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi:
1994
Komerczinību maģistrs.
2005
Ekonomikas doktora grāds tirgzinībā (Dr.oec.)
Nodarbošanās:

Tirgvedības

Tirgvedības

1984. – 1987. pasniedzēja Rīgas kooperatīvajā tehnikumā.
1987. – 1989. nodarbinātā palīgražošanā Bauskas raj. K/zs “Viesturi”.
1989. – 1992. asistente LU Finansu un tirdzniecības fakultātē,
Tirdzniecības ekonomikas katedrā.
1992. – 1995. asistente LU Ekonomikas fakultātē, Tirdzniecības
ekonomikas/Komerczinību katedrā.
1995.– 1998. lektore LU Ekonomikas fakultātē, Komerczinību katedrā/
Pakalpojumu uzņēmējdarbības un tirgvedības katedrā.
1998. –2004. lektore LU Ekonomikas un vadības fakultātes,
un kvalitātes vadības institūtā.
2004. –2005. asistente LU Ekonomikas un vadības fakultātes,
Tirgvedības un kvalitātes vadības institūtā.
No 2006.docente LU Ekonomikas un vadības fakultātes,
un kvalitātes vadības institūtā.
No 2007.docente LU Ekonomikas un vadības fakultātes, Tirgzinību

katedrā.
Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra:

67

1. Batraga A. “Reklāmas ietekme sabiedrībā”/ Ekonomikas un vadības zinību attīstības
problēmas,IV: LU Zinātniskie raksti, 647. sēj./Zin. Redaktore asoc. Prof. E. Dubra –
Rīga: Latvijas Universitāte, 2002. –908lpp./t. sk. aut.42.-52.lpp.
2. Batraga. A “Advertising in Latvia”/ More Advertising Worldwide;(Ed.) Ingomar Closs
/With contributions by I. Abdullah.......- Berlin; Heidelberg; New York Barcelona; Hong
kong; London; Milan; Paris; Tokyo: Springer 2002 /ISBN 3 –540 –42994 8 / t. sk. aut.
135.- 159.lpp.
3. Batraga A. „Sabiedriskās attiecības, to attīstības iespējas.”/Latvijas Universitātes raksti
660. sējums vadības zinātne – Rīga: Latvijas Universitāte/ Zinātne, 2003. - 365lpp./t.sk.
aut.126.-139.lpp./ ISBN 9984-767-06-03
4. Batraga A.” Potential of the modern forms of marketing communication”./ Scientific
Achievments for Wellbeing and development of society, Proceedings of the
international scientific conference March4-5, 2004./ Rezekne Higher education
institution. – Rezekne, 2004.- 145p./ t.sk. aut. 14. – 22.lpp./ISBN 9984-585-34-4
5. Batraga A., K. Dervojeda „Zīmola veidošana un vadīšana mūsdienu organizācijā”
./Latvijas Universitātes raksti, vadības zinātne – Rīga: Latvijas Universitāte, 2006. 683lpp./t.sk. aut.388.-410.lpp./ ISBN 978-9984-802-28-2.
6. Batraga A., Kalniņa N. „Latvijas uzņēmumu integrēto mārketinga komunikāciju
stratēģiju īpatnības” ”./ Latvijas Universitātes raksti, vadības zinātne – Rīga: Latvijas
Universitātes raksti 2007.
7. Батрага А., Крумина А. « Логистические и маркетинговые функции упаковки.
Търговията всъвременното общество: теория и практика.» Сборник с доклади.Изд.
«Наука и икономика» Икономический университет – Варна 2008. 585c. ISBN 978954-21-0371-4
8. Batraga A., J.Šalkovska “The Problem of Latvian Interpretation of the Term
“Marketing” in Education and Globalization Context”. IESNIEGTS PUBLICĒŠANAI.
Raksti zinātniskos žurnālos un rakstu krājumos
Konferenču tēzes

30
5

Zinātniski pētnieciskā darbība:
1989.-1995.Latvijas ekonomisko sakaru attīstība.
no 1995.- Tirgvedības komunikāciju attīstība Latvijā.
Starptautiskās konferences :
1. “Current issues in management of business and society development – 2009 (Biznesa un
sabiedrības attīstības vadības aktualitātes – 2009) May 7 – 9, 2009 University of Latvia.
Rīcības komitejas locekle.
2. “Current issues in management of business and society development – 2011 (Biznesa
un sabiedrības attīstības vadības aktualitātes – 2011) May 5 – 7, 2011 University of
Latvia. Rīcības komitejas locekle.
Papildus ziņas par profesionālo darbību:
LU EVF Domes locekle.
LU Ekonomikas Promocijas padomes zinātniskā sekretāre.
2010. gada 14. aprīlī
Anda Batraga
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CURRICULUM VITAE
Vārds, uzvārds:
Imants Kalniņš
Dzimšanas datums: 1947. gada 15. jūnijs
Dzimšanas vieta: Valmiera
Adrese:
Elvīras iela 9a, Rīga, LV – 1083,
Tālrunis:
26182653
IZGLĪTĪBA
1969.g.
1961.g.
1954.g.

- 1974.g. Rīgas Politehniskais institūts, Radiotehnikas un sakaru fakultāte
- 1965.g. Rīgas Elektromehāniskais tehnikums, specialitāte - tehniķis
elektromehāniķis
- 1961.g. Rīgas 8. vidusskola

PAPILDUS IZGLĪTĪBA
2008. g.

LU Pedagoģijas un Psiholoģijas fakultātes rīkoti kursi „Augstskolu
didaktika: mūsdienu teorija un prakse”
mērījumi un analīze vides veselības vērtēšanā – NIVA kursi, Tallina;
fizika – Maskavas 2. medicīnas institūts, Maskava;
fizika – Novosibirskas medicīnas institūts, Novosibirska;
medicīniskā kibernētika – Vissavienības ārstu kvalifikācijas celšanas
institūts, Maskava.

1996. g.
1985. g.
1980. g.
1978. g.

ZINĀTNISKAIS GRĀDS
1992.g.
Bioloģijas doktors
AKADĒMISKAIS NOSAUKUMS
2002.g.
Docents
DARBA PIEREDZE
1995.g.
1990.g.
1975.g.
1972.g.
1969.g.
1964.g.

- patreiz
- 1994.g.
- 1990.g.
- 1975.g.
- 1972.g.
- 1969.g.

Rīgas Stradiņa Universitāte – lektors, docents;
Paju sabiedrība “Vitrupe” – galvenais enerģētiķis;
RMI Fizikas katedra – vecākais laborants, asistents;
RMI CZPL tehniskās daļa - inženieris
RMI Normālās fizioloģijas katedra – vecākais preparātors;
RESR un TTT strādnieks

ZINĀTNISKĀ DARBĪBA
Kustību un balsta biomehānika
DALĪBA SABIEDRISKAJĀS UN
PROFESIONĀLAJĀS ORGANIZĀCIJĀS
Latvijas Medicīnas inženieru biedrība
GODA NOSAUKUMI, APBALVOJUMI
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PUBLIKĀCIJAS
Kopējais publikāciju skaits – 85
Pēdējo trīs gadu publikāciju saraksts:
U. Teibe, P. Butlers, I. Kalniņš, U. Berķis, Z. Avota, J. Sprieslis, V. Poriņš.
1. Praktiskie un laboratorijas darbi medicīniskajā un bioloģiskajā fizikā 1. semestris –
R.:RSU, 2008. – 74 lpp.
U. Berķis, P. Butlers, I. Kalniņš, J. Sprieslis, O. Timms, U. Teibe. Medical Physics:
2.
Lecture notes. Part1. R.: RSU, 2008, - 72p
U. Berķis, P. Butlers, I. Kalniņš, J. Sprieslis, O. Timms, U. Teibe. Laboratory
3.
Works Medical Physics. Part 2. R.: RSU, 2008, - 47p
U. Berķis, P. Butlers, I. Kalniņš, J. Sprieslis, O. Timms, U. Teibe. Laboratory works
4.
in Medical Physics. Part 2. – Rīga: RSU, 2009, - 42 lpp.
D. Gardovska, I. Grope, J. Pavāre, I. Kalniņš u. c. Bērnu mirstības samazināšana,
uzlabojot dzīvībai bīstamu infekcijas slimību agrīnu diagnostiku. Latvijas
5.
iedzīvotāju dzīvildzi un dzīves kvalitāti apdraudošās slimības. Rakstu krājums V.
Pīrāga redakcijā – Rīga: 2009, 95 – 110. lpp.
J. Pavāre, I. Grope, I. Kalniņš, D. Gardovska. Iekaisuma marķieru optimālie cut –
6. off līmeņi bakterēmijas noteikšanai bērniem. RSU 2010. gada zinātniskās
konferences tēzes – Rīga: RSU, 2010, 223. lpp.
J. Pavāre, I. Grope, I. Kalniņš, D. Gardovska. Iekaisuma marķiera HMGB 1, LBP,
7. IL – 6 un CRP līmenis bērniem ar bakterēmiju. RSU 2010. gada zinātniskās
konferences tēzes – Rīga: RSU, 2010, 230. lpp.
J. Pavāre, I. Grope, I. Kalniņš u. c. High – mobility group box – 1 protein (HMGB
8. 1) bērniem ar sadzīvē iegūtām infekcijām. RSU 2010. gada zinātniskās konferences
tēzes – Rīga: RSU, 2010, 236. lpp.
J. Pavāre, I. Grope, I. Kalniņš, and D. Gardovska. Diagnostic markers for early
sepsis diagnosis in children with systemic inflammatory response syndrome.
9.
Proceedings of the Latvian Academy of Sciences, vol. 63, 2009, numb. 4/5, pp. 191
– 197
J. Pavare, I. Grope, I. Kalnins, D. Gardovska. High – mobility group box – 1
protein, lipopolysaccharide – binding protein, interleukin – 6 and C – reactive
10.
protein in children with community acquired infections and bacteraemia: a
prospective study. BMC Infectious Diseases 2010,10:28, pp. 1 – 9.
VALODU ZINĀŠANAS
Latviešu valoda - dzimtā;
Angļu un krievu valoda - sarunvalodas līmenī;
PAPILDUS INFORMĀCIJA
Datorzināšanas – MS Office, SPSS for Windows, STATISTICA, EpiInfo un citas
datorprogrammas; B un C kategorijas autovadītāja apliecība
2010.gada 9.jūnijā
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CURRICULUM VITAE
Vārds, uzvārds:
Dzimšanas datums:
Dzimšanas vieta:
Adrese:
Tālrunis:
IZGLĪTĪBA
1966 - 1969
1957 - 1962
1953 - 1957
1946 - 1953

Uldis Teibe
1939. gada 3. augusts
Ventspils rajons, Popes pagasts
Lāčplēša ielā 42 – 9, Rīgā, LV1011
67285926

aspirantūra Ļeņingradas Valsts universitātē, Bioloģijas un augsnes
fakultātē (specialitāte – biofizika)
Latvijas Valsts universitāte, Fizikas un matemātikas fakultāte, fizikas
specialitāte
Ugāles vidusskola
Popes 7-gadīgā skola

PAPILDUS IZGLĪTĪBA
2003 - 2003
Sanktpēterburgas apvienība "Spektron" apmācība darbam ar RFSA
aparātu "Spektroskan" (50 stundas)
2000 - 2000
RSU kursi "Matemātikas mācīšanas metodika programmās MathCad
un Winfuktionen" (30 stundas)
1999 - 1999
RSU/AML kursi "Informātika un statistika" (18 stundas)
1999 - 1999
RSU/AML kursi "Datu statistiskā apstrāde programmās SPSS un
STATISTICA" (30 stundas)
1988 - 1988
Maskava, 2 MVMI, kvalifikācijas celšanas kursi fizikā (144 stundas)
1986 - 1986
RMI kursi "Skaitļošanas tehnikas lietošana" (162 stundas)
1980 - 1980
Novosibirska, NMI, kvalifikācijas celšanas kursi fizikā (144 stundas)
1977 - 1977
Maskava, ĀKCI, kvalifikācijas celšanas kursi medicīniskajā
kibernētikā (156 stundas)
1974 - 1976
MLU "Starptautiskās attiecības" (diploms Nr. 13147)
1975 - 1975
Maskava, 2 MVMI, kvalifikācijas celšanas kursi fizikā (310 stundas)
1971 - 1973
Pedagoģiskās meistarības universitāte (apliecība Nr. 125)
ZINĀTNISKAIS GRĀDS
1970
Bioloģijas doktors
AKADĒMISKAIS NOSAUKUMS
2004
profesors
DARBA PIEREDZE
2004 RSU fizikas katedras vadītājs, profesors
1998 - 2004
RSU fizikas katedras vadītājs, asociētais profesors
1969 - 1998
RMI/AML fizikas katedras asistents, vecākais pasniedzējs un
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1966 - 1969
1964 - 1966
1962 - 1964

docents
Ļeņingradas Valsts universitāte, aspirants
RMI fizikas katedras vecākais laborants, asistents
Piltenes vidusskola, skolotājs

ZINĀTNISKĀ DARBĪBA
Bioloģiskā un medicīniskā fizika un statistika, biomehānika,
informātika un datorika
DALĪBA SABIEDRISKAJĀS UN
PROFESIONĀLAJĀS ORGANIZĀCIJĀS
Rīgas Stradiņa universitātes Senāta loceklis; RSU Sabiedrības
veselības fakultātes domes loceklis; RSU Ētikas komitejas loceklis
Latvijas Inženierzinātnes un fizikas biedrības loceklis; Latvijas Tiesu
medicīnas ekspertu biedrības biedrs; Žurnāla «Latvijas ķirurģijas
žurnāls. Acta CHIRURGICA Latviensis» redakcijas padomes
loceklis
GODA NOSAUKUMI, APBALVOJUMI
Ordenis "Goda zīme", 1976. gadā, Nr. 1465719
VAM Goda raksts, 1989. gadā, Nr. 925/06
PUBLIKĀCIJAS
Kopā 115 publikācijas
1. Kokare I., Vētra J., Krūmiņa Dž., Teibe U. 2000. Par gadsimta
pārmaiņu raksturu Latvijā. // Kr. Latvijas vēsturnieki. // Rīga: LVIA,
123. – 132. lpp.
2. Teibe U., Butlers P., Kalniņš I. 2000. Datoru izmantošana
matemātikas, statistikas, fizikas un biomehānikas kursu apguvē. //
Pieredze, teorija un prakse medicīniskajā izglītībā: Pedagoģisko
rakstu krājums. // AML/RSU, 42. – 47. lpp.
3. Teibe U., Berķis U., Kalniņš I., Avota Z., Sprieslis J., Poriņš V.
2001. Laboratorijas darbi fizikā (2. semestris). – Rīga: AML, 74 lpp.
4. Voskis H., Teibe U. 2001. The muscular staples as springs and
musculo-venous pumps. // Proceedings of the 2nd Baltic-Bulgarian
Conference on Bionics, Biomechanics and Mechanics. // Rīga, RTU,
pp. 10 – 12.
5. Lācis A., Teibe U., Tretjakovs P. 2001. Matemātiskais modelis
femorodistālo šuntu primārās funkcionēšanas ilguma prognozēšanai.
// AML Zinātniskie raksti. – Rīga: AML, 17. – 22. lpp.
6. Stomin J., Teibe U., Kinels J., Ignackov I. 2001. Forensic
Odolontical identification of Burned Remains in Latvia. // Thesis 4th
Medico-Legal Association. Tartu: p. 28.
7. Teibe U., Berķis U. 2001. Varbūtību teorijas un matemātiskās
statistikas elementi medicīnas studentiem. Rīga: AML/ RSU , 88 lpp.
8. Teibe U., Avota Z., Butlers P., Kalniņš I., Berķis U., Poriņš V.,
Sprieslis J. 2001. Fizikas laboratorijas darbi farmācijas fakultātes
studentiem. 1. daļa. Rīga: AML/ RSU, 28 lpp.
9. Teibe U., Butlers P., Kalniņš I., Berķis U., Avota Z., Sprieslis J.,
Poriņš V. 2001. Laboratorijas darbi fizikā SVF studentiem. Rīga:
72

AML/ RSU, 78 lpp.
10. Teibe U., Kalniņš I., Berķis U., Butlers P., Avota Z., Sprieslis J.,
Poriņš V. 2001. Praktiskie un laboratorijas darbi fizikā. 1. semestris.
– Rīga: AML/ RSU, 59 lpp.
11. Teibe U., Kalniņš I., Berķis U., Butlers P., Avota Z., Sprieslis J.,
Poriņš V. 2001. Laboratorijas darbi fizikā. 2. semestris. – Rīga:
AML/ RSU, 74 lpp.
12. Voskis H., Teibe U. 2002. The springs of the musculsceletal
system. // Proceedings of the 2nd Baltic-Bulgarian Conference on
Bionics, Biomechanics and Mechanics – Varna: pp. 26 – 27.
13. Lazdāne G., Rezeberga D., Kroiča J., Sokolova L., Teibe U.
2002. Genital mykoplasma infectionin pregnancy. – Česka
Gynekologie. 17th European Congress of Obstetrics and
Gynecology. Prague. p. 5.
14. Rezeberga D., Lazdāne G., Kroiča J., Sokolova L. and Teibe U.
2002. Women’s Reproductive Tract Infections: Influence on
Duration and Outcome of Pregnancy. // Proc. Latvian. Acad. Sci.,
Section B, Vol. 56 (2002), No. 1/2, pp. 42–47.
15. Lazdāne G., Rezeberga D., Kroiča J., Sokolova L., Teibe U.
2002. Genital mycoplasma infection in pregnancy. Česka
Gynekology, 8, p. 67.
16. Krumina A., Krumina L., Teibe U., Lazdins M., Svabe V.,
Krumina Z., Baumanis V. 2002. CA repeats in the first intron of the
CFTR gene incystic fibrosis patients and healthy Latvians. European
Journal of Human Genetics, p. 213.
17. Eglite E., Shitova O., Bekmane U., Teibe U., Guseva L., Buhtina
N., Kolupajeva T., Sture G., Aldins P., Majore A., Rozentale B.,
Sochnev A., Viksna L. 2003. Association of HLA DRB1 Allelles
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VALODU ZINĀŠANAS

Latviešu - dzimtā, krievu - brīvi, vācu un angļu ar vārdnīcas
palīdzību
PAPILDUS INFORMĀCIJA
Datorprogrammas MS Office, MathCad, SPSS, STATISTICA,
Photoshop, PageMaker u.c.
Datums: 2010. gada 9.jūnijā
Paraksts
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Curriculum vitae
Personas dati
Uzvārds
Vārds
Dzimusi
Personas kods
Ģimenes stāvoklis
Dzīvoju
Tālrunis
E-pasts

Upeniece
Irēna
Rīgā
040955 - 10706
precējusies, dēls
Stabu ielā 15 - 60, Rīga, LV – 1001
mob.2 6157576
irena.upeniece@ inbox.lv

Izglītība
1990 - 1995 - LU doktorantūra, pedagoģijā un psiholoģijā.
1972 - 1976 - Latvijas valsts fiziskās kultūras institūts, pedagogs.
1961 - 1972 - Rīgas 57. vidusskola.
Zinātniskais grāds - pedagoģijas zinātņu doktore ( Dr. paed.)
Profesionālā karjera
kopš 2009
Rīgas Stradiņa universitāte Sporta, uztura un pedagoģijas katedras
docente
kopš 2004
Rīgas Stradiņa universitātes, Sporta un pedagoģijas katedras docente
1998 - 2004
1998 - 2000
Kopš 1995
1990 - 1995
1979 - 1990
1976 - 1979

- Rīgas Stradiņa universitātes, Rehabilitācijas katedras docente
- Medicīniskās izglītības nodaļas speciāliste
- Latvijas medicīnas akadēmijas, rehabilitācijas katedras lektore
- LU doktorantūra
- Rīgas medicīnas institūta pasniedzēja
- instruktore sporta biedrībā "Daugava"

Rīgas Stradiņa universitātē realizējamās programmas.
Pedagoģijas pamati .Vispārīgā pedagoģija. Mūsdienu pedagoģija. Praktiskā pedagoģija.
Didaktika. Aktīvās didaktikas metodes.
Pedagoģijas vēsture. Sporta vēsture.
Uzvedības un sakarsmes kultūra. Uzvedības kultūra. Lietišķā etiķete. Personības teorijas.
Sporta pedagoģija . Sports veselībai. Sporta aerobikas soļi fitnesā. Dažādi fitnesa nodarbību
veidi
Zinātniski pētnieciskās darbības virzieni
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Pedagoģijas vēsture (disertācija, monogrāfija, zinātniskie raksti)
Medicīnas vēsture (zinātniskais raksts)
Izglītības kvalitāte.( zinātniskās tēzes, uzstāšanās RSU zinātniskās konferences plenārsēdē).
Studentu motivācija mācīties (zinātniskais raksts)
Studentu pašnovērtējums studiju procesā (zinātniskais raksts)
Veselības aprūpe un profilakse (atspoguļojās maģistru, bakalauru, profilakses darbos kā
arī zinātniski-populāros rakstos)

Organizatoriskie darbi:
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Pedagoģisko lasījumu organizēšana un vadīšana “Pieredze, teorija, prakse, medicīniskajā
izglītībā” 1998-2000. gg. AML/RSU. Ar referātiem piedalījās AML/RSU docētāji un
uzaicinātie vieslektori. Gala produkts: Rakstu krājums “Pieredze, teorija, prakse,
medicīniskajā izglītībā”.
Sporta pasākumu organizēšana, vadīšana, tiesāšana AML/RSU studentiem, tiesāšana arī citās
Latvijas augstskolās. Organizēšana un piedalīšanās - augstskolu sacensībās docētājiem Jelgavā,
Ventspilī, Liepājā, RPIVA.
Masu pasākumu organizēšana nūjošanā – Rīgā, Saulkrastos, Daugavpilī..
Sabiedriskie darbi
Baltijas valstu pedagogu - vēsturnieku asociācijas biedre.
Latvijas zinātnieku Pedagoģijas asociācijas revidents.
Starptautiskās sieviešu apvienības biedre.
Sadarbojos ar Starptautiskā žurnāla par skaistumu un veselību “Kosmetik Internationl
Baltikum” redkolēģiju.
Starptautiskās sieviešu kustības dalībniece. Projekts “ Sieviete politikā” , “ Sieviete un vara” .
“ Sieviete ES” ( Zviedrijā, Čehijā, Slovākijā, Igaunijā, Latvijā.)
Biedrības „Stabu 15” valdes priekšsēdētāja.
Piedalīšanās TV, radio-1 programmās par dzimumlīdztiesību, veselīgu dzīves veidu un
nūjošanu.
Valodas:
Krievu un latviešu - dzimtās
Angļu - vidējs līmenis
Datorprasme:
Microsoft Word, Power –Point.
2010-15-06.
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Mag. Soc. LIGITA ĀZENA
dzīves un darba gājums
(curriculum vitae)
Dzimšanas
gads:
Izglītība:

24.09.1969.

2009. LU Ekonomikas un vadības fakultāte, sabiedrības vadības doktorantūra (šobrīd
promocijas darba izstrāde)
2004.– Latvijas Universitāte Ekonomikas un vadības fakultātes maģistrantūra, sociālo
zinātņu maģistra grāds sabiedrības vadībā, diploms MDA Nr.0627.
2002.- Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskolas Psiholoģijas fakultāte,
sociālo zinātņu bakalaura grāds psiholoģijā, specializācija– mārketinga psiholoģija,
diploms Nr. 001189
1987.- Rīgas tirdzniecības tehnikums, pārtikas preču prečzinība
1984.- Rīgas 75. vidusskola

Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi:
Ekonomikas un kultūras augstskola, Vadības zinības nozares, uzņēmējdarbības vadības
apakšnozares docente
Informācijas sistēmu menedžmenta augstskola
Mārketinga un menedžmenta katedra, docente

Nodarbošanās:
2008.g- ‘’Ekonomikas un kultūras augstskola’’, docente, Kultūras nodaļas vadītāja,
studiju programmu ‘’Kultūras vadība’’ un ‘’Vadības zinības’’ direktore
2004. g. – 2008.g. –‘’ Informācijas sistēmu menedžmenta augstskola’’, docente
2002. g. – 2004. g. SIA ‘’Mediju Nams’’ mārketinga projektu vadītāja
2000. g. - 2002. g. SIA “Biznesa augstskola Turība” – reklāmas projektu vadītāja
1997.g. - 2000.g. SIA “Ginks” mārketinga direktore
1993. g. - 1995. g. SIA ‘’Silvans’’ – galvenā grāmatvede
1987.g. - 1992.g. veikala direktora vietniece

Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra:
 L. Āzena ‘’Teritorijas mārketinga stratēģijas plānošana’’ Jāņa Pāvila II Katolu
Univesritāti Lublinā, Polijā (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawla II Lublin, Poland)
2010.g.
 L.Āzena ‘’Teritorijas mārketings kā teritorijas attīstības veicinātājs’’,
LU zinātnisko rakstu krājums, 2009.g.
 L.Āzena, S. Keiss ‘’Konkurētspēja kā teritorijas attīstības veicinātājs’’,
LLU Starptautiskās zinātniskās konferences rakstu krājums, 2009.g.
 L.Āzena ‘’Pilsētas mārketinga atziņu izmantošana pašvaldības darbības plānošanā’’
RSU zinātnisko rakstu krājums, 2009.g.
 L.Āzena ‘’Pilsētas mārketinga stratēģiskā plānošana’’,
Kauņas Tehnoloģiskās Universitātes starptautiskās zinātniskās konferences rakstu krājums,
2009.g.
 L.Āzena ’’Teritorijas internet- mārketings” Jāņa Pāvila II Katolu Univesritāti Lublinā,
Polijā (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawla II Lublin, Poland) 2009.g.
 Laikraksts „Ikšķiles vēstis”, 15.04.2004: „Aptauja Ikšķiles pilsētā noslēgusies’’
 Lekciju materiāli: ‘’Mārketings’’, ‘’Mārketinga vadīšana’’, ‘’Mārketinga pētījumi’’ u.c.

Zinātniski pētnieciskā darbība:
Dalība zinātniskajās konferencēs LU, RSU, LLU, KTU u.c.

Akadēmiskie kursi:





Mārketings
Mārketinga vadīšana
Mārketinga pētījumi
Starptautiskais mārketings
 Patērētāju uzvedība

Papildus ziņas par profesionālo darbību:
2000.g. līdz šim brīdim – Reklāmas un mārketinga kluba biedrs
Dalība uzņēmumu darbību pilnveidošanas konsultāciju jomā
Dalība jaunu uzņēmumu darbības uzsākšanas konsultāciju jomā
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2010. gada 09. jūnijā

Curriculum Vitae
Personas dati
Uzvārds / Vārds

Liepa Evija

Personas kods

190568-10409

Dzimšanas vieta
Adrese (pieraksta un dzīves vietas)
Tālrunis
Fakss
E-pasts
Pilsonība
Dzimums
Akadēmiskie nosaukumi un
zinātniskie grādi

Rīga
Valdeķu 6/1-6, Rīga, LV-1004
Mobilais tālrunis
67622669
67622669
eliepa2@gmail.com

29557195

Latvijas Republikas
Sieviete
Asociētā profesore, matemātikas doktore (Dr. math.)

Darba pieredze
Laika periods
Profesija vai ieņemamais amats
Darba vietas nosaukums
Laika periods
Profesija vai ieņemamais amats
Darba vietas nosaukums
Laika periods
Profesija vai ieņemamais amats
Darba vietas nosaukums
Laika periods
Profesija vai ieņemamais amats
Darba vietas nosaukums
Laika periods
Profesija vai ieņemamais amats
Darba vietas nosaukums
Laika periods
Profesija vai ieņemamais amats
Darba vietas nosaukums
Laika periods
Profesija vai ieņemamais amats
Darba vietas nosaukums

no 08.2002. līdz šim brīdim
Asociētā profesore, studiju programmas „Uzņēmējdarbība” virziena
„Mārketinga menedžments” direktore

Baltijas Starptautiskā akadēmija (bij. Baltijas Krievu institūts)
no 09.2005. līdz šim brīdim
Docente, Studiju daļas vadītāja
Latvijas biznesa koledža
no 09.1999. līdz šim brīdim
Docente

Rīgas Stradiņa universitāte
09.1993 – 06. 2007
Asistente, vēlāk lektore, no 1998.g. docente
Rīgas Tehniskā universitātes Informācijas tehnoloģijas institūta Vadības
informācijas tehnoloģiju (Operāciju pētīšanas) katedra
02.2001 – 09.2001
Biznesa augstskolas Turība uzņēmējdarbības maģistrantūras programmas
direktore
Biznesa augstskola Turība
08. 1997 – 07. 2002
Ekonomikas un uzņēmējdarbības katedras vadītāja, studiju programmu
„Komercdarbība un uzņēmumu vadība” un „Ekonomikas un uzņēmējdarbības
skolotājs” direktore, lektore, no 1998.g. docente

Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola
09. 1991 – 06. 1993
Asistente
Latvijas Universitātes Fizikas un matemātikas fakultātes Varbūtību teorijas un
matemātiskās analīzes katedra

Izglītība
Laika periods
Piešķirtā izglītības dokumenta
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija
Izglītības iestādes nosaukums un
veids
Laika periods

10. 1993 – 06.1998
Matemātikas doktore (Dr. math.), diploms C-D Nr. 001474, izdots LU
1998.gada 3.jūnijā
Rīgas Tehniskā universitāte, doktora studijas
06. 1996
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Piešķirtā izglītības dokumenta
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija
Izglītības iestādes nosaukums un
veids
Laika periods
Piešķirtā izglītības dokumenta
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija
Izglītības iestādes nosaukums un
veids

Matemātikas maģistre, maģistra diploms Nr. 002015, izdots LU
1996.gada 20.jūnijā
Latvijas Universitāte
09.1986 – 06. 1991
Augstākās izglītības diploms УВ 975442, izdots 1991.gada 26.jūnijā,
specialitāte – lietišķā matemātika
Latvijas Universitāte, Fizikas un matemātikas fakultāte

Kvalifikācijas celšana
Laika periods
Semināra\treniņa nosaukums
Izglītības iestādes nosaukums
Laika periods
Semināra\treniņa nosaukums
Izglītības iestādes nosaukums

2007.g. 8.-9. februāris
BKI→BSA: attīstības perspektīvas un izaicinājumi
Baltijas Starptautiskā akadēmija
09.2001.-06.2002.
Pedagoģiskās meistarības seminārs
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola

Prasmes
Dzimtā valoda

Latviešu

Citas valodas
Pašnovērtējums

Sapratne
ļoti labi

Angļu valoda
Krievu valoda

labi
X

X

Runāšana
ļoti labi
X

labi
X

Rakstīšana
ļoti labi

labi
X

X

Zinātniskā darbība
LZP, valsts finansēto vai
Starptautisko pētījumu projektu
dalībnieks vai vadītājs

Vadītie projekti:
Latvijas Zinātnes padomes akceptēts projekts Nr. 01.0536 “Kapitāla aktīva
daļas cenu veidošanās dinamiskā modeļa analīze” (2001 - 2002)
LR Konkurences padomes pētījums „Konkurence būvniecības tirgū Latvijā”
(2006)

Latvijas vai starptautisko projektu
un programmu ekspertu padomju,
komisiju loceklis

ES finansētā projekta „Atbalsts konsultācijām un komercsabiedrību
dalībai starptautiskās izstādēs un tirdzniecības misijās” ietvaros veiktais
pētījums „Konkurence Baltijas lauku reģionu naktsmītņu tirgū, tirgus
piedāvājuma un pieprasījuma analīze”, pasūtītājs - SIA „Lauku atbalsta
dienests” (2005)
IZM un VIAA akceptēta ESF projekta „Atbalsts mācību prakses
īstenošanai profesionālās izglītības un augstākās izglītības studentiem”
dalībniece (2007)
Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības
divpusējā finanšu instrumenta prioritātes "Akadēmiskie pētījumi" eksperte
(2008)
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Publikācijas atbilstošajā
zinātņu nozarē
raksti recenzētos izdevumos

1. Carkovs J., Liepa E. Impulsu Markova multiplikatīvu kociklu asimptotiskā
dilšana un robežteorēmas, II Pasaules latviešu zinātnieku kongresa tēžu
krāj., ISBN 9984-9542-0-X, 2001, 331.lpp.
2. Gūtmanis N., Liepa E. RIGIBID indeksu prognozēšanas iespējas, Biznesa
augstskolas “Turība” starptautiskās konferences „Ekonomisko un sociālo
attiecību transformācija: procesi, tendences, rezultāti” rakstu krājums,
ISBN 9984-609-45-6, 2001, 133-136 lpp.
3. Liepa E., Tsarkov Y. Asymptotic Methods for Stability Analysis of Markov
Evolution Families Associated with Impulse Markov Dynamical Systems,
15th European Simulation Multiconference (ESM’2001) „Modeling and
Simulation 2001”, rakstu krājums, ISBN 1-56555-225-3, Prāga, 2001,
791-797 lpp.
4. Ajevskis V., Gūtmanis N., Liepa E. Latvijas ekonomisko rādītāju
prognozēšanas iespējas, Starpt. zin. konf. “Tradicionālais un novatoriskais
sabiedrības ilgtspējīgā attīstībā; konkurētspējas problēmas ilgtspējīgā
ekonomikas attīstībā”, ISBN 9984-585-25-3,Rēzekne, 2002.
5. Ajevskis V., Gutmanis N., Liepa E., Počs R. On Latvian Economic
Indicator, The 6th World Multiconference on Systemics, Cybernetics and
Informatics, SCI 2002, Orlando, Florida, USA, ISBN 980-07-8150-1, 14 –
18 July, 2002. – p.p. 462 - 463.
6. Pavļenko O., Liepa E. Yield Curve Analysis with Diffusion Approximation.
Proceedings of the 2nd Conference in Actuarial Science & Finance in
Samos. September 20-22. 2002. Karlovassi, Greece.
7. Ajevsky V., Sinenko N., Liepa E.. VAR Modelling of Latvian Interest
Rates, MACROMODELS’2002, ISBN 83-7171--694-X, December 4-7,
2002, Cedzyna, Poland.
8. Liepa E., Gūtmanis N. On Equilibrium Stability of Markov Evolution
Families, 3rd International Conference Aplimat, rakstu krājums,
Bratislava, Slovākija, 2004, p.p.635-639.
9. Liepa E., Papins A., The Analysis of Factors Influencing the Development
of Small and Medium Size Enterprises’ Activities, The VIIIth International
Scientific Conference Management and Sustainable Development,
Bulgārija, Jundola, 2008
10. Liepa E., Papins A., Grīnberga G. Development Models of Small and
Medium Size Enterprises’ Activities, The 4th International Scientific
Conference Modeling the European Future: Integrating the Old and the
New, rakstu krājums, Lietuva, Klaipēda, 2-3 oktobris, 2008
nav
nav

mācību grāmatas
mācību līdzekļi (izdoti
reģistrētos apgādos)

nav
LR Konkurences Padomes mājas lapā publicētais pētījums „Konkurence
būvniecības nozarē” (2006)

populārzinātniskas publikācijas
citas publikācijas
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Piedalīšanās ar referātu
(jebkura veida) starptautiskās
zinātniskās konferencēs un
kongresos

1. II Pasaules latviešu zinātnieku kongress, Rīga, 2001.g. 14.15.augusts
Referāts: Carkovs J., Liepa E. Impulsu Markova multiplikatīvu
kociklu asimptotiskā dilšana un robežteorēmas, II Pasaules
latviešu zinātnieku kongresa tēžu krāj., ISBN 9984-9542-0-X, R:
2001, 331.lpp.
2. Biznesa augstskolas “Turība” starptautiskā konference
„Ekonomisko un sociālo attiecību transformācija: procesi,
tendences, rezultāti”, Rīga, 2001.g. 30-31.marts
Referāts: Gūtmanis N., Liepa E. RIGIBID indeksu
prognozēšanas iespējas, BAT starptautiskās konferences rakstu
krājums, ISBN 9984-609-45-6, R: 2001, 133-136 lpp.
3. 15th European Simulation Multiconference (ESM’2001)
„Modeling and Simulation 2001”, Prāga, 2001.g. 6.-9.jūnijs
Referāts: Liepa E., Tsarkov Y. Asymptotic Methods for Stability
Analysis of Markov Evolution Families Associated with Impulse
Markov Dynamical Systems, 15th European Simulation
Multiconference (ESM’2001) „Modeling and Simulation 2001”,
rakstu krājums, ISBN 1-56555-225-3, Prāga, 2001, 791-797.
4. Rēzeknes Augstskolas starptautiskā zinātniskā konference
“Tradicionālais un novatoriskais sabiedrības ilgtspējīgā
attīstībā; konkurētspējas problēmas ilgtspējīgā ekonomikas
attīstībā”, Rēzekne, 2002.g. 29.februāris-2.marts
Referāts: Ajevskis V., Gūtmanis N., Liepa E. Latvijas
ekonomisko rādītāju prognozēšanas iespējas, RA starptautiskās
konferences rakstu krājums, ISBN 9984-585-25-3, Rēzekne,
2002.
5. Slovākijas
Tehnoloģijas
universitātes
3.starptautiskā
konference Aplimat, Bratislava, Slovākija, 2004.g. 3.6.februāris
Referāts: Liepa E., Gūtmanis N. On Equilibrium Stability of
Markov Evolution Families, 3rd International Conference
Aplimat, rakstu krājums, Bratislava, Slovākija, 2004., 635-639
lpp.

Piedalīšanās ar referātu cita veida
konferencēs

Baltijas Starptautiskās akadēmijas (BKI) starptautiskā konference
„Privātbizness Baltijas valstīs: pirmais gads ES”, BKI,
2005.g.25.-26.maijs
Referāti:
1) Liepa E., Boldāns J. Maza Latvijas būvniecības nozares
uzņēmuma attīstības iespējas ES kontekstā, Privātbizness
Baltijas valstīs: pirmais gads ES, BKI, 2005.
2) Liepa E., Laizāne E. Tūrisma attīstības stratēģiskie virzieni
Ogres rajonā, Privātbizness Baltijas valstīs: pirmais gads ES,
BKI, 2005.
3) Liepa E., Vaišļa R. Mazo un vidējo autoservisu ilgtspējīgas
darbības neiespējamība, Privātbizness Baltijas valstīs:
pirmais gads ES, BKI, 2005.
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Personīgie dati
Vārds, uzvārds
Personas kods
Dzimšanas datums, vieta
Pilsonība
Deklarētā adrese
Faktiskā adrese
Tālrunis
E-pasta adrese

2002. - 2004.
2000. - 2001.
1996. - 2000.
1995. - 1996.
1994. - 1995.
1985. - 1991.
1980. - 1983.
1971. - 1980.
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Kopš 2006
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Dr. paed. Edgars Kramiņš
140364 – 10915
1964. gada 14. martā Ļeņingradā
LV
„Gobas”, Balgales pagasts, Talsu rajons, LV – 3287
Patversmes ielā 24 – 8, Rīga, LV – 1005
67393773 – mājās, 26562579 – mob.
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Sasniegumi izglītībā
LU Pedagoģijas un psiholoģijas institūts
Pedagoģijas doktorantūras programma
LU Pedagoģijas un psiholoģijas institūts
Pedagoģijas akadēmiskās studiju programma
Izglītības zinātņu maģistra grāds pedagoģijā
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola

Pedagoģijas akadēmiskā studiju programma
Izglītības zinātņu bakalaura grāds pedagoģijā
Dānijas Starpkultūru vadības institūts
Lektora kvalifikācija
Nīderlandes ROI institūts
5 semināru cikla (160 stundu) apmācības programma
administrēšana un valsts dienests.”
Krievijas Teātra mākslas institūts
Muzikālo teātru fakultāte, Režijas nodaļa
Muzikālā teātra, estrādes un masu pasākuma režisora kvalifikācija
Rīgas 20.vidusskola
Kinoražošanas pamatu apmācības klase
Emīla Dārziņa speciālā mūzikas vidusskola
Zēnu kora klase

“Sabiedrības

Darba un profesionālā pieredze
Latvijas Nacionālās Skolotāju savienības
Priekšsēdētājs
Daugavpils Universitāte
Docents
Kultūrizglītības un mākslas centrs „Kāpnes”
Valdes priekšsēdētājs; vokālās studijas vadītājs
Latvijas Pašvaldību savienības Konsultāciju centrs
Konsultants, mācības kursu programmu vadītājs un lektors
Latvijas augstskolas un Pieaugušo izglītības centri
Lektors (Rīgas Stradiņa Universitāte, Latvijas Universitātes Pedagoģijas un
psiholoģijas institūts, Starptautiskais Praktiskās psiholoģijas institūts, Latvijas
Policijas akadēmija, Sieviešu tiesību institūts, Latvijas Pašvaldību mācību centrs,
Mācību centrs „Arcus”, “Latvijas Krājbankas” mācību centrs u.c.)
83

2009. (I – VII)
2006. - 2007.
2005. - 2006.
2004. - 2005.
2001. - 2003.
2000. - 2008
2000. - 2001
1991. - 2001
1989. - 1999.
1988. - 1989.

2009.
2008.

2008.

2007.

2006.

2004.

Latvijas Skolotāju kongress
Valdes priekšsēdētājs
Sējas novada Mūzikas un mākslas skola
Direktors
Grāmatvedības un finansu koledža
Studiju programmas „Sabiedrības pārvaldes speciālists” vadītājs un Reklāmas
kampaņas menedžeris
Tūrisma aģentūra Kolumbs
Personālsastāva vadītājs
Latvijas Televīzija
Konsultants
Starptautiskā Praktiskās psiholoģijas augstskola
Docents
Rīgas pilsētas Skolu valdes Centra rajona nodaļa
Speciālists interešu izglītības jautājumos
Muzikālo teātru aktieru skola

Direktora vietnieks mācību darbā, pedagogs
Rīgas Muzikāli poētiskais teātris
Mākslinieciskais vadītājs
Latvijas Nacionālā opera
Režisors

Piedalīšanās semināros un konferencēs
Latvijas Skolotāju 14. kongress, Rīga
“Izglītība un audzināšana Latvijas sabiedrībai”
Referāts.
Rīgas pedagoģijas un izglītības vadības augstskola, Rīga
XIII Starptautiskā kreativitātes konference “Kreatoloģija kā kreativitātes kompleksā
izpēte”
Referāts.
Universität für Musik und darstellende Kunst Wien
Institut Gesang in der Musikpädagogik
Wiener gesangswissenschaftliche Tagungen
Referāts.
Universität für Musik und darstellende Kunst Wien
Institut Gesang in der Musikpädagogik
Wiener gesangswissenschaftliche tagungen
EECERA, Prāga
17. Starptautiskā konference “L.Vigotska ideju pētījumi: pārsniedzot robežas”
Referāts un publikācija.
Rīgas Menedžeru Skola, Rīga
9. Starptautiskā konference “Revīzija, Nodokļi un Grāmatvedība 2006”
Referāts un publikācija.
Grāmatvedības un finansu koledža, Rīga
Konference “Grāmatvedība un ekonomika teorijā un praksē”
Rīgas Stradiņa Universitāte, Rīga
Starptautiskā konference “Sociālo zinātņu attīstība Eiropas Savienības paplašināšanās
kontekstā: no vīzijām uz realitāti”
Referāts un publikācija.
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2004.

2004.
2003.
2003.

2001.
2001.
2001.
2001.
1999.

2010.
2007.
2006.

2005.
2005.

2004.
2004.

Association for Teacher Education in Europe; University of Tartu, Estonia
International conference “European added value in teacher education: The role of
teacher as promoters of basic skills acquisition and facilitators of learning The role of
teacher as promoters of basic skills acquisition and facilitators of learning”
Report and article
Latvijas Universitāte, Rīga
Konference “Laikmets un skolotāja personība”
Ventspils Augstskola, Ventspils
Starptautiskā konference “Valoda starpkultūru komunikācijā”
Referāts un publikācija
Association for Teacher Education in Europe; University of Latvia
International Conference “Changing education in a changing society: Teachers,
Students and Pupils in a learning Society”
Report and article
LU Pedagoģijas un psiholoģijas institūts, Rīga
Konference “Laikmets un skolotāja personība”
Rīgas pedagoģijas un izglītības vadības augstskola, Rīga
Starptautiskā konference “Konflikta teorija un prakse multikulturālā sabiedrībā”
Referāts un publikācija.
Biznesa augstskola “Turība”, Rīga
Starptautiskā konference “Ekonomisko un sociālo attiecību transformācija”
Referāts un publikācija.
Universität Leipzig, Deutschland
Der Fachtagung fűr Lehrkräfte Lehramtsanwärter “Europa- unsere Zukunft: Bildung,
Politik un gesellschaft in Letland un Deutschland- Entwicklung in Ost und West”
Latvijas kultūras ministrija, Igates pils, Latvija
Latvijas- Zviedrijas kultūras administratoru konference “Reģionālās kultūras attīstība”

Publikācijas
Izglītības sistēmas kvalitāte Latvijas valsts attīstībai / Edgars Kramiņš // Izglītība un
audzināšana Latvijas sabiedrībai / sast.: Edgars Kramiņš. – Rīga: Latvijas Nacionālā
Skolotāju savienība, 2010. – 12. – 42. lpp. – ISBN 9984 –9780 –0 –X.
Tēlainās izpratnes pilnveidošanās iespējas mākslas priekšmetu apguvē / Edgars
Kramiņš, Baiba Talce // L.Vigotska ideju pētījumi: pārsniedzot robežas. Prāga: EECERA,
2007.
Spriedzes cēloņi un tās vadība grāmatveža darbā / Edgars Kramiņš // Revīzija, Nodokļi
un Grāmatvedība 2006 / redkol.: Grigorija Gudkins.. [u.c.]. – Rīga: RMS Forum, 2006. –
117. – 146. lpp. – ISBN 9984 –9820 –6 –8.
Spriedze grāmatvežu darbā – dabiska reakcija vai promblēma? // Bilance / galv. red.:
Ināra Zēberga. – ISSN 1407 – 5709.- Nr. 18 (9. 2006.), 24. – 27.lpp., att.
Runas prasme saziņā: monogrāfija /, Rīga: BA Turība, 2005. – 688.lpp., att., tab. – ISBN
9984-766-61-6.
Studenta un docētāja komunikatīvā sadarbība studiju procesā / Edgars Kramiņš //
Sociālo zinātņu attīstības tendences Eiropas Savienības paplašināšanās kontekstā: no
vīzijām uz realitāti / redkol.: Jānis Vētra.. [u.c.]. – Rīga: RSU, 2005. – 184. – 194. lpp.,
att., tab. – ISBN 9984-550–67–2.
Studentu runas prasmju pilnveidošanās saziņas procesā: promocijas darba
kopsavilkums. – Rīga: Latvijas Universitāte, 2004. – 60 lpp., att., tab.
Studentu runas prasmju pilnveidošanās saziņas procesā: promocijas darbs. – Rīga:
Latvijas Universitāte, 2004. – 306 lpp., att., tab.
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2004.
2004.

2004.
2003.
2003.

2002.
2001.
2001.

2001.

2000.
1999.
1999.
1996.

2008

2007
2006.

Neverbālās saziņas aspekti komunikatīvās kompetences apguvei augstskolā /
Starptautiskās konferences “Valoda starpkultūru komunikācijā” rakstu krājums /
Ventspils: Ventspils Augstskola, 2004.
The development of communicative skills and abilities in the higher educational
institutions as a competent of professional preparation / CD International conference
“European added value in teacher education: The role of teacher as promoters of basic
skills acquisition and facilitators of learning” / Tartu: Association for Teacher Education
in Europe; University of Tartu, 2004. – 106. – 112. p., fig., tab. – ISBN 9985–4–0415–7.
Studentu komunikatīvās kompetences veidošanās runas apguves procesā: promocijas
darbs /, Rīga: Latvijas Universitātes Pedagoģijas un psiholoģijas institūts, 2004.- 294.lpp.,
att., diagr., tab.- ISBN 9984-770-13-3.
Komunikatīvā kompetence – runas stilu apguve // Skolotājs / galv. red.: Anita Šmite.ISSN 1407-1045.- Nr.3 (2003.), 17.- 27.lpp., diagr., shēm., tab.
Development Speaking Style in the of teachers` Professional Competence
Development Speaking Style in the of teachers` Professional Competence /
International conference “Changing education in a changing society: Teachers, Students
and Pupils in a learning Society” / Rīga: Association for Teacher Education in Europe; LU
PPI
Nogriezti ceriņi vāzē // Aleksandra Čaka gadagrāmata- rakstu krājums / sast.: A.Konste.Rīga: Izdevniecība “Pils”, 2002.g.- 134 – 149 lpp., att.- ISBN 9984-9570-2-017.
Komunikatīvās kompetences veidošanās retorikas apguves procesā / Rīga: Latvijas
Universitātes Pedagoģijas un psiholoģijas institūts
Komunikatīvās kompetences veidošanās runas apguves procesā kā konfliktu
novēršanas līdzeklis // Starptautiskās konferences “Konflikta teorija un prakse
multikulturālā sabiedrībā” rakstu krājums / Rīga: Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības
augstskola
Komunikatīvo prasmju un iemaņu attīstīšana augstskolu mācību programmās kā
nākamo speciālistu profesionālās kompetences veidošanās nosacījums// Starptautiskās
konferences “Ekonomisko un sociālo attiecību transformācija” rakstu krājums / Rīga: BA
Turība
Runas un vokālā pedagoga komunikatīvās kompetences veidošanās iespējas runas
un vokālās metodikas kursā / Rīga: Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola
Latvijas mūzikas vēsture un tradīcijas: māc.līdz. / Rīga: Kultūrizglītības un mākslas
centrs “Kāpnes”, 1999.- 237 lpp., il, notis. ISBN 9984 – 978 – 00 – 1.
Cilvēka fizioloģisko procesu izpratne- svarīgs vokālā pedagoga meistarības
priekšnosacījums / Rīga: Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola
Aleksandras Streļņikovas elpošanas vingrošana un tās nozīme balss tehnikas
pilnveidošanas un attīstīšanas procesā / Rīga: Muzikālo teātru aktieru skola

Sastādītās un aprobētās mācību programmas un studiju kursi
Zinātniski pētnieciskā darba pamati Starptautiskā Praktiskās psiholoģijas augstskola
Verbālā un neverbālā saziņa Starptautiskā Praktiskās psiholoģijas augstskola
Biznesa ētika Starptautiskā Praktiskās psiholoģijas augstskola
Uzvedības etiķete Starptautiskā Praktiskās psiholoģijas augstskola
Retorika Starptautiskā Praktiskās psiholoģijas augstskola
Retorika un publiskās runa Starptautiskā Praktiskās psiholoģijas augstskola
Mūzika un klusums komunikācijā Starptautiskā Praktiskās psiholoģijas augstskola
Grāmatveža profesionālā ētika un estētika Grāmatvedības un finansu koledža
Saskarsmes psiholoģija un lietišķā komunikācija Grāmatvedības un finansu koledža
Publiskās pārvaldes ētika Grāmatvedības un finansu koledža
86

2005.
2004.

2003.
2002.

2001.
2000.

1998.
1996.
1995.
1993.
1992.

Starpkultūru komunikācijas aspekti vadības praksē Grāmatvedības un finansu koledža
Personīgās izaugsmes – komunikācijas treniņš Grāmatvedības un finansu koledža
Runas kultūra Latvijas Universitāte
Runa radio un televīzijā Latvijas Universitāte
Komunikācijas treniņi Latvijas Universitāte
Uzstāšanās prasmes prezentācijā Latvijas Universitāte
Runas prasmes saziņā Latvijas Universitāte
Ievads studijās un specialitātē Rīgas Stradiņa universitāte
Pētnieciskā procesa metodoloģija Rīgas Stradiņa universitāte
Pedagoģiskā retorika Latvijas Universitāte; Pedagoģijas un psiholoģijas institūts
Starptautiskā komunikācija un biznesa ētika Rīgas Stradiņa universitāte
Runas un kustību kultūra Restorānu servisa skola
Audzināšanas teorija un prakse pedagoģiskajā darbībā Latvijas Pašvaldību savienības
Konsultatīvais centrs
Komunikatīvās kompetences pilnveidošanās iespējas runas procesā Latvijas
Krājbankas mācību centrs
Neverbālās komunikācijas izpētes procesi Starptautiskais Praktiskās psiholoģijas
institūts
Sievietes kā līderi un viņu komunikācija Sieviešu tiesību institūts
Komunikatīvā kontaktoloģija Latvijas Policijas akadēmija
Publiskā runa un tās priekšnosacījumi Latvijas Pašvaldību savienības Konsultatīvais
centrs
Verbālā tēla izpētes metodes Starptautiskais Praktiskās psiholoģijas institūts
Skatuves runa Muzikālo teātru aktieru skola
Režisora darbs tautas svētku un sarīkojumu organizēšanā Muzikālo teātru aktieru
skola
Scenārija veidošanas pamati Latvijas Pašvaldību mācību centrs
Kultūrpolitikas veidošanās nosacījumi Dānijas Starpkultūru vadības institūts
Diplomātiskais protokols Nīderlandes ROI institūts
Latviešu gadskārtas un tradīcijas Latvijas Pašvaldību mācību centrs
Skatuves kustība Muzikālo teātru aktieru skola
Balss aparāta pilnveidošana Muzikālo teātru aktieru skola
Aktiermeistarības pamatprincipi Muzikālo teātru aktieru skola
Ritmika Muzikālo teātru aktieru skola
Citas prasmes
Valodas: latviešu- dzimtā, krievu- tekoši, vācu- sarunvalodas līmenī, angļu- ar vārdnīcas
palīdzību lasīt un tulkot
Datorzināšanas: Word, Excel, Power Point, Outlook.
Autovadītāja: B kategorija.
Intereses, vaļasprieki
Slēpošana, peldēšana, dārzkopība, mūzika, ceļošana.

2010. gada 15. jūnijā.
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CURRICULUM VITAE
PERSONAS DATI:
Normunds Gūtmanis (personas kods 290770-11912 )
Dzimis 1970. gada 29. jūlijā Aizputē
Pieraksta adrese: Līgatnes 5, Ventspils, LV-3600
Faktiskā adrese: Valdeķu 6/2-6 Rīga, LV-1004
Tālrunis: 26525233
IZGLĪTĪBA:
2007. inženierzinātņu doktora zinātniskais grāds (Dr.sc.ing.)
2000.- 2007. RTU Informācijas Tehnoloģijas institūta doktorantūra

1993.- 1995. LU Fizikas –matemātikas fakultātes maģistratūra, maģistra
grāds matemātikā
1988.- 1993. LU Fizikas –matemātikas fakultāte, matemātiķa kvalifikācija
1977.- 1988. Aizputes vidusskola
DARBA PIEREDZE:
2001.Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskola,
lektors
2001.- Rīgas Stradiņa universitāte, lektors
2002.- Baltijas Krievu institūts, docents
2002.- Ventspils Augstskola, lektors
1997.- 2002 Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola, lektors
1998.- 2000. Rīgas komercskola, pasniedzējs
1993.- 1997. Aizputes vidusskola, skolotājs
PAPILDUS IZGLĪTĪBA, KURSI:
1999.apr.- Pašvaldību mācību centrs, projektu vadītāju kursi
1997.sept.- okt. - LU starpnozaru konsultāciju centra “Ekonomists”
ekonomikas pasniedzēju un konsultantu kursi
1996.- 1998.- Latvijas - Dānijas kopprojekts, mārketinga pasniedzēju
ikmēnešu semināri

STUDIJU KURSI: mārketings, starptautiskais mārketings, mārketinga pētījumu
metodes, biznesa plāna sastādīšana, projektu vadība, matemātiskā analīze,
finansu matemātika.
ZINĀTNISKĀ DARBA TĒMA: Akciju cenu difūziju aproksimācijas rezultātā iegūto normēto
noviržu novērtējums.

Normunda Gūtmaņa publikācijas:
1. N. Gūtmanis, E. Liepa, RIGIBID indeksu prognozēšanas iespējas, Starptaut.
konf. rakstu krāj., Biznesa augstskola Turība, Rīga, 2001
2. V.Ajevskis, N.Gūtmanis, Latvijas naudas tirgus procentu likmju modeļu
identifikācija, 2. Pasaules latviešu zinātnieku kongress, 2001
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3. V.Ajevskis, N.Gūtmanis, Models and Algorithms of the Term Structure of Interest Rate
for Latvian Bond Market, RTU 42.zin.konf. rakstu krāj., Rīga, 2001, p.17 - 24
4. O.Pavlenko, N.Gūtmanis, Latvian Financial Market Analysis Using Software WINRATS,
1st International Conference APLIMAT, 2002, p. 327 - 330
5. V.Ajevskis, N.Gūtmanis, Modeling of the Latvian Term Structure of Interest Rate, 1st
International Conference APLIMAT, 2002, p.47 - 52
6. V.Ajevskis, N.Gūtmanis, E.Liepa, Possibilities to forecast indicators of Latvia’s economics,
RA starpt.konf. rakstu krājums, Rēzekne, 2002
7. V.Carkova, N.Gūtmanis On Convergence of Garch (p,q), 17.-tā IWSM Starptautiskā
konference Krētā, Grieķijā, 2002, p.149 – 152
8. V.Ajevskis, N.Gutmanis, E.Liepa, R.Pocs, On Latvian Economic Indicators, The 6th World
Multiconference on Systemics, Cybernetics and Informatics, Orlando, Florida, USA, 2002,
p.462 – 463
9. V.Carkova, N.Gutmanis Control Theory Approach to GARCH Convergence Analysis, The
6th World Multiconference on Systemics, Cybernetics and Informatics, Orlando, Florida,
USA, 2002, p.464 – 465

Dalība konferencēs:
1. “Ekonomisko un sociālo attiecību transformācija: procesi, tendences, rezultāti”, Biznesa
augstskola Turība, 30.-31.03.2001
2. “II Pasaules latviešu zinātnieku kongress”, Rīga, 14.-15.08.2001.
3. “42. Starptautiskā zinātniskā konference”, Rīgas Tehniskā universitāte, 11.-13.10.2001.
4. “1st International Conference APLIMAT”, Bratislava, Slovak Republic, 7.-8.02.2002
5. “Tradicionālais un novatoriskais sabiedrības ilgtspējīgā attīstībā. Konkurētspējas
problēmas ilgtspējīgā ekonomikas attīstībā”, Rēzeknes Augstskola, 28.02.-2.03.2002
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CURRICULUM VITAE
PERSONAS DATI
Vārds un uzvārds:
Marta Ābula
Dzimšanas datums un vieta: 05.03.84. Rīgā
Adrese:
Kr. Valdemāra 143/3 – 112. Rīga, LV1013
Mob.tālrunis:
26022905
E-pasts:
abula@tvnet.lv
IZGLĪTĪBA
2007.g. - 2009.g.
•

2002.g. – 2007.g.

Maģistra grāds (LL.M) Starptautiskajās tirdzniecības un biznesa
tiesībās,
Universidade Catolica Portuguesa, Lisabona, Portugāle
Maģistra darbs: „Publiskās kārtības izņēmums 1958. gada ANO
(Ņujorkas) Konvencijā starptautisko šķīrējtiesas spriedumu izpildes
un atzīšanas procesā”.

•

Otrā līmeņa augstākā profesionālā izglītība tiesību zinībās,
Kvalifikācija: jurists
Latvijas Universitāte, Juridiskajā fakultāte, Rīga, Latvija
Diplomdarbs “Kredīta vēstuļu izmantošanas tiesiskās problēmas”

•

Profesionālās augstākās izglītības bakalaurs uzņēmējdarbības
vadīšanā,
Kvalifikācija: uzņēmuma vadītājs
Banku augstskola, Rīga, Latvija
Bakalaura darbs “Starptautiskās tirdzniecības nodrošinājums”

2002.g. – 2006.g.

PIEREDZE
2009.g - līdz šim brīdim

2009.g.

2006.g. – 2007.g.

2004.g.
(prakse)

SIA „Gratus”, (valdes loceklis, jurists)
- dokumentu tiesai sastādīšana;
- līgumu sastādīšana;
- tiesību problēmu analīze un izpēte.
ZAB „Spilbridge”:
- dokumentu tiesai sastādīšana, tai skaitā sastādīju
konstitucionālo sūdzību;
- aktuālu tiesību problēmu izpēte un analīze (komerctiesību,
cilvēktiesību, saistību tiesību jomā).
Nordea bank Finland Plc. Latvijas filiāle, Korporatīvais departaments,
Tirdzniecības finansēšanas daļa:
- operācijas ar garantijām, importa un eksporta kredīta vēstulēm
un importa un eksporta dokumentu inkaso;
- starptautiskās tirdzniecības finansēšanas likumdošanas
apkopošana un analīze;
- korporatīvo klientu konsultēšana jautājumos, kas saistīti ar
starptautiskās tirdzniecības finansēšanu.
DnB NORD Banka, kredītu administrēšanas pārvalde:
- kredītlīgumu un ķīlas līgumu sastādīšana;
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- debitoru lietu analīze (finanšu stāvokļa analīze, riska analīze);
- kredīta pieprasījumu izskatīšana juridiskām un fiziskām
personām;
2003.g.
(prakse)

2008.g.– 2009.g.
2007.g.
2001., 2003.g.
2002.g.
Valodas prasmes:
(sarunvalodas
Datora prasmes:

- dokumentu, tai skaitā līgumu, brīdinājumu, pieteikumu tiesai un
dienesta vēstuļu sastādīšana.
DnB NORD Banka, juridiskā pārvalde:
- piedalīšanās pirmstiesas kredītu atgūšanas procedūrā;
- lietvedības procesi.
Papildus ZINĀŠANAS UN IEMAŅAS
Portugāļu valodas kursi, Lisabonas universitāte, valodu fakultāte,
sertifikāts;
Iegūts IELTS (International English Language Testing System)
sertifikāts;
Angļu valodas vasaras kursi Anglijā. (sertifikāti).
Vadītāja apliecība B kategorija.
Latviešu valoda (dzimtā valoda), angļu valoda (pārvaldu brīvi),
portugāļu valoda (sarunvalodas līmenis), krievu valoda
līmenis), vācu valoda (iesācēja līmenis).
Internet, MS Office: Word, Excel, PowerPoint, Access, Adobe
Photoshop.

SABIEDRISKĀS AKTIVITĀTES
Janvāris,2009-līdz šim brīdim
Dalība darba grupā Latvijas eksporta veicināšanai uz
Brazīliju.
Oktobris,2008-Marts,2009
Universidade Catolica Portuguesa komandas treneris
Starptautiskās Komercarbitrāžas tiesu izspēlei
Vīnē, Austrijā.
Oktobris,2007–Marts, 2008
Pārstāvēju Portugāli Starptautiskās Komercarbitrāžas tiesu
izspēlē Vīnē, Austrijā.
PUBLIKĀCIJAS
D.Škutāns., M.Ābula. Saeima pret Augstāko tiesu. „Jurista Vārds”, Nr.24/25 (577/588),
2009.gada 16.jūnijs.
VAĻAS PRIEKI/ INTERESES
Peldēšana, kalnu slēpošana, literatūra, kino, ceļošana.
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CURRICULUM VITAE
Vārds, uzvārds:
Dzimšanas datums:
Dzimšanas vieta:
Adrese:
Tālrunis:

Agris Žīgurs
09.09.1965
Rīga
Maskavas 311-21, Rīga LV-1063, Latvija
+371 29215829

IZGLĪTĪBA
1992. septembris 1993. augusts

Centrāleiropas universitāte, Prāga, Čehija.
MA Ekonomikā.
Programmas saturs: Mikroekonomika, Makroekonomika, Ekonometrika,
Starptautiskā ekonomika, Darbaspēka ekonomika, Sabiedriskās finanses, situācijas
analīze par tēmu „Austrumeiropas ekonomiskās problēmas”. Nobeiguma darbs:
"Austrumeiropas valstu valūtu kursu dinamika”.
* Stipendiāts, Sorosa fonda stipendija.
* Stipendiāts, analītiskā projekta stipendija, Institute for Advanced Studies,
Vīne, Austrija.

1983. septembris – Rīgas Politehniskais institūts (RPI).
Inženieris celtnieks. Diplomdarbs: "Viadukta pār dzelzceļu Rīgā pie Brasas stacijas
1989. jūnijs
rekonstrukcija ".

PAPILDUS IZGLĪTĪBA
2007. jūlijs

Kredītrisku un finanšu pārskatu novērtēšana, LKBA Konsultāciju un mācību centrs.
Darbs pie doktora disertācijas izstrādes Rīgas Stradiņa Universitātē.

1998. oktobris –
2001. septembris
2000. decembris
2000. septembris
1999. septembris
1998. janvāris
1996. oktobris
1994. janvāris

Metastock Professional tehniskās analīzes kursi, Reuters.
Kondor+ riska menedžmenta kursi, Geneva Training.
Vērtspapīru pozīcijas hedžēšanas kursi, Rolland Consultancy.
Obligācijas un PowerPlus 32 (Excel ekspertiem) kursi, Reuters.
Riska vadības kursi, CEMA Training.
Starptautiskās tirdzniecības finasēšanas kursi, Fairplace.

ZINĀTNISKAIS GRĀDS
1993. augusts
MA Ekonomikā
DARBA PIEREDZE
A/S SEB banka, Rīga, Latvija,
* Vecākais korporatīvo darījumu vadītājs.
Vada un organizē attiecības ar bankas lielākajiem klientiem. Nodrošina kvalitatīvu
2007. aprīlis –
kredītu sagatavošanu un prezentē klientu aizdevuma pieprasījumus bankas
tagad
kredītkomitejā. Nodrošina atbildību par bankas ienākumiem, ienesīgumu un
noteiktu atdevi, izvērtējot riskus pret ienākumiem. Nodrošina līguma projektu
sagatavošanu un saskaņo līguma nosacījumus ar klientu un bankas
struktūrvienībām. Konsultē klientu piemērotāko bankas produktu izvēlē un
nodrošina šo pakalpojumu sniegšanu. Organizē un koordinē regulāras klientu
komandas darbību, piesaistot citu bankas struktūrvienību speciālistus.
2006. jūlijs – 2007.
Reuters Latvija SIA, Rīga, Latvija,
marts
* Prokūrists.
Vadīja uzņēmuma darbību Latvijā, koordinēja tehniskos un klientu apkalpošas
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2003. maijs –
2006. jūlijs
1999. janvāris 2003. maijs
1997. marts –
1998. decembris

1996. maijs 1997. marts

1995. maijs -1996.
maijs
1994. augusts 1995. maijs
1993. novembris 1994. augusts

darbiniekus. Demostrēja Reuters finansu tirgus produktus un finansu riska vadības
risinājumus Baltijā. Organizēja dažādus marketinga pasākumus Baltijas valstu
galvaspilsētās un Reuters produktu lietotāju apmācību Latvijā.
* Valdes priekšsēdētājs. Vadīja uzņēmuma darbību Latvijā, koordinēja tehniskos
un klientu apkalpošas darbiniekus. Demostrēja Reuters finansu tirgus produktus un
finansu riska vadības risinājumus. Organizēja dažādus marketinga pasākumus un
Reuters produktu lietotāju apmācību.
* Biznesa pārstāvis. Vadīja uzņēmuma darbību Latvijā, koordinēja tehniskos un
klientu apkalpošanas darbiniekus. Demostrēja Reuters finansu tirgus produktus un
finansu riska vadības risinājumus. Apmeklēja interneta tehnoloģiju un Reuters
produktu kursus.
* Lielo klientu apkalpošanas speciālists. Demonstrēja Reuters finansu tirgus un
analītiskos produktus Latvijā; identificēja un sagrupēja perspektīvos klientus;
koordinēja tehniskos, administratīvos un klientu apkalpošanas darbiniekus, lai
noteiktajos termiņos sasniegtu nospraustos mērķus, organizēja mārketinga
pasākumus un apmācības kursus.
Reuters Svenska AB, Stokholma, Zviedrija. Lielo klientu apkalpošanas speciālists.
Demostrēja Reuters finansu tirgus un analītiskos produktus Latvijā; koordinēja
tehniskos, administratīvos un klientu apkalpošanas darbiniekus, lai noteiktajos
termiņos sasniegtu nospraustos mērķus. Apmeklēja uzņemuma organizētus
Reuters produktu apmācības kursus.
Latvijas Unibanka, Rīga, Latvija.
* Resursu pārvaldes vadītāja vietnieks. Vadīja bankas valūtas un naudas
tirgus riskus; noteica valūtas maiņas vadlīnijas bankas filiāļu pārvaldniekiem.
* Starptautisko attiecību nodaļas vadītāja vietnieks. Dibināja
korespondējošās attiecības un pārraudzīja bankas valūtas kontus; pārvaldīja bankas
likviditāti un pozīcijas starptautiskjā un vietējā valūtas un naudas tirgū. Piedalījās
Postipankki Ltd (Helsinki, Somija) organizētajā divas nedēļas garajā individuālajā
apmācības programmā.
* Galvenais speciālists. Apvienoja 19 pirms tam neatkarīgu filiāļu valūtas
kontus vienā Nostro kontā priekš katras valūtas. Izveidoja korespondent banku
tīklu un kontrolēja grāmatvedības procedūru izveidi priekš šo kontu pārvaldīšanas.
Apmācīja filiāļu darbiniekus strādāt saskaņā ar šo modeli.

1992. augusts 1993. novembris
1991. augusts –
1992. jūlijs

ADS - Broker Ltd., Rīga, Latvija.
* Direktora vietnieks. Vadīja Vērtspapīru nodaļu, bija atbildīgs par nodaļas
biznesa un finansu rezultātiem. Piedalijās Merrill Lynch (Ņujorka, ASV)
organizētajā sešu nedēļu kapitāla un finansu tirgus apmācības programmā.
* Brokers. Veica darījumus Rīgas Biržā. Piedalijās ERAB kapitāla tirgus
apmācības kursos in Budapeštā, Ungārijā.

1989. septembris 1991. augusts

Ceļuprojekts, Rīga, Latvija. III kategorijas tiltu inženieris. Veica ižneniertehniskos
aprēķinus, vietas izpēti, projektēja un rasēja tiltu konstrukcijas.

ZINĀTNISKĀ DARBĪBA
1999. septembris –
tagad

2003. septembris –
2004. jūnijs

Rīgas Stradiņa Universitāte.
Vada „Finasu pamati” kursu otrā kursa studentiem. Izstrādāja kursa aprakstu,
pasniedza lekcijas un vadīja seminārus, izvērtēja lekciju kopsavilkumus, mājas
darbus, kontroldarbus, referātus, eksāmena darbus; vadīja kursa un diplomdarbus.
Vadīja „Finansu menedžments starptautiskajā biznesā” kursu maģistra programmas
studentiem. Izstrādāja kursa aprakstu, pasniedza lekcijas un vadīja seminārus,
izvērtēja lekciju kopsavilkumus, mājas darbus, kontroldarbus, individuālos projektus
un eksāmena darbus.

PUBLIKĀCIJAS
08.11.1995
24.08.1994
14.07.1994

Lata devalvācija un pensionāru stāvoklis, Padomju Latvija, No 218(991).
Informācija – vērtspapīru tirgus efektivitātes noteicēja, Labrīt, No 195.
Kas dārgāks – lats vai sertifikāts?, Labrīt, No 161.
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08.06.1994
06.04.1994
23.02.1994

Lats nav zirgs – uz sāniem negrīļojas, Padomju Latvija, No 110(632),
Kādēļ lats šodien stiprāks par rubli?, Padomju Latvija, No 65(587).
Veiksmes konvertācija nav tikai risks, Padomju Latvija, No 37(559).

VALODU ZINĀŠANAS
Latviešu valoda - dzimtā. Angļu un krievu valoda – brīvi pārvalda.

PAPILDUS INFORMĀCIJA
Microsoft programmas: Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Visio, Internet Explorer.
Siebel CRM.
Reuters riska vadības programmas: Kondor+, K+TP.
Reuters finansu informācijas produkti: 3000Xtra, Knowledge, Trader, RTC for
Energy/Commodities, Wealth Manager, Power Plus Pro (Excel), Messaging.
Reuters tirdzniecības produkti: RTFI, RTFX, RTEx, Dealing 3000,
Reuters mediju produkti: News Suite.
B un C kategorijas autovadītāja apliecība.

Datums: 01.06.2010
Paraksts: Agris Žīgurs
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CV
Vārds, uzvārds:

Anita Gulbe

Mājas adrese:

Silmaļu iela 10,
Salaspils, Rīgas raj. LV 2121
Mob.tālrunis: 26104738

Dzimšanas dati:

09.02.1967

Pilsonība:

LR pilsone

Izglītība:
No 2006
2004 – 2006
2000-2004
1974-1985

Latvijas Universitāte doktora studiju programma ekonomikas
zinātnē, tirgvedības virziens
Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības fakultāte
Sociālo zinātņu mģistra grāds vadībzinātnē, tirgvedības
specializācija
Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības fakultāte
Sociālo zinātņu bakalaura grāds vadībzinātnē,
tirgvedības specializācija
Valmieras 11 varoņu komjauniešu visusskola
Pamata un vidējā izglītība

Darba pieredze:
2006 – līdz šim brīdim

Zentiva International a/s, lielo klientu menedžere
• sadarbība ar kompānijas klientiem – kardioloģisko
medikamentu līnijas virzīšana, attīstīšana;
• prezentāciju, semināru organizēšana, vadīšana;
• tirgus situācijas analīze, piedāvājumu veidošana.

2006 – līdz šim brīdim

Latvijas Universitāte Ekonomikas un vadības fakultāte, lektore
• akadēmiskā kursa „Patērētāju uzvedība” pasniegšana vakara
un sestdienas plūsmas studentiem.

2003 – līdz 2007.g. novembris SIA “Medeksperts”, tirdzniecības menedžere
• piedāvājumu sagatavošana konkursiem un cenu aptaujām
(medicīnas aparatūra un preces);
• piedāvājumu, akciju un prezentāciju sagatavošana;
• regulāra tirgus situācijas analīze;
• darbs ar esošajiem piegādātājiem un jaunu sadarbības
partneru meklēšana;
• medicīnas preču reģistrācija.
2003 – līdz 2006.g.

SIA “Livorno LLC”, produktu speciāliste
• sadarbība ar kompānijas klientiem - traumatologiem,
neirologiem, sporta ārstiem, reimatologiem, ģimenes ārstiem,
fizioterapeitiem un aptiekām – recepšu un bezrecepšu
medikamentu ptezentācijas;
• sadarbība ar vairumtirgotavām;
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•
•
2000 – 2003

piedāvājumu, akciju un prezentāciju sagatavošana;
regulāra esošās tirgus situācijas analīze.

A/S “Sirowa Rīga, produktu speciāliste stomatoloģijas materiālu
tirdzniecības nodaļā
• darbs ar Latvijas stomatologiem, prezentācijas;
• akciju un ikmēneša piedāvājumu izstrādāšana.

Prasmes:
Preame strādāt ar datorprogrammām MS Word, Access, Excel, Power Point
Valodas:
Latviešu – dzimtā
Krievu – ļoti labi
Angļu – intermediate
Intereses:
• Ceļošana, slēpošana, literatūra;
Regulāri apmeklēju dažādu kompāniju vadītos mārketinga un neirolingvinistiskās
programmēšanas kursus.
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CurriculumVitae
Juris Prikulis
Dz. 9.12. 1939, LR pilsonis, pers. k. 091239-10129 Dzīv.
Laimdotas ielā 6-1, Rīga L V-1006
Tel. 7556288 (m.), 9136905 (mob.) E-pasts: jurpri@latnet.lv
Izglītība
1969 - 1972 - aspirantūra Maskavas Valsts universitātē
!958 - 1963 - studijas Latvijas Valsts Universitātē, vēsturnieks
Zm. grādi
1993 - Dr. Phil. - filosofijas doktors (disertācija par ASV teorētiķa H. Markūzes
politisko filosofiju
1976 - filosofijas zinātņu kandidāts, Maskavas Valsts Universitāte
Darba pieredze
Kopš 1999 – zin. direktors, Baltijas - Ziemeļu Pētījumu centrs
Kopš 1994 - daļlaika mācību spēks Latvijas augstākajās mācību iestādēs (sākumā
lektors, tad docents, asociētais profesors), Valsts Administrācijas Skola, Latvijas
Universitāte (Vēstures un filosofijas fak., Ekonomikas un vadības fak., Sociālo
zinātņu fak.), Ventspils Augstskola u. c.
1990 -- 2002 - vieslektors, stipendiāts, vieszinātnieks Polijas, Skandināvijas,
Vācijas, ASV, Kanādas, Krievijas, Beļģijas, Nīderlandes Izraēlas, Čehijas u.c.
universitātēs un pētniecības centros;
1992 -- 1999 -- zinātniskais koordinators, direktors, Baltijas un Ziemeļu valstu vēstures
un politikas pētījumu centrs; 1989 - 1992 - nodaļas vadītājs, projekta vadītājs, LZA
Filosofijas un socioloģijas institūts (sākotnēji Filosofijas un tiesību institūts); 1979 - 1989
vec. zin. līdzstrādnieks, nodaļas vadītājs, ZA Ekonomikas institūts; 1973 -- 1979 zin. līdzstrādnieks, ZA Vēstures institūts; 1969 - 1972 aspirants, Maskavas Valsts
Universitāte; 1966 - 1969 pasniedzējs, Rīgas Politehniskais institūts; 1963 -- 1967
skolotājs Ugālē, muzeju
darbinieks Rīgā.
Publikācijas
Vairāk nekā 160 publikācijas (Latvijā un ārzemēs) par Latvijas un Baltijas valstu vēsturi,
ekonomiku, iekšpolitiku, ārpolitiku, attiecībām ar Eiropas Savienību, Baltijas jūras
reģiona valstu sadarbības jautājumiem, amerikāņu filosofiju, ģeopolitiku.
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Dzīves un darba gājuma kopsavilkums
Europass
Curriculum Vitae

Personas dati
Uzvārds / Vārds Innuse Gunta
Adrese Gaujas iela 7-2, Vangaži,, Rīgas raj., LV-2136
Tālrunis
E-pasts gunta.innuse@ba.lv

Mob.tālr.26405521

Pilsonība Latvijas Republika
Dzimšanas datums 1958.gada 10.februārī
Dzimums sieviete
Darba pieredze
Laika periods
Profesija vai ieņemamais amats
Darba vietas nosaukums
Nozare

2008.07. Studiju programmu direktore, docente
Banku augstskola
Izglītība, zinātne

Laika periods
Profesija vai ieņemamais amats
Darba vietas nosaukums
Nozare

2003. -2008.06.
Lektore, docente
Banku augstskola
Izglītība, zinātne

Laika periods 2000.-2003.
Profesija vai ieņemamais amats Grāmatvede- finansiste
Darba vietas nosaukums LR Veselības ministrija, Pasaules Bankas finansēts projekts „Veselības
aprūpes reforma”
Nozare Valsts pārvalde
Laika periods
Profesija vai ieņemamais amats
Darba vietas nosaukums
Nozare

1995.-2000.
Finanšu un uzskaites nodaļas, galv. speciāliste, galvenā grāmatveža vietniece
LR Iekšlietu ministrijas Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde
Valsts pārvalde

Laika periods
Profesija vai ieņemamais amats
Darba vietas nosaukums
Nozare

1993.-1995.
Menedžere
SIA „ENNI”
Tūrisms

Laika periods
Profesija vai ieņemamais amats
Darba vietas nosaukums
Nozare

1991.-1993.
Menedžere
SIA „Pavadonis”
Tūrisms
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Izglītība
Laika periods
Piešķirtā izglītības dokumenta
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija
Izglītības iestādes nosaukums
Laika periods
Piešķirtā izglītības dokumenta
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija
Izglītības iestādes nosaukums

2006.Studijas doktorantūras studiju programmā „Biznesa vadība”
Banku augstskola
1997.-1999.
Sociālo zinātņu maģistra grāds ekonomikā
Latvijas Universitāte

Laika periods 1996.-1997.
Piešķirtā izglītības dokumenta
grāmatveža-ekonomista kvalifikācija
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija
Izglītības iestādes nosaukums Latvijas Universitāte
Laika periods 1977.-1982.
Piešķirtā izglītības dokumenta
ekonomista kvalifikācija
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija
Izglītības iestādes nosaukums Latvijas Valsts Universitāte
Svešvalodas
Pašnovērtējums
Sapratne
Runāšana
Klausīšanās
Lasīšana Dialogs
Angļu valoda
labi
labi
labi
Krievu valoda
labi
labi
labi
Vācu valoda
Līmeņi: teicami, labi, viduvēji, pamatzināšanas

Rakstīšana
Monologs
labi
labi

labi
labi

Pedagoģiskā darba stāžs 6 gadi
Zinātnisko pētījumu virziens
Vadītie studiju kursi Pasniegšanas gads
No 2003.
No 2003.
No 2005.
Iecerētie studiju kursi Kursa nosaukums
Dalība starptautiskajās un
profesionālajās organizācijās
Sabiedriskie pienākumi
augstskolā
Līdzdalība profesionālās
pilnveides kursos (lektora,
klausītāja statusā; klausītājs
zinātniski pētnieciskā vai
profesionālā konferencē)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Kursa nosaukums
Uzņēmuma vadības grāmatvedība
Finanšu grāmatvedība
Finanšu vadība

Profesionālās pilnveides programma „Augstskolu mācībspēku
pedagoģiskā pilnveide/ Inovācijas augstākās izglītības sistēmā/
Izglītības darba vadība”, Latvijas Universitāte, 2003./2004.
Seminārs “ Uzņēmuma finanšu sistēma”, LR Grāmatvežu asociācija,
Rīga, 2004. janvārī
Iekšējā audita . līmeņa kursi , Valsts administrācijas skola, Rīga,
2004.g.1.–5. martā
Kursi “ Datu aizsardzība”, Datu valsts inspekcija, Rīga, 2004.g. maijā
Iegūts LR Grāmatvežu asociācijas “Profesionālā grāmatveža
sertifikāts”, Rīga, 2001.- 2002.
Kursi “Finanšu analīze LR Veselības ministrija”, SIA
“Eiropersonāls”, 2001.
Kursi „Finansu menedžments Pasaules Bankas finansētajos
projektos”, Starptautiskais mācību centrs, Turīna, Itālija, 2000.

Līdzdalība BA, citu augstskolu,
profesionālo asociāciju vai
organizāciju īstenotos projektos
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Pārstāvētai nozarei atbilstoši
priekšlasījumi skolās, skolotāju
metodiskajās apvienībās
Stažēšanās nozares uzņēmumos
Latvijā
Zinātniski pētnieciskās
publikācijas
Publikācijas profesionālo
nozaru izdevumos

Starptautiskā mobilitāte (t.sk.
studentu prakses vadīšana
ārzemēs
Dalība zinātniski pētnieciskās
vai profesionālās konferencēs
(referāts, konferences, tās
sesijas vai grupas vadīšana)
Mācību atbalsta materiāli

Laikraksta „Dienas Bizness” pielikums „Saldo” raksts „Grāmatvedības
organizācijas dokumenti, to nozīme”
www.i.finanses raksts „Uzkrājumu veidošana darbinieku atvaļinājumiem
uzņēmumā”
Dalība projektā „Grāmatvedība un nodokļi Eiropā praksē” no 2005. gada
Dalība Starptautiskā zinātniskā konference „Reģionālās ekonomikas
inovatīvās attīstības stratēģijas un mehānismu veidošana” 2009.gada 4.5.decembrī, Daugavpils, Latvija
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CURRICUM VITAE
Vārds:
Uzvārds:
Adrese, tālrunis:
Dzimšanas vieta:
Pilsonība, tautība:
Izglītība:

Zinta
Lauva
Lilijas iela 15a-36, Rīga, 25964974 mob., zinta.lauva@rpiva.lv
Rīga
LR, latviete
2005.- LU, Ekonomikas doktorantūra
1998.- LLU, Pedagoģijas maģistratūra
1991.- LLU, Ekonomikas fakultāte
1981.- Rīgas tehniskā skola, skaitļošanas nodaļa
1980.- Kandavas vidusskola

Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi:
1998.- Pedagoģijas maģistre
Darba pieredze:

2008. –2010. Alberta koledža , studiju programmas „Mārketings
un inovācijas“ direktore, lektore
2007. - 2010: Rīgas Stradiņa universitātes lektore
2007. – 2008. - LPPA lektore
2006. – 2007. – LBK studiju programmas „Grāmatvedība“
direktore, lektore
2002.- 2005.- RPIVA, studiju programmu „Biroja vadītājs –
referents“ un „Biroja darba organizācija” direktore, lektore
1999.- 2003.- Rīgas Amatniecības vidusskola, direktora vietniece.
RPIVA lektore
1997.- 1998.Latvijas Lauksaimniecības konsultāciju un
izglītības atbalsta
centrs, Metodiskā mācību darba nodaļas
vadītāja. PHARE “Profesionālās izglītības programma” projekta
Zemkopības ministrijas profilgrupu kordinatore
1992.- 1997.- Zemkopības ministrijas Mācību centra vecākā
metodiķe
1983.- 1992.- LLA Lauksaimniecības uzņēmumu organizācijas
katedras vecākā laborante
1981.- 1982. Tukuma rajona Skaitļošanas centrs, ekonomiste

Papildus izglītība:
2006. – angļu valodas kursi
2005. – projekta vadīšanas kursi; seminārs personāla vadībā.
2000.- 2005.- studijas LU Ekonomikas doktorantūrā, nozarē
Vadības zinātnes
1997.- piedalīšanās starptautiskajā konferencē Somijā par lauku
vides
attīstības tendencēm Eiropas valstīs un jaunu starptautisku
izglītības
projektu izstrādāšanu
1996.semināri:
tautsaimniecībā
un
agropolitikā;
uzņēmējdarbības plānošanā, mārketingā.
Izbraukuma seminārs Vācijā Trīsdorfas arodaugstskolā.
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Divi mācību nolūkos organizēti semināri Holandē (PHARE
projekta ietvaros) un trīs mācību semināri Latvijā par didaktisko
metožu izvēli, moduļu sistēmas izveidi un testu izstrādāšanu
1995.- semināri: grāmatvedībā, finansēšanā un kreditēšanā,
marketigā,
datortehnikas kursi. Izbraukuma seminārs Vācijā Trīsdorfas
arodaugstskolā
1994.- kursi ”Uzņēmējdarbības pamati”, vācu valodas kursi,
grāmatvedības
kursi, biznesa plāna izstrādāšanas metodikas kursi, seminārs
Somijā par uzņēmējdarbības attīstību
Piedalīšanās starptautiskās konferencēs, simpozijos:
1997.- Somija
2001.- Latvija, LU
2002.- Latvija, LU
2003.- Latvija, LU
2005.- Latvija, BKI
Starptautiskās publikācijas:
1. Izglītība globalizācijas apstākļos. 637. LU Zinātniskie raksti. Rīga: LU, 2001.-216.-221.lpp.
2. Investīciju jēdzienu izpratne izglītībā. 647.LU Zinātniskie raksti. Rīga:LU,2002, -478.486.lpp.
3. Ekonomiskās izglītības aktualitātes un problēmas Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības
augstskolā. Latvijas Universitātes raksti. Ekonomika I.Rīga: LU, 2003. -147.-159.lpp.
4. Akadēmiskā personāla kvalitātes problēmas menedžeru sagatavošanā Latvijas augstākās
izglītības iestādēs.. Privātbizness Baltijas valstīs – pirmais gads ES. Tēzes. Rīga: Baltijas
Krievu institūts, 2005. – 129 – 132. lpp.
Valodas:
Latviešu – dzimtā;
Krievu – runāju, rakstu
Vācu valoda – sarunvalodas līmenī
Angļu valoda – ar vārdnīcas palīdzību

14.06.2010.

Z.Lauva
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CURRICULUM VITAE

Vārds, uzvārds:
Dzimšanas datums:
Dzimšanas vieta:
Adrese:
Tālrunis:
IZGLĪTĪBA
2006 - 2008
2002 -2006

Nadežda Belika
26.09.1984.
Rīga
P. Lejiņa iela 10-127, Rīga LV-1029
67400045, mob. 26070220

LU Moderno valodu fakultāte, Humanitāro zinātņu maģistra grāds
filoloģijā (ar izcilību)
LU Moderno valodu fakultāte, Humanitāro zinātņu bakalaura grāds
filoloģijā

AKADĒMISKAIS NOSAUKUMS
2008
lektora v.i.
DARBA PIEREDZE
2008 2007 - 2008
2005 - 2007

RSU Valodu centrs, lektora v.i.
RSU Valodu centrs, stundu docētāja
SIA “Latcharter Airlines”, stjuarte

VALODU ZINĀŠANAS
latviešu, krievu, angļu, franču;
spāņu un grieķu valodas prasme pamatlīmenī
PAPILDUS INFORMĀCIJA
MS Word, Excel, Power Point
Datums: 07.06.10.
Paraksts
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CURRICULUM VITAE
Vārds, uzvārds:
Dzimšanas datums:
Dzimšanas vieta:
Adrese:
Tālrunis:
IZGLĪTĪBA
1972
- 1977

Ludmila Jermakoviča
18.10.1954
Rīga
A.Biezina 2-26, Rīga LV1029
7402123

LU Svešvalodu fakultāte

PAPILDUS IZGLĪTĪBA
2007
05.02.-20.06. LU Pedagoģijas un psiholoģijas fak. tālākizglītības programma
„Augstskolu didaktika: mūsdienu teorija un prakse”(160 akad.
stundas, 72 kontaktstundas – 4 kp)
decembris - 2006
Pirmā starptautiskā zinātniskā konference „Krievu valoda NVS
un Baltijas valstu vidē”; Maskava, Krievija
oktobris - 2006
Baltijas valstu vācu valodas skolotāju konference Rīgā
marts
- 2006
Seminārs „Norddeutschland intensiv”; Hamburga, Vācija
decembris - 2005
Latvijas Vācu valodas skolotāju asociācijas konference
maijs
- 2004
Seminārs "Gespräch der Generationen - Ein Europäischer
Vergleich"; Zonnenberga, Vācija
novembris - 2003
Latvijas Vācu valodas skolotāju asociācijas kongress
jūnijs
- 2003
Datorkursi RSU Fizikas katedrā
maijs
- 2003
Konference "Latvija ceļā uz Eiropu - interkulturālais aspekts",
seminārs "Motivācijas attīstīšana vācu valodas nodarbībās";
Latvijas Lauksaimniecības Universitāte
aprīlis
- 2003
Zonnenbergas biedrības Latvijā starptautiskā konference;
Jelgava
maijs
- 2002
Metodiskie semināri vācu valodas skolotājiem Rīgas Gētes
institūtā
marts
- jūnijs 2001
Semināri Gētes institūtā
oktobris - 2000
Kursi "Wirtschaftsdeutsch"; Libeka, Vācija
marts
- jūnijs 2000
Semināri Gētes institūtā
oktobris - 1998
Gētes institūta rīkotā metod. konference vācu valodas
skolotājiem Jūrmalā
jūlijs
- 1997
Seminārs "Interkulturāla attīstība - Šveices piemērs"; EngiGlarusā, Šveice
1996
- 1998
Studijas LU Maģistratūrā
1996
- 1997
Kvalifikācijas celšanas kursi LU "Svešvalodu metodika un
didaktika"
jūlijs
- 1989
Kvalifikācijas celšanas kursi; Karlmarkštadta, Vācija
AKADĒMISKAIS NOSAUKUMS
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1993
DARBA PIEREDZE
1980
- līdz šim
brīdim
1978
- 1980

Lektore

RSU Valodu Centrs, lektore
Rīgas 24. astoņgadīga skola, vācu valodas skolotāja

DALĪBA SABIEDRISKAJĀS UN
PROFESIONĀLAJĀS ORGANIZĀCIJĀS
RSU Arodorganizācija, arodorganizators
Latvijas Vācu valodas skolotāju asociācija
Zonnenbergas biedrība Latvijā
PUBLIKĀCIJAS
1991.g. „Farmindekss”; pārtulkotas 25 lpp.
VALODU ZINĀŠANAS
krievu dzimtā; latviešu brīvi, vācu brīvi; angļu sarunvalodas
līmenī
PAPILDUS INFORMĀCIJA
Tulkošana (rakstiski, mutiski), darbs ar datoru (MS Office)
Datums: 07.06.2010.
Paraksts
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Vārds, uzvārds:
Dzimšanas datums:
Dzimšanas vieta:
Adrese:
Tālrunis:
IZGLĪTĪBA
2004-2006
2000-2004

CURRICULUM VITAE
Aleksandrs Timofejevs
1981. gada 2. decembrī
Rīga
Allažu iela 1-21
29833262, 7355726
Latvijas Universitāte, Moderno valodu fakultāte, franču
filoloģija, maģistrs
Latvijas Universitāte, Moderno valodu fakultāte, franču
filoloģija, bakalaurs

PAPILDUS IZGLĪTĪBA
2008. novembris
Franču valodas skolotāju seminārs, Rīgas franču licejs
2007. novembris
Franču valodas skolotāju seminārs, Rīgas franču licejs
2006. novembris
Franču valodas skolotāju seminārs, Rīgas franču licejs
Franču valodas skolotāju seminārs, Rīgas franču licejs
2005. novembris
Seminārs « Rencontres culturelles des pays riverains de la
2005. oktobris
mer Baltique », Tallina
Pedagoğiskie kursi, Francija, Amjena (Amiens)
2005. jūlijs
Franču valodas skolotāju seminārs, Rīgas franču licejs
2004. novembris
Franču valodas skolotāju seminārs, Rīgas franču licejs
2003. novembris
Franču valodas kursi starptautiskā skolā “Alliance
1998. augusts
française de Lyon”
ZINĀTNISKAIS GRĀDS
2006
filoloģijas maģistrs
AKADĒMISKAIS NOSAUKUMS
2006
lektors
DARBA PIEREDZE
2006 -2007
2005 –
2004 – 2008
2004 – 2006
2003 – 2006

Valodu centrs “Aveta”, franču un spāņu valodas
pasniedzējs
Rīgas Stradiņa universitāte
Ziemeļvalstu ģimnāzija, franču valodas skolotājs
Rīgas franču licejs, franču valodas skolotājs
Rīgas Puškina licejs, franču valodas skolotājs
DALĪBA SABIEDRISKAJĀS UN PROFESIONĀLAJĀS ORGANIZĀCIJĀS
2004

Latvijas franču valodas pasniedzēju asociācijas valdes
loceklis

PUBLIKĀCIJAS
“Franču valodas kurss iesācējiem” Zvaigzne ABC (iesniegts izdošanai)
VALODU ZINĀŠANAS
krievu – dzimtā
franču - izcili
latviešu – labi
spāņu – izcili
itāļu, angļu, vācu, zviedru – ar vārdnīcas palīdzību
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PAPILDUS INFORMĀCIJA
datorprasmes – M. Word. HTML. Internets
2010. gada 07. jūnijā
Paraksts
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CURRICULUM VITAE
Vārds, uzvārds:
Dzimšanas datums:
Dzimšanas vieta:
Adrese:
Tālrunis:
IZGLĪTĪBA
2003. - 2005.
2002. - 2003.

1999. - 2002.
1995. - 1999.
1986. - 1991.

Vita Vīksne
29.07.1968.
Valmieras raj., Rūjiena
Akāciju 2-3, Rīga, LV-1029
286452289

Studijas Ziemeļspānijas universitātē (Burgosa, Spānija), Teoloģojas
fakultāte, doktorantūra
Studijas Starptautiskajā Sv. Avilas Terēzes un Sv. Jāņa no Krusta
mācību centrā (Avila, Spānija), doktorantūras programmas
kredītpunktu vākšana
Studijas Navaras universitātē (Pamplona, Spānija), 2002. gada
jūnijā tiek iegūts licenciāta grāds Morālteoloģijā un garīgteoloģijā
Studijas LU Teoloģijas fakultātē, bakalaura grāds Reliģijas zinātnē
un teoloģijā
Studijas LU Filoloģijas fakultātē, diploms par augstāko izglītību
bibliotēkzinātnes un bibliogrāfijas specialitātē

PAPILDUS IZGLĪTĪBA
1992. - 1993.
Kristīgā Tautas augstskola Kvos (Norvēģija)
1987. - 1989.
Divgadīgie spāņu valodas kursi Rīga, Izglītības darbinieku kultūras
nams
ZINĀTNISKAIS GRĀDS
2005
Cand. Dr. Theol.
AKADĒMISKAIS NOSAUKUMS
2006
Stundu docētāja lektores statusā
DARBA PIEREDZE
2006
Dažādu tulkojumu veikšana tulkošanas birojā Inlex un Alianse
Baltija
1993. - 1994.
Zinātniskā Medicīnas bibliotēka, bibliogrāfe
2006
RSU, Valodu centrs, stundu docētāja lektores statusā spāņu valodā
1995. --1997.
LU
Teoloģijas
fakultātes
bibliotēka,
bibliotekāre
1988.
1992.
Zinātniskā
Medicīnas
bibliotēka,
bibliogrāfe
1994. - 1995.
IeM Pilsonības un Imigrācijas departaments, starptautisko sakaru
1986. - 1988.
Latvijas
Nacionālā bibliotēka,
bibliotekāre
nodaļa, sekretāre-tulks,
referents

ZINĀTNISKĀ DARBĪBA
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DALĪBA SABIEDRISKAJĀS UN
PROFESIONĀLAJĀS ORGANIZĀCIJĀS

GODA NOSAUKUMI, APBALVOJUMI

PUBLIKĀCIJAS

VALODU ZINĀŠANAS
latviešu - dzimtā; angļu, spāņu, krievu - brīvi; vācu, norvēģu - ar
vārdnīcas palīdzību
PAPILDUS INFORMĀCIJA
Datorprasmes
Datums: 07.06.2010.
Paraksts
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4. pielikums
Bakalaura studiju programma „Mazā un vidējā biznesa vadība” studiju kursu saraksts

N.p.k.
Priekšmets
1.
Matemātika
2.
Mikroekonomikas teorija
3.
Statistika
4.
Ievads tiesību teorijā
5.
Ekonomikas un biznesa vēsture
Starptautiskā
komunikācija un biznesa ētika
6.
7.
Makroekonomikas teorija
8.
Ievads politiskajā ekonomijā
9.
Grāmatvedības pamati
10.
Finanšu pamati
11.
Organizāciju teorija un vadība
12.
Mārketings
13.
Matemātiskā statistika
14.
Personāla vadīšana MVU
15.
Vadības grāmatvedība
16.
Patērētāju uzvedība
17.
Kvalitātes vadīšanas metodes
18.
Uzņēmumu stratēģija un politika
19.
Vadības psiholoģija
20.
Projektu vadīšana
Mazo un vidējo uzņēmumu
21.
konkurences stratēģijas Eiropā

22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

Bizness Eiropā
Loģistika
Pieprasījuma prognozēšana
Stratēģiskais mārketings
Reklāmas vadība
Tirgvedības komunikācija
Starptautiskā biznesa finanšu vide
Saimnieciskās darbības analīze MVU
Starptautiskā transporta loģistika
Prakse (II kurss)
Studiju darbs (I kurss), t. sk. seminārs
„Ekonomisko pētījumu metodoloģija”

33.
Studiju darbs (II kurss)
34.
Angļu valoda
35. Otrā svešvaloda (vācu, franču vai spāņu)
36.
Biznesa plāna izstrādes metodika
37. Starptautiskie grāmatvedības standarti
38. Ievads ģeopolitikā- ekonomiskie aspekti
39.
Reklāmas psiholoģijas pamati
40.
Pētījumu metodes
41.
Uzvedības kultūra
42.
Informātika (SPSS programma)
43.
Lietišķā komunikācija
Bakalaura
darbs, t.sk. Bakalaura darba izstrādes
44.
metodiskais un teorētiskais seminārs

Kredītu
skaits
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

Kategorija
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
B
B
B
B
B
B

Pārbaudījuma
Veids
Eksāmens
Eksāmens
Eksāmens
Eksāmens
Eksāmens
Eksāmens
Eksāmens
Eksāmens
Eksāmens
Eksāmens
Eksāmens
Eksāmens
Eksāmens
Eksāmens
Eksāmens
Eksāmens
Eksāmens
Eksāmens
Eksāmens
Eksāmens
Eksāmens

3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
2

B
B
B
B
B
B
B
B
B
A
A

Eksāmens
Eksāmens
Eksāmens
Eksāmens
Eksāmens
Eksāmens
Eksāmens
Eksāmens
Eksāmens
Aizstāvēšana
Aizstāvēšana

2
6
9
2
2
2
2
2
2
2
2
20

A
A
B
C
C
C
C
C
C
C
C
A

Aizstāvēšana
Eksāmens
Eksāmens
Eksāmens
Eksāmens
Eksāmens
Eksāmens
Eksāmens
Eksāmens
Ieskaite
Eksāmens
Aizstāvēšana
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Studiju priekšmeta nosaukums

Matemātika

Studiju priekšmeta
programmas vadītājs

Dr.sc.ing. Normunds Gūtmanis

Kredītpunkti (KP)

3

ECTS kredītpunkti

4,5

Studiju priekšmeta statuss
studiju programmā

Obligāts „Mazā un vidējā biznesa vadība”

Studiju priekšmeta mērķis

Sniegt zināšanas par augstākās matemātikas metodēm, kas saistītas ar
dažādu ekonomiska rakstura problēmu risināšanu. Veidot priekšstatu
par ekonomikas un biznesa vadības situāciju matemātiskas
modelēšanas un analīzes iespējām.

Studiju priekšmeta uzdevumi

1. Iepazīstināt studentus ar augstākās matemātikas sadaļām, to
izpētes objektiem un analīzes metodēm. Veidot prasmes veikt
darbības ar tiem.
2. Dot augstākās matemātikas jēdzienu/objektu definīcijas, parādīt
loģiskās saites starp atsevišķiem jēdzieniem/objektiem.
3. Iemācīt atpazīt likumsakarības un veidot prasmi tās formāli
aprakstīt balstoties uz teorētiskajām zināšanām.
4. Veidot prasmi konstatēt un analizēt funkcionālās sakarības.
5. Veidot priekšstatu par praktiskajām ekonomiski-matemātiskās
modelēšanas iespējām un nozīmi.

Studiju priekšmeta saturs

1. Kopas, to klasifikācija. Kopu operācijas. Kopu vizualizācija.
Kopas apjoms.
2. Izteiksmes. Loģiskās operācijas ar izteikumiem. Predikāti.
Kvantori.
3. Determinanti. Matricas, darbības ar tām, to ekonomiskā
interpretācija. Matricu vienādojumi. Lineāru vienādojumu
sistēmu risināšana.
4. Funkcijas jēdziens, funkciju īpašības. Definīcijas un vērtību
apgabals.
5. Pieprasījuma un piedāvājuma funkciju jēdzieni, piemēri. PP un
PD īpašības. Ražošanas izmaksas, realizācijas ieņēmumi.
6. Peļņas funkcija.
7. Funkcijas robežas jēdziens, nepārtrauktas, pārtrauktas funkcijas,
pārtraukuma punkti. Robežu aprēķināšana. Funkcijas asimptotas.
8. Funkcijas pirmās kārtas atvasinājums. Augstāku kārtu
atvasinājumi.
9. Augšanas, dilšanas intervāli. Funkcijas ekstrēmi.
10. Peļņas maksimizācija. Vidējo izmaksu minimizācija
11. Funkcijas elastība. Elastīgs un neelastīgs PP un PD.
12. Funkcijas pētīšanas algoritms.
13. Divargumentu funkcija. Pirmās un augstāku kārtu parciālie
atvasinājumi. Pilnais diferenciālis. Ražošanas funkcijas. Parciālo
atvasinājumu un pilnā diferenciāļa ekonomiskā interpretācija.
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Parciālā elastība.
14. Divargumentu funkcijas ekstrēmi. Nosacītie ekstrēmi. Lagranža
funkcija.
15. Nenoteiktā integrāļa aprēķināšana izmantojot integrēšanas
pamatformulas un pamatīpašības. Integrēšanas tehnika.
Nenoteiktā integrāļa lietojums ekonomikā.
16. Noteiktā integrāļa aprēķināšana. Noteiktā integrāļa lietojumi
ekonomikā. Neīstie integrāļi.
17. Finanšu matemātikas jēdzieni. Vienkāršie un saliktie procenti.
18. Annuitāte. Kredīti.
Nepieciešamās priekšzināšanas
Studiju rezultāti:
- zināšanas
-

prasmes un iemaņas

Nepieciešamas zināšanas ekonomikas pamatos un matemātikā
vidusskolas līmenī.
Studiju priekšmeta apguves rezultātā iegūst zināšanas par dažādu
ekonomiska rakstura problēmu risināšanu, izmantojot augstākās
matemātikas metodes.
Studiju priekšmeta apguves rezultātā pratīs pielietot matemātisko
modelēšanu, lai orientētos ekonomikas un biznesa vadības situācijās.

Pārbaudes metode

Eksāmens

Prasības klausītājiem

Obligāts lekciju, semināru apmeklējums.
Mājas uzdevumu pildīšana, eksāmens.

Literatūra

Obligātā literatūra:
1. Koliškins A., Volodko I., Antimirovs M. Matemātika I tehnisko
augstskolu studentiem. - R: RTU, 2005. - 340 lpp.
2. Koliškins A., Volodko I., Antimirovs M. Matemātika II tehnisko
augstskolu studentiem. - R: RTU, 2005. - 340 lpp.
3. Bože Dz., Biezā L., Siliņa B., Strence A. Uzdevumu krājums
augstākajā matemātikā. - R: Zvaigzne ABC, 1996. - 317 lpp.
4. Kronbergs E., Rivža P., Bože Dz., Augstākā matemātika,1.daļa. - R:
Zvaigzne, 1988. - 534 lpp.
5. Kronbergs E., Rivža P., Bože Dz., Augstākā matemātika,2.daļa. - R:
Zvaigzne, 1988. - 527 lpp.
6. Revina I., Peļņa M., Bāliņa S. Uzdevumu krājums matemātikā
ekonomistiem. - R: Zvaigzne ABC, 2002. - 168 lpp.

Papildliteratūra:
1. Hazans M., Bāliņa S., Funkcijas un tirgus modeļi. - R:1996. - 127
lpp.
2. Mizrahi A., Sullivan M., Mathematics for Business and Social
Sciences. - Wiley&Sons, 1998. - 696.p.
3. Peļņa M., Kopu teorijas pamatjēdzieni. - R:LU, 1992.
4. Šteiners K. Matemātiskās analīzes elementi. - R: Zvaigzne, 1993. 319 lpp.

Valoda

Latviešu
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Studiju priekšmeta nosaukums

Statistika

Studiju priekšmeta
programmas vadītājs

Dr. math., docente Evija Liepa

Kredītpunkti (KP)

3

ECTS kredītpunkti

4,5

Studiju priekšmeta statuss
studiju programmā

Obligāts „Mazā un vidējā biznesa vadība”

Studiju priekšmeta mērķis

Veidot studentos izpratni par statistikas lomu tirgus apstākļos.

Studiju priekšmeta uzdevumi

1. Iepazīstināt studentus ar statistikas zinātni, statistisko datu
analīzes un apstrādes metodēm.
2. Veicināt studentu prasmi patstāvīgi apstrādāt sakopotos datus,
analizēt rezultātus un izdarīt secinājumus.
3. Veidot prasmi veidot statistiskos pārskatus, noteikt un analizēt
statistiskos rādītājus.
4. Veidot prasmi sagatavot prezentācijas materiālus.
5. Veikt datu un iegūto rezultātu ticamības novērtējumu.

Studiju priekšmeta saturs

1. Statistiskā novērošana.
2. Aptaujas organizēšana.
3. Statistiskā grupēšana.
4. Variācijas rādītāji.
5. Statistisko raksturlielumu noteikšana.
6. Dinamikas rindas.
7. Absolūtie un relatīvie lielumi.
8. Laikrindu prognozēšana.
9. Indeksi.
10. Statistikas lietojumi ekonomikā.

Nepieciešamās priekšzināšanas

Nepieciešamas zināšanas ekonomikas pamatos un matemātikā.

Studiju rezultāti:
- zināšanas
-

prasmes un iemaņas

Studiju priekšmeta apguves rezultātā iegūst zināšanas par statistikas
pielietojumu un galvenajiem rādītājiem, kā arī tās vietu un lomu
mūsdienu tirgus ekonomikā.
Studiju priekšmeta apguves rezultātā pratīs organizēt aptaujas, veikt
statistisko novērošanu un statistisko grupēšanu, pielietot statistiku
ekonomisko procesu vērtēšanā un prognozēšanā.

Pārbaudes metode

Eksāmens

Prasības klausītājiem

Obligāts lekciju, semināru apmeklējums.
Mājas uzdevumu pildīšana, eksāmens.

Literatūra

Obligātā literatūra:
1. Arhipova I. Statistika ekonomikā un biznesā, Rīga : Datorzinību
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centrs, 2006., 362 lpp.
2. Arhipova I., Ramute L., Paura L. Datu statistiskā apstrāde ar MS
Excel. - Jelgava, LLU, 1998. - 158 lpp.
3. Krastiņš O. Statistika. - Rīga, LR CSP. 2003. - 267 lpp.
4. Vergina G., Kārkliņa G. Statistika ekonomistiem. - R: Kamene,
2000. - 334 lpp.
5. Goša Z. Statistika. - Rīga : Izglītības soļi, 2007. - 372 lpp.

Papildliteratūra:
1. Arhipova I, Bāliņa S. Statistika ar Excel ikvienam. - Rīga,
Datorzinību centrs, 1999.
2. Krastiņš O. Statistika un ekonometrija. - Rīga, LR CSP, 1998. - 435
lpp.
3. Revina I. Ekonometrija. - Rīga, EuroFaculty, 2002. - 270 lpp.
4. Vasermanis E., Šķiltere D. Varbūtību teorija un matemātiskā
statistika. - Rīga, LU, 2003. - 263 lpp.
5. Vergina G. Statistika. - Rīga, Profesionālās izglītības centrs, 1996. 91 lpp.
6. Нименья И.Н. Статистика. - Санкт-Петербург, Издательский
дом «Нева», 2004. - 135 c.

Interneta resursi:
1. www.csb.lv
Valoda

Latviešu
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Studiju priekšmeta nosaukums

Ievads politiskajā ekonomijā

Studiju priekšmeta
programmas vadītājs

Dr. oec. Dainis Zelmenis

Kredītpunkti (KP)

3

ECTS kredītpunkti

4,5

Studiju priekšmeta statuss
studiju programmā

Obligāts „Mazā un vidējā biznesa vadība”

Studiju priekšmeta mērķis

Sniegt izpratni par ekonomikas zinātnes būtību, mērķiem un
pamatjautājumiem, pastiprināti pievēršot uzmanību valsts
ekonomiskās politikas jautājumiem, tās instrumentiem teorētiski, kā
arī aplūkot valsts ekonomiskās politikas jautājumu praktisko
risinājumu Latvijā

Studiju priekšmeta uzdevumi

1. Izpētīt ekonomikas zinātnes būtību, pamatpretrunas un
pamatjautājumus šajā priekšmetā.
2. Noskaidrot ekonomiskās sistēmas, par kurām runā ekonomikas
teorija, kā arī analizēt valsts lomu ekonomisko procesu vadīšanā.
3. Raksturot un analizēt ekonomiskās politikas instrumentus un to
pielietojumu.
4. Aplūkot ekonomikas starptautiskos aspektus, ekonomiskās
integrācijas un globalizācijas jautājumus.
5. Analizēt Eiropas Savienības ekonomiskās politikas iezīmes un
Latvijas perspektīvas, iesaistoties šajā organizācijā.
6. Analizēt Latvijas ekonomisko situāciju un dažādu valdību veidoto
un realizēto ekonomisko politiku valstī.

Studiju priekšmeta saturs

1. Pamatjautājumi ekonomikā.
2. Makroekonomika. Mikroekonomika.
3. Ekonomiskās situācijas raksturotāji. Pamatproblēmas
makroekonomikā.
4. Ekonomiskās sistēmas. Valsts loma ekonomikā.
5. Ekonomiskā politika, tās instrumenti.
6. Ekonomikas starptautiskie aspekti. Integrācija pasaules
ekonomikā. Pirmā daļa.
7. Ekonomikas starptautiskie aspekti. Integrācija pasaules
ekonomikā. Otrā daļa.
8. Globalizācijas ekonomiskie aspekti.
9. Eiropas Savienības ekonomiskā politika.
10. Latvijas integrācijas ES ekonomiskie aspekti. Ekonomiskās
politikas lēmumu deleģēšana ES struktūrām.
11. Ekonomiskā situācija un problēmas Latvijā.
12. Ekonomiskā politika un problēmas Latvijā

Nepieciešamās priekšzināšanas

Mikroekonomikas zināšanas.
Ekonomikas un biznesa vēstures zināšanas.
Ekonomiskās ģeogrāfijas zināšanas vidusskolas līmenī.
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Studiju rezultāti:
Zināšanas

Prasmes un iemaņas

Kursa apguves rezultātā studenti iegūst zināšanas par ekonomikas
attīstības politiskajiem aspektiem gadsimtu gaitā no antīkas pasaules
līdz mūsu dienām, par galvenajiem ekonomiskās teorijas virzieniem,
par galvenajām ekonomiskajām kategorijām un likumiem.
Kursa apguves rezultātā studenti iegūst prasmes orientēties
sarežģītajā ekonomisko parādību pasaulē, prasmi saskatīt
ekonomisko parādību politiskos zemtekstus, izprast ekonomisko
interešu darbības mehānismus gadsimtu gaitā dažādās sabiedrībās, kā
arī iemaņas studēt ekonomisko literatūru, analizēt ekonomisko faktu
materiālu.

Pārbaudes metode

Eksāmens

Prasības klausītājiem

Obligāts lekciju, semināru apmeklējums.
Mājas uzdevumu pildīšana, eksāmens.

Literatūra

Obligātā literatūra:
1. Dovladbekova I., Eteris E., Zelmenis D. Eiropas Savienības
ekonomiskā politika un Latvija. – RSU, Rīga, 2008. - 250 lpp.
2. Bonker F. The political economy of fiscal reform in Central-Eastern
Europe. - MA : Edward Elgar, 2006. - 203 p.
3. Srinivasan, T. N. The political economy of trade, finance, and
development. - Oxford : Oxford University Press, 2007. - 502 p.
4. Groenewegen P. “Political economy” and “Economics”. //The New
Palgrave: A Dictionary of Economics. Edited by John Eatwell,
Murry Milgate and Peter Newman in four volumes. Macmillan Press
Ltd.m London, volume 3, 1996. - 906 p.
5. Drazen A. Political economy in Macroeconomics. - Princeton
University Press, Princeton, 2000. - p. X –XIV, 3 – 17.
6. Ch. W. Kegley, Jr., E.R.Wittkopf. World Politics. Trend and
Transformation. - Fifth Ed., St.Martin’s Press, New York, 1999. 626 p.

Papildliteratūra:
1. Stiglitz J. E. Economics of the Public Sector. - New York, 1986. 242 p.
2. Baily M.N., Friedman P. Macroeconomics, Financial Markets, and
the International Sector. - Boston: Irwin, 1991. - 798 p.
3. М.М.Лебедева. Мировая политика. Москва, «АСПЕКТ
ПРЕСС», 2006. - 237 стр.
4. P.Guļāns. Vai Latvija kļūs “banānu” republika?//Rakstu izlase”
Latvijas ekonomika laikmetu griežos”, BO SIA “Latvijas Zinātņu
akadēmijas Ekonomikas institūts”. - Rīga, 2003. - 219 lpp.
5. Sociālekonomiskā procesa trajektorija Latvijā laikā no 1985. līdz
2002. gadam. Kur tā ved Latviju? Zinātnisks pētījums. - Ventspils
augstskola, Ventspils, 2002. - 68 lpp.

Interneta resursi:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

www.fm.gov.lv
www.bank.lv
www.em.gov.lv
www.imf.org
www.worldbank.org
www.ecb.int
7. www.csb.lv
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Valoda

Latviešu

Studiju priekšmeta nosaukums

Ekonomikas un biznesa vēsture

Studiju priekšmeta
programmas vadītājs

Dr.oec. Valdis Perlovskis

Kredītpunkti (KP)

3

ECTS kredītpunkti

4,5

Studiju priekšmeta statuss
studiju programmā

Obligāts „Mazā un vidējā biznesa vadība”

Studiju priekšmeta mērķis

Mērķis – apgūt vēsturisko pieredzi ekonomikas jomā, izprast
ekonomisko uzskatu ģenēzi, kā arī gūt plašāku ieskatu saimniecisko
procesu norisē.

Studiju priekšmeta uzdevumi

Aplūkot pasaules ekonomikas attīstības, kā arī Latvijas
tautsaimniecības svarīgākos posmus.

Studiju priekšmeta saturs

1. Pasaules ekonomikas vēstures objekts, pētīšana un periodizācija
2. Pasaules ekonomikas attīstība viduslaikos. Kapitāla sākotnējā
uzkrāšanās.
3. Senāko pasaules valstu saimniecība un sabiedrība.
4. Kapitālisma attīstība Eiropa un ASV. Brīvās konkurences
sistēma.
5. Eiropas valstu attīstība pēc Pirmā Pasaules kara.
6. Rietumvalstu un ASV ekonomika monopolistiskās konkurences
periodā (19.-20.gds mija).
7. ASV un Lielbritānija starpkaru periodā.
8. Eiropa un ASV pēc Otrā pasaules kara.
9. Krievija. Latvijas okupācija un iekļaušana PSRS.
10. Neatkarīgas valsts atjaunošana Latvijā.

Nepieciešamās priekšzināšanas

Nepieciešamas zināšanas ievads ekonomikā, pasaules un Latvijas
vēsturē, kā arī mikroekonomikā.

Studiju rezultāti:
Zināšanas

Prasmes un iemaņas

Studiju priekšmeta apguves rezultātā iegūst zināšanas par
sabiedriskās ražošanas attīstību vēsturiskajā kontekstā, par
ekonomisko sistēmu veidiem, valstu ekonomiskās politikas cēloņiem
un mērķiem, kā arī par cilvēku sabiedrības attīstības procesu sekām
un rezultātiem.
Studiju priekšmeta apguves rezultātā pratīs izvērtēt sabiedriskās
ražošanas attīstības procesa norisi un ražošanas veidus, ražošanas
attiecību attīstību dažādos laika posmos un valstīs.

Pārbaudes metode

Eksāmens

Prasības klausītājiem

Obligāts lekciju, semināru apmeklējums.
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Mājas uzdevumu pildīšana, eksāmens.
Literatūra

Obligātā literatūra:
1. Porietis J.Ārvalstu ekonomikas vēsture. - Rīga, Latvijas
Universitāte, 1992. - 94 lpp.
2. Rubenis A. Dzīve un kultūra Eiropā Renesanses un Reformācijas
laikmetā. - Rīga, Zvaigzne ABC. - 210 lpp.
3. Rubenis A. Senās Grieķijas dzīve un kultūra. - Rīga, Zvaigzne,
1994. - 167 lpp.
4. Rubenis A. Senās Romas dzīve un kultūra. - Rīga, Zvaigzne ABC,
1995. - 167 lpp.
5. D. Cipulis Pasaule.Eiropa.Latvija. - R.Zvaigzne ABC,2000. - 91 lpp.
6. G. Kurlovičs, A. Tomašūns Latvijas Vēsture okupācijas gadi.Zvaigzne ABC,1998. - 278 lpp.
7. Pollard S. Development of the British Economy, 1914-50. - Arnold,
1992. - 480 p.
8. Thomson D. England in the Twentieth Century. - Cape, Penguin,
1964. - 277 p.
9. Конотопов М.В. Сметанин С.И. История экономики
зарубежных стран. – Москва, Палеотип, 2008. - 320 c.

Papildliteratūra:
1. Экономическая история зарубежных стран. Курс лекций. Под
ред. В.И.Голубовича. – Минск, 1996. - 205 c.
2. D.Cipulis Pasaule.Eiropa.Latvija. - R: Zvaigzne ABC, 2000. - 76
lpp.
3. Thomson D. World History from 1914 to 1968, New edn, Opus
Books, Oxford University Press. - 157 p.
4. Big business: the European Experience in the twentieth Century.
Oxford University Press, 1997. - 30 p.
5. Ļ.Zīle Latvija divos laikposmos. - Rīga : LU žurnāla "Latvijas
Vēsture" fonds, 2001. - 486 lpp.

Valoda

Latviešu
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Studiju priekšmeta nosaukums

Mikroekonomikas teorija

Studiju priekšmeta
programmas vadītājs

Dr.oec. Luana Kalniņa

Kredītpunkti (KP)

3

ECTS kredītpunkti

4,5

Studiju priekšmeta statuss
studiju programmā

Obligāts „Mazā un vidējā biznesa vadība”

Studiju priekšmeta mērķis

Dot iespēju studentiem izprast mikroekonomikas teoriju, saistot to ar
šīs teorijas praktiskās pielietošanas iespējām, novērtējot alternatīvas
un pieņemot optimālus lēmumus ekonomikā.

Studiju priekšmeta uzdevumi

1.
2.
3.
4.
5.

Studiju priekšmeta saturs

1. Darbs ar informācijas avotiem.
2. Ekonomikas priekšmets. Mikro un makroekonomika. Resursu
ierobežotība.
3. Ekonomiskās sistēmas. Tirgus sistēma. Tirgus nepilnības un
valsts loma ekonomikā. Jaunā ekonomika.
4. Pieprasījums un piedāvājums. Pieprasījuma un piedāvājuma
elastīgums.
5. Patērētāju rīcība tirgū un galējais derīgums
6. Ražošanas organizācija. Ieņēmumi un ražošanas izmaksas.
7. Ražošanas resursu tirgus. Ienākumu sadale.
8. Pētnieciskā darba noformēšanas likumības.
9. Konkurence un tirgus struktūra.
10. Firmas rīcība pilnīgās un nepilnīgās konkurences tirgū.

Nepieciešamās priekšzināšanas

Nepieciešamas zināšanas ekonomikas pamatos, matemātikā un
statistikā.

Studiju rezultāti:
Zināšanas

Prasmes un iemaņas

Pārbaudes metode

Apgūt ekonomikas teorijas pamatus.
Izprast ražošanas organizācijas teorētiskos aspektus.
Iepazīties ar patērētāju rīcību tirgū.
Analizēt ieņēmumus un ražošanas izmaksas.
Analizēt konkurenci un tirgus struktūru, firmas rīcību dažādos tirgu
modeļos.

Studiju priekšmeta apguves rezultātā iegūst zināšanas par tirgus
sistēmas funkcionēšanas likumsakarībām, tirgus nepilnībām, valsts
lomu ekonomikā, kā arī ražotāja un patērētāja rīcības motivāciju
konkurences un resursu ierobežotības apstākļos.
Studiju priekšmeta apguves rezultātā pratīs izdarīt pareizu izvēli
preču un darba tirgos, kā arī analizēt tirgus subjektu rīcības cēloņus
un sekas noteiktu motīvu ietekmes rezultātā.
Eksāmens
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Prasības klausītājiem

Obligāts lekciju, semināru apmeklējums.
Mājas uzdevumu pildīšana, kopsavilkumu rakstīšana, eksāmens.

Literatūra

Obligātā literatūra:
1. Bikse V. Ekonomikas teorijas pamatprincipi.- R:LU, 2007.- 454 lpp.
2. Bikse V. Ekonomikas teorijas pamati.I daļa.– R:SIA Izglītības soļi,
2000.–186 lpp.
3. Gods U. Mikroekonomika. – R:Turība, 2000. – 133 lpp.
4. Lībermanis G. Tirgus, cenas, konkurence. – R:SIA “Jumi”, 2007. –
216 lpp.
5. Libermanis G. Mikroekonomika.- R.:Kamene, 2006. – 371 lpp.
6. Lībermanis G. Tirgus ekonomikas pamati un Latvija ceļā uz Eiropas
Savienību. I daļa. – R.: Kamene, 2004. – 371 lpp.
7. Lībermanis G. Valsts un tirgus ekonomika. –R: Kamene, 1997. – 80
lpp.
8. Nešpors V. Ievads ekonomikā. – R:MULINEO, 2007. – 193 lpp.
9. Nešpors V., Ruperte I., Saulītis J. Mikroekonomika. – R:Kamene,
2003. – 132 lpp.
10. Škapars R. Mikroekonomikas teorijas pamati.- R: LU, 1998.-375
lpp.
11. Škapars R. Mikroekonomika. - R: LU, 2004. - 379 lpp.

Papildliteratūra:
1. Oļevskis G. Mikroekonomika. – R.: LTVSVI, 1996. - 168 lpp.
2. Campbell R. McConnell & Stanley L.Brue. Economics. McGRAW-HILL, INC., 1996. –P.825
3. David C.Colander & Peter S.Sephton. Microeconomics. - IRWIN,
1996. – P.531
4. Michael Parkin & Robin Bade. Microeconomics. -Addison-Wesley
Publishers Limited, 1994. – 975 p.

Interneta resursi:
1.
2.
3.
4.
5.

Valoda

www.fm.gov.lv
www.bank.lv
www.em.gov.lv
www.worldbank.org
www.csb.lv

Latviešu
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Studiju priekšmeta nosaukums

Makroekonomikas teorija

Studiju priekšmeta
programmas vadītājs

Dr.oec. Inna Dovladbekova

Kredītpunkti (KP)

3

ECTS kredītpunkti

4,5

Studiju priekšmeta statuss
studiju programmā

Obligāts „Mazā un vidējā biznesa vadība”

Studiju priekšmeta mērķis

Iepazīstināt studentus ar makroekonomikas teoriju, kā ekonomiskās
teorijas sastāvdaļu.

Studiju priekšmeta uzdevumi

1. Apgūt ekonomikas teorijas pamatus.
2. Izprast kopējā pieprasījuma un piedāvājuma savstarpējo sakarību,
kā arī faktorus, kuri ietekmē līdzsvara situāciju izlaides tirgū.
3. Parādīt fiskālās un monetārās politikas lomu ekonomikas attīstībā.
4. Analizēt un izvērtēt ekonomikas funkcionēšanas problēmas
makro līmenī, izmantojot dažādu valstu piemērus un
starptautiskos salīdzinājumus.

Studiju priekšmeta saturs

1. Makroekonomikas priekšmets, makroekonomiskās aktivitātes
mērīšana.
2. Kopējais pieprasījums. Multiplikatora (reizinātāja) modelis.
3. Valsts loma tirgus ekonomikā. Fiskālā politika, budžeta deficīts
un valsts parāds.
4. Nauda, banku sistēma un monetārā politika.
5. Kopējais piedāvājums. Makroekonomiskais līdzsvars. IS-LM
modelis.
6. Nestabilitāte ekonomikā. Inflācijas problēmas. Nodarbinātība un
bezdarba problēmas.
7. Ekonomiskā izaugsme un ekonomiskais cikls. Dzīves līmenis.
8. Starptautiskā tirdzniecība, valsts maksājumu bilance.
9. Valūtas apmaiņas kursi un starptautiskā monetārā sistēma.

Nepieciešamās priekšzināšanas

Nepieciešamas zināšanas ekonomikas pamatos, mikroekonomikā,
matemātikā un statistikā, ekonomikas un biznesa vēsturē.

Studiju rezultāti:
Zināšanas

Prasmes un iemaņas

Studiju priekšmeta apguves rezultātā iegūst zināšanas par tirgus
ekonomikas funkcionēšanas makroekonomiskajām kopsakarībām,
par makroekonomikas teorijām un to pielietojumu ekonomikas
regulēšanā makro līmenī.
Studiju priekšmeta apguves rezultātā pratīs izvērtēt
makroekonomisko situāciju valstī, izmantojot makroekonomikā
lietotus rādītājus, makroekonomiskās politikas instrumentus
ekonomikas regulēšanai un makroekonomiskās nestabilitātes
mazināšanai, novērtēt valsts vietu pasaules ekonomikā un
starptautiskajā tirdzniecībā.
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Pārbaudes metode

Eksāmens

Prasības klausītājiem

Obligāts lekciju, semināru apmeklējums.
Mājas uzdevumu pildīšana, kopsavilkumu rakstīšana, eksāmens.

Literatūra

Obligātā literatūra:
1. Libermanis G. Makroekonomika.- Rīga, Kamene, 2006. - 380 lpp.
2. M. Šenfelde Makroekonomika.- Rīga, RTU, 2006. - 231 lpp.
3. David Begg, Stanley Fisher, Rudiger Dornbusch Economics.- 2nd
ed., Mc GRAW-HILL BOOK COMPANY, 2008. - 804 p.
4. N. Gregory Mankiw. Principles of Economics.- The Dryden Press,
2000. - 796 p.

Papildliteratūra:
1. Bikse V. Makroekonomika. – Rīga, LU, 2003. - 314 lpp.
2. Paul A. Samuelson, William D.Hordhaus Economics.- McGRAWHILL INC, 2009. - 784 p.
3. Фишер C, Дорнбуш Р., Шмалензи Р. Экономика. – Москва,
Дело, 1998.- 780 c.
4. Frederic S. Mishkin Economics, Money, Banking, and Financial
Markets.- 9 th ed., 2009. - 864 p.
5. Beyond Economic Growth.- The World Bank, Washington, D.C.,
2000. – 161 p.

Interneta resursi:
1. EUROSTAT mājas lapa –
htpp://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/eurostat/home/
2. Latvijas statistika. - http://www.csb.gov.lv/csp/content/?cat=601
3. Latvijas statistika. - http://www.csb.gov.lv/csp/content/?cat=2148
4. Latvijas Bankas mājas lapa –
http://www.bank.lv/lat/main/all/lvbank/parskati/parskati/
5. LR Finanšu ministrija.- (http://www.fm.gov.lv/?lat/nodokli
6. FKTK mājas lapa http://www.fktk.lv/lv/statistika/kreditiestades/menesa_parskati/
7. The World Bank Data&Statistics - http://web.worldbank.org
8. Central Intelligence Agency The World Factbook https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/

Valoda

Latviešu
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Studiju priekšmeta nosaukums

Starptautiskā komunikācija un biznesa ētika

Studiju priekšmeta
programmas vadītājs

Dr.paed. Edgars Kramiņš

Kredītpunkti (KP)

3

ECTS kredītpunkti

4,5

Studiju priekšmeta statuss
studiju programmā

Obligāts „Mazā un vidējā biznesa vadība”

Studiju priekšmeta mērķis

Nodrošināt topošajiem biznesa un ekonomikas vadības menedžeriem
izpratnes veidošanos par komunikatīvās kompetences kategorijām un
ētiskajiem principiem, sekmējot zināšanu, prasmju un patstāvīgā
darba iemaņu nozīmes apzināšanos cilvēku savstarpējo attieksmju un
sociālo prasmju apguvei profesionālajā saziņas un biznesa ētikas
jomā.

Studiju priekšmeta uzdevumi

1. Iepazīstināt studentus ar saziņas būtību, funkcijām un jēdzieniem
valodas, runas un pragmātiskajā līmenī.
2. Iepazīties studentus ar saskarsmes partneru tipoloģiju un saziņas
stratēģiju veidiem.
3. Sniegt studentiem priekšstatu par morāles regulatīvā un
pašregulatīvā mehānismu nozīmīgumu sabiedrībā cilvēku
attieksmes, rīcības un attiecību veidošanas kontekstā.
4. Sekmēt studentu zināšanu apguvi par ētiku kā praktisku
filozofijas nozari, tās būtību, kategorijām un morāles funkcijām
saziņā, kas ļauj ikvienam indivīdam apliecināt noteiktu
personisko attieksmi un vērtīborientāciju profesionālajā darbībā.
5. Sniegt studentus ieskatu runas tehnikā, latviešu valodas melodikā
un intonatīvajā sistēmā.
6. Attīstīt drosmi, pašpaļāvību, atbrīvotību un pārliecību, skaidrāku
un izteiksmīgāku savu viedokļa aizstāvēšanu un līdz ar to arī
emocionāli iedarbīgāku kontaktoloģiju.
7. Sekmēt studentos diskursu par ētisko problēmsituāciju
aktualizāciju un spēju ar kritiskās domāšanas palīdzību analizēt
un izvērtēt saziņas partneru deklarēto vērtību nozīmi.
8. Sekmēt praktiskā darbībā studentu verbālās, paraverbālās un
neverbālās saziņas pašpieredzes veidošanos un spriedzes
mazināšanos attiecību uzlabošanai ar saziņas partneriem, kas ir
viens no priekšnoteikumiem kompetenta menedžera veiksmīgai
darbībai.

Studiju priekšmeta saturs

1. Komunikatīvās kontaktoloģijas un starpkultūru saziņas struktūras
izpratne.
2. Saskarsmes partneru personības struktūra un psihes procesi.
3. Saskarsmes partneru personības tipoloģija un
individuālpsiholoģiskās īpašības, stāvokļi un atšķirības.
4. Saskarsmes partneru kultūru daudzpusība saziņā
5. Saskarsmes partneru kultūru atšķirību izpausmes saziņā
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6. Sociālie procesi un sekmīga starppersonu saziņa.
7. Ētika kā praktiska filosofijas nozare, tās normas un izpausmes
saziņā.
8. Tikumība un profesionālā ētika.
9. Neverbālā saziņas metodes saskarsmē.
10. Paraverbālais tēls saziņā un runa kā process.
11. Verbālais, paraverbālais un neverbālais tēls saziņā
12. Simulācijas spēle “komunikatīvi kļūstošs”.
Nepieciešamās priekšzināšanas
Studiju rezultāti:
Zināšanas
Prasmes un iemaņas

Mikroekonomika, makroekonomika
Studiju priekšmeta apguves rezultātā iegūst zināšanas par
komunikatīvās kompetences veidošanas iespējām, kā arī zināšanas
profesionālās saziņas un biznesa ētikas izpratnes jomā.
Studiju priekšmeta apguves rezultātā notiks prasmju un patstāvīgā
darba iemaņu pilnveidošanās profesionālās saziņas un biznesa ētikas
izpratnes jomā.

Pārbaudes metode

Eksāmens

Prasības klausītājiem

Obligāts lekciju, semināru apmeklējums.
Mājas uzdevumu pildīšana, eksāmens.

Literatūra

Obligātā literatūra:
1. Kramiņš E. Runas prasme saziņā: monogrāfija / Edgars Kramiņš. –
Rīga: BA Turība, 2005. – 688 lpp., att., tab. – ISBN 9984-766-61-6.
2. Hofstede G. Kultūras dimensijas vadīšanā un plānošanā // Kultūra
un organizācijas: prāta programmēšana / Gerts Hofstede; no angļu
valodas tulk. Edgars Kramiņš – [Rīga], [1994.] 14 lpp.
3. Stelps P. Pēcpusdienas sarunas: par kultūru, par izglītību, par valsti /
Pauls Stelps. – Rīga: “Vieda”, 1994. – 160 lpp. – ISBN 5-85745095-0.
4. Hofstede G. Culture`s consequences: International differences in
work–related values / Geert Hofstede. – Beverly Hills [etc.], Sage
Publ., 1980. – 475 p. – ISBN 0–8039–1444–X.
5. Bergs F. Kodēšana un atkodēšana starpkultūru saskarsmes procesā /
Frits van den Berg; no angļu valodas tulk. Edgars Kramiņš- [Rīga],
[1994.] 5 lpp.
6. Hoecklin L. Managing Cultural Diferences. / Lisa Hoecklin. –
Addisin-Wesley, 1994.
7. Brikše I. Komunikācija: kultūra, sabiedrība, mediji / I. Brikše
(galv.red). – Rīga: Zinātne, 2002. – 226 lpp.: il. – ISBN 9984-69835-1.
8. Ludlow R. The Essence of Effective Communication / Ron Ludlow,
Fergus Panton. – New York a.o.: Prentice Hall, 1992. – 156 p., tab.,
schemes. – ISBN 0-13-284878-3.
9. Thompson D. F. Politiskā ētika un amats valsts / Denis F.
Thompson; no angļu valodas tulk.- [Rīga], [1997.] 7 lpp.
10. Seib P. Public Relations Ethics / Philip Seib, Kathy Fitzpatrik. – Fort
Worth [etc.]: College Publisher, 1995. – 157 p. – ISBN 0-15501943-0.
11. Lasmane S. Ierēdņa ētika (palīgmateriāli) / Skaidrīte Lasmane –
Rīga: Valsts administrācijas skola. 1995. – 56 lpp.
12. Milts A. Ētika. Personības un sabiedrības ētika: lekciju kurss /
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13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Augusts Milts. – Rīga: Zvaigzne ABC, 2000. – 86 lpp. – ISBN
9984-17-789-9.
Milts A. Personība, morāle un garīgās vērtības: palīgmateriāls /
Augusts Milts. – Rīga: Valsts administrācijas skola, 1995. – 20 lpp.
Ludlow R. The Essence of Effective Communication / Ron Ludlow,
Fergus Panton. – New York a.o.: Prentice Hall, 1992. – 156 p., tab.,
schemes. – ISBN 0-13-284878-3.
Reņģe V. Organizāciju psiholoģija / Viesturs Reņģe. – Rīga:
Birznieka SIA “Kamene”, 1999. – 171 lpp. – ISBN 9984-636-26-7.
Reņģe V. Sociālā psiholoģija / Viesturs Reņģe. – Rīga: Zvaigzne
ABC, 2002. – 180 lpp. – ISBN 9984-22-536-4.
Gudykunst W. B. Communications with Strangers / William B.
Gudykunst, Young Yon Kim. – New York: Random House, 1984. –
277 p., ill. – ISBN 0–20–111374–0.
Karpova Ā. Personība. Teorijas un to rādītāji un saskarsme: mācību
līdzeklis / Ārija Karpova. – Rīga: apgāds Zvaigzne ABC, 1998. –
223 lpp.- ISBN 9984-04-930-2.
Jungs K. G. Psiholoģiskie tipi / Karls Gustavs Jungs. – Rīga;
Zvaigzne ABC, 1996. – 267 lpp.- ISBN 9984-56-078-3.
Reņģe V. Organizāciju psiholoģija / Viesturs Reņģe. – Rīga:
Birznieka SIA “Kamene”, 1999. – 171 lpp. – ISBN 9984-636-26-7.
Freids Z. Sapņa darbs / Zigmunds Freids //Grāmata /galv.red.:
L.Briedis.- ISSN 0868-6831-77290.- Nr.6 (1991., jūnijs), 8.-14.lpp.
Haimzs D. Komunikatīvā kompetence / Dells Haimzs // Kentaurs
XXI / galv. red.: Leons Briedis. – ISSN 1019–5351. – Nr.30 (2003.,
aprīlis), 31. –55. lpp.
Ādlers A. Individuālpsiholoģija skolā / Alfrēds Ādlers. – Rīga:
Apgāds Zvaigzne ABC, 2001. – 176 lpp. – ISBN 9984–22–271–3.
Domens J. Dzīves māksla: kā es sargāju savas dzīves kvalitāti / Jups
Domens // Kentaurs XXI / galv.red.: L.Briedis.- ISBN 1019-5351.Nr.26 (2001., decembris), 63.-64.lpp.// Nīderlande.
Jungs K. G. Par arhetipa “Bērns” psiholoģiju / Karls Gustavs Jungs
// Grāmata / galv. red.: L. Briedis. – ISSN 0868-6831-77290.- Nr.12
(1990., decembris), 4. –11.lpp.

Papildliteratūra:
1. Collins J. C. Managing the Small to Mid- Sized Company / James C.
Collins, William C. Lazier. – Richard D. Irvin, 1995.
2. Hovlands C. I. Communication and persuasion / Carl I. Hovland,
Irving Lester Janis, Harold H.Kelley. – New Haven: Yale University
Press, 1964. – 315 p., graph.
3. Hovlands C. I. Experiments on mass communication / Carl I.
Hovland, Arthur A. Lumsdaine, Fred D. Sceffi. – Princeton, NJ:
Princeton University Press, 1949. – 375 p., graph.
4. Smeltzer L. R. Managerial Communication / Larry R. Smeltzer,
John L. Waltman. – John Wiley & Sons, 1984.
5. Tubbs S. L. Interpersonal communication / Stewart L. Tubbs &
Sylvia Moss. – New York: Random Hause, 1978. – 328 p, ill., tab. –
ISBN 0–39–432201–0.
6. Петровская Л. Компетентность в общении
7. Freud S. Schriften űber Träume und Traumdeumdeutung / Sigmund
Freud. – Frankfurt am Main: Fischer Taschenbuch, 1994. – 210 s. –
ISBN 3–59–610437–8.
8. Абрамова Г. С. Практическая психология / Галина Сергеевна
Абрамова. – Москва: Академический Проспект, 2003. – 490
стр., ил., портр. – ISBN 5–82910–348–6.
9. Ананьев Б. Г. Человек как предмет познания / Борис
Герасимович Ананьев. – Санкт – Петербург и др.: Питер, 2001.
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– 289 с., ил., табл. – ISBN 5–27200–315–23.
10. Бехтерев В. М. Мозг: структура, функция, паталогия, психика /
Владимир Михайлович Бехтерев. – Москва: Поматур, 1994. –
799 с. – ISBN 5–86208–009–Х.

Interneta resursi:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Valoda

http://www.clearlycultural.com/geert-hofstede-cultural-dimensions/
http://www.kultura.lv
http://www.kulturaskanons.lv/lv/1/
http://www.kwintessential.co.uk/
http://www.sauleskoks.org
http://www.satori.lv (Literatūras un filozofijas portāls ¼ Satori)
http://lv.wikipedia.org/wiki/Kategorija:Kult%C5%ABra
http://www.deepermind.com/20maslow.htm
http://www.yourideal.lv
http://www.mdani.demon.co.uk
http://www.typelogic.ru

Latviešu
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Studiju priekšmeta nosaukums

Ievads tiesību teorijā

Studiju priekšmeta
programmas vadītājs

LL.M. Marta Ābula

Kredītpunkti (KP)

3

ECTS kredītpunkti

4,5

Studiju priekšmeta statuss
studiju programmā

Obligāts „Mazā un vidējā biznesa vadība”

Studiju priekšmeta mērķis

Radīt nejuridisko specialitāšu studentiem izpratni par tiesību
teorētisko bāzi un pamatu, noskaidrot tiesību būtību un funkcijas, gūt
ieskatu Latvijas tiesību sistēmā un dažādās tiesību nozarēs –
cilvēktiesībās, konstitucionālajās tiesībās, administratīvajās tiesībās,
krimināltiesībās, civiltiesībās, kā arī veicināt izpratni par tiesību
normu piemērošanu.

Studiju priekšmeta uzdevumi

1.
2.
3.
4.

Studiju priekšmeta saturs

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Nepieciešamās priekšzināšanas

Priekšzināšanas nav nepieciešamas.

Studiju rezultāti:
Zināšanas
Prasmes un iemaņas

Definēt un analizēt dažādu tiesību saimju un sistēmu īpatnības.
Izprast tiesību un citu sociālo normu atšķirības.
Sniegt pārskatu par tiesību avotiem un to pielietojumu.
Izzināt juridiskās atbildības priekšnosacījumus un elementus.
Tiesību jēdziens un funkcijas.
Tiesību normas (klasifikācija, piemērošana un iztulkošana).
Tiesību avoti.
Tiesību saimes un tiesiskā sistēma.
Galvenais publiskajās tiesībās.
Galvenais privātajās tiesībās.
Normatīvo aktu jaunrade.
Tiesu sistēma un juridiskās profesijas.
Tiesiskās attiecības un juridiskā atbildība.

Studiju priekšmeta apguves rezultātā iegūst pamatzināšanas par
tiesībām, varas dalīšanas principu un likumdošanas procesu.
Studiju priekšmeta apguves rezultātā pratīs atpazīt dažādas tiesību
nozares, veidosies iemaņas tiesību normu piemērošanā.

Pārbaudes metode

Eksāmens

Prasības klausītājiem

Obligāts lekciju, semināru apmeklējums.
Mājas uzdevumu pildīšana, eksāmens.

Literatūra

Obligātā literatūra:
1. Neimanis J. Ievads tiesībās. - Rīga: 2004. - 214 lpp.
2. Horns N. Ievads tiesību zinātnē un tiesību filozofijā. - Likums un
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Tiesības, 1999. - 172 lpp.
3. Iļjanova D. Vispārējo tiesību principu nozīme un piemērošana. Rīga:
ratio iuris, 2005, 120 lpp.
4. A.Plotnieks. Tiesību teorija & Juridiskā metode. - Rīga: SIA
„Izglītības soļi”, 2009. - 135.lpp.
5. Briede J. Publiskās un privātās tiesības// Mūsdienu tiesību teorijas
atziņas. – Rīga: TNA, 1999. 41. – 58.lpp.
6. Pleps J., Pastars E., Plakane I. Konstitucionālās tiesības. - Rīga:
Latvijas Vēstnesis, 2004. - 176 lpp.
7. K.Torgāns. Saistību tiesības. I daļa. Mācību grāmata. – Rīga: TNA,
2006. - 315 lpp.
8. V.Ulmane. Darba tiesības. Darba aizsardzība. - Biznesa augstskola
„Turība”, 2004. - 123 lpp.
9. Kusiņš G., Normatīvo aktu jaunrade// Mūsdienu tiesību teorijas
atziņas. - R.:TNA, 1999. - 131 lpp.
10. Bitāns A. – Civiltiesiskā atbildība un tās veidi. – Rīga, Izdevniecība
AGB, 1997. - 208 lpp.

Papildliteratūra:
1. Krastiņš I., Tiesību būtība un forma. - R., LU izd., 1999. - 55 lpp.
2. Krastiņš I., Tiesību teorijas pamatjēdzieni. - R., LU izd. 1998. - 34
lpp.
3. Erl.Kalniņš. Tiesību normas piemērošanas loģiskā shēma. - Likums
un Tiesības,5, 2000. - 152 lpp.
4. E. Kalniņš. Tiesību tālākveidošana. - Likums un Tiesības, 4, 5, 8, 9.
2001. - 119 lpp.
5. Lasmane S., Milts A., Rubenis A., Ētika. - Rīga, 1993. - 246 lpp.
6. Jelāgins J., Tiesību pamatavoti// Mūsdienu tiesību teorijas atziņas. R.: TNA, 1999. - 86 lpp.
7. Meļķisis E., Par tiesu prakses vienotību// Attīstības tendences
dažādos tiesību jautājumos. - R., LU, 1999. - 97 lpp.

Interneta resursi:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Valoda

LR Satversme www.likumi.lv
Administratīvā procesa likums www.likumi.lv
Krimināllikums www.likumi.lv
Civillikums www.likumi.lv
Darba likums www.likumi.lv
Komerclikums www.likumi.lv
Saeimas kārtības rullis. www.likumi.lv
Satversmes tiesas māja slapa: www.satv.tiesa.gov.lv
Likums par tiesu varu: www.likumi.lv

Latviešu
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Studiju priekšmeta nosaukums

Mārketings

Studiju priekšmeta
programmas vadītājs

Mg. Sc. Soc., docente Ligita Āzena

Kredītpunkti (KP)

3

ECTS kredītpunkti

4,5

Studiju priekšmeta statuss
studiju programmā

Obligāts „Mazā un vidējā biznesa vadība”

Studiju priekšmeta mērķis

Apgūt zināšanas par mārketingu (tirgvedību) kā zinātni un praktisku
darbību, tā galvenajām kategorijām un lietotajām metodēm.

Studiju priekšmeta uzdevumi

1. Apgūt zināšanas par mārketinga pamatelementiem, darbības
mērķiem un koncepcijām.
2. Iepazīties ar mārketinga vēsturisko attīstību, lai varētu izprast un
analizēt dažādu metožu lietošanu, kā arī strādāt pie
instrumentārija modifikācijas saskaņā ar 21.gadsimta prasībām.
3. Iemācīties raksturot, analizēt un novērtēt mārketinga vidi (veikt
SWOT analīzi).
4. Apgūt zināšanas par mārketinga informācijas sistēmu un
iemācīties to veidot, tai skaitā iemācīties veikt mārketinga
pētījumu – aptauju.
5. Iemācīties analizēt pircēju rīcību tirgū.
6. Apgūt zināšanas par tirgus segmentācijas pamatprincipiem.
7. Apgūt zināšanas par produktu vadīšanu un tās realizācijas
kvalitāti.
8. Apgūt cenu veidošanas metodes, stratēģijas un taktikas.
9. Apgūt zināšanas par produktu sadali, tai skaitā sadales kanālu
veidiem, transportēšanu un uzglabāšanu.
10. Apgūt zināšanas par produktu virzīšanu tirgū, tai skaitā
mārketinga komunikāciju sistēmu un produktu reklamēšanu.

Studiju priekšmeta saturs

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Nepieciešamās priekšzināšanas

Nepieciešamas zināšanas mikroekonomikā, makroekonomikā,
uzņēmumu organizācijā un vadīšanā, uzņēmuma stratēģijas un
politikas veidošanā.

Studiju rezultāti:
Zināšanas
Prasmes un iemaņas

Mārketinga būtība, mērķi un attīstība.
Mārketinga vide, tās faktoru analīze un vērtēšana
Tirgus izpētes virzieni un metodes; mērķtirgus noteikšana.
Produkts (prece) un tā vadīšana.
Preču cenas, to veidošanas metodes, taktikas, stratēģijas.
Sadales kanāli un produktu pārvietošana.
Produktu virzīšana tirgū.

Studiju priekšmeta apguves rezultātā iegūst zināšanas par mārketinga
pamatjēdzieniem , mārketinga vidi un mārketinga kompleksu.
Studiju priekšmeta apguves rezultātā pratīs izvērtēt mārketinga
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kompleksa elementus - produktu raksturlielumus, produktu cenu
veidošanas taktiku un paņēmienus, sadales kanālus un produkta
virzīšanu
Pārbaudes metode

Eksāmens

Prasības klausītājiem

Obligāts lekciju, semināru apmeklējums.
Mājas uzdevumu pildīšana, eksāmens.

Literatūra

Obligātā literatūra:
1. Philip Kotler, Kevin Lane Keller. Marketing management. Upper
Saddle River. - N.J. : Pearson/Prentice Hall, 2009. - 816 p.
2. Carl McDaniel, Roger Gates. McDaniel, Carl D.: Marketing
research essentials / Hoboken. - N.J. : John Wiley, 2008. - 493 p.
3. V.Praude, Jeļena Šalkovska. Mārketinga komunikācijas : Teorija un
prakse. - Rīga : Vaidelote, 2005. - 485 lpp.
4. V.Praude, Jeļena Šalkovska. Mārketinga komunikācijas : Teorija un
prakse. - Rīga : Vaidelote, 2006. 2.daļa. - 456 lpp.
5. Praude V. Mārketings. - Rīga, 2004. – 665.lpp.
6. Kotlers Filips Mārketinga pamati. - Rīga: Jumava, 2006. – 647 lpp.
7. Sommers M. S., Barnes J. G., Stantan W. J., Futrull C.
Fundamentals of Marketing. - Toronto: McGraw – Hill Ryerson
Limited, 1989.–630 p.
8. Giles G. B. Marketing. The M+E Hand Book series, 1994. – 280 p.
9. Guiltinan J. P., Paul Gordon W. Marketing Management: Strategies
and programms. - New York: McGraw-Hill, 1994. – 465 p.

Papildliteratūra:
1. Blaits Dz. Mārketings. - Rīga: Zvaigzne ABC, 2004.
2. Fundamentals of Marketing Research. (by Smith S.M., Albaum
G.S.) New York: Business & Economics, 2004. – 896 p.
3. G. Ķeniņš-Kings Modernā apgāde: Labāk, lētāk un laikā. - Rīga:
Valters un Rapa, 2000. – 239. lpp.
4. Kotler F., Armstrong G. Principles of Marketing. – New Jersey:
Prentice Hall, 2000.
5. Kotler F. A Framework for Marketing Management. - Pearson
Education, 2003. –652 p.
6. Kotler F. Marketing Management: Analysis, Planning, etc –Prentice
Hall, 1996.
7. Stern L.W., El-Ansary A.I., Coughlan A.T. Marketing Channels. Prentice Hall, Upper Saddle River, 1999. - 553 p.
8. Амблер Т. Практический маркетинг. – СПб.: Изд-во «Питер»,
1999. – 400 с.
9. Котлер Ф. Маркетинг в третьем тысячилетии: Как создать,
завоевать и удержать рынок. – М.: АСТ, 2000. – 272 с.
10. Котлер Ф. Маркетинг менеджмент. – СПб.: Питер КОМ, 2004.
– 400 с.
11. Ламбен Ж. Стратегический маркетинг. СПб.: - Наука, 2001. 589 с.
12. Эвансс Дж. Р., Берман Б. Маркетинг. - М.: Экономика, 2005. –
335 с.

Interneta resursi:
1. http://marketing.about.com
2. http://www.eiropa.lv/?m_id=37&i_id=2
3. http://www.marketing-ua.com/
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Valoda

Latviešu

Studiju priekšmeta nosaukums

Finanšu pamati

Studiju priekšmeta
programmas vadītājs

MA in Economics, Agris Žīgurs

Kredītpunkti (KP)

3

ECTS kredītpunkti

4,5

Studiju priekšmeta statuss
studiju programmā

Obligāts „Mazā un vidējā biznesa vadība”

Studiju priekšmeta mērķis

Panākt, lai studenti iegūtu priekšstatu par finanšu instrumentiem un
lai studentiem izstrādātos patstāvīga izpratne par to, kā šie
instrumenti strādā finanšu tirgū.

Studiju priekšmeta uzdevumi

1.
2.
3.
4.

Studiju priekšmeta saturs

1. Finanšu jēdziens, būtība. Finanšu definīcija. Finanšu sistēma un
naudas plūsma. Finanšu tirgus un tā dalībnieki. Finanšu
starpnieki, infrastruktūra un regulēšana. Valsts un starpvalstu
organizācijas.
2. Finanšu instrumenti. Naudas un kapitāla tirgus. Naudas tirgus
instrumentu aprēķins. Sakarība starp faktisko (nominal) un reālo
(real) procentu ienesīgumu.
3. Procentu likmes (Interest Rates), to svārstības. Sakarība starp
tagadnes vērtību (Present Value) un nākotnes vērtību (Future
value). Ienesīgums (Yield). Ienesīgums pie dzēšanas (Yield to
Maturity). Sakarība starp obligāciju cenu un ienesīgumu.
4. Obligāciju cenas un ienesīguma aprēķins. Tagadnes vērtības un
nākotnes vērtības aprēķins. Ienesīguma pie dzēšanas aprēķins.
Faktiskā un reālā ienesīguma aprēķins.
5. Finanšu aktīvu cenas noteikšana. Obligācijas.
6. Procentu likmju svārstības. Kas liek procentu likmēm svārstīties?
Fišera efekts. Procentu likmju struktūra.
7. Finanšu aktīvu cenas noteikšana. Obligācijas. Tagadnes vērtības
un nākotnes vērtības aprēķins. Ienesīguma pie dzēšanas aprēķins.
8. Valūtas tirgus būtība. Pirkstspējas paritātes princips (Purchasing
Power Parity). Valūtas kursu shēmas. Maksājumu bilance.
Peldošs valūtas kurss pretststā fiksētam valūtas kursam.
9. Akciju tirgus. Primārais un sekundārais tirgus. Akcijas un
dividendes. Konstantu (zero growth) dividenžu, vienmērīga
pieauguma (constant growth) dividenžu un nevienmērīga
pieauguma (differential growth) dividenžu diskontēšanas modeļi.
10. Finanšu aktīvu cenas noteikšana. Akcijas un dividendes.

Aplūkot finanšu apriti.
Iepazīties ar tirgus dalībniekiem.
Iepazīties ar regulējošām institūcijām.
Izvērtēt pasaules finansu tirgus norises.
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Konstantu (zero growth) dividenžu, vienmērīga pieauguma
(constant growth) dividenžu un nevienmērīga pieauguma
(differential growth) dividenžu diskontēšanas modeļi.
Nepieciešamās priekšzināšanas

Studiju rezultāti:
Zināšanas

Prasmes un iemaņas

Matemātika, statistika, ekonomikas un biznesa pamati,
mikroekonomika un makroekonomika. Studentiem jāprot lietot MS
Excel, Word un kāda no interneta pārlūkprogrammām. Ņemot vērā
faktu, ka gandrīz visa lekcijās un semināros izmantotā literatūra ir
angļu valodā, studentiem ir labi jāpārvalda angļu valoda. Studentiem
jābūt pamatzināšanām Latvijas Republikas likumdošanā.
Kursa gaitā apgūtās zināšanas studenti varēs pielietot gan plānojot
personīgo budžetu, gan strādājot privātā biznesā, kā arī valsts sektorā.
Pamatzināšanas būs noderīgas arī tiem studentiem, kuri domā veidot
akadēmisko karjeru.
Studenti iegūst zināšanas par finanšu tirgus būtību un lomu
ekonomikā, finanšu tirgus instrumentiem, to vērtēšanas metodēm un
nozīmi uzņēmējdarbības veikšanā.
Studenti iemācīsies pielietot MS Excel finansu un grafiskās funkcijas;
papildinās zināšanas Latvijas likumdošanā jautājumos par finansēm.
Studenti iegūs pamatzināšanas par fiksēto procentu un diskonta
vērtspapīriem; par akcijām un obligācijām; apgūs naudas plūsmas
diskontēšanas pamatprincipus; apgūs valūtas tirgus darbības
pamatprincipus; kā arī iegūs izpratni par finansu instrumentu
savstarpējo ietekmi.
Iegūst prasmes personīga budžeta plānošanā, iemaņas vērtēt finanšu
instrumentus pieņemot lēmumus par līdzekļu investēšanu tajos.

Pārbaudes metode

Eksāmens

Prasības klausītājiem

Obligāts lekciju, semināru apmeklējums.
Mājas uzdevumu pildīšana, kopsavilkumu rakstīšana, eksāmens.

Literatūra

Obligātā literatūra:
1. Bodie Z., Merton R.C., Finance. – 1998. - 163 p.
2. Frederic S. Mishkin Economics, Money, Banking, and Financial
Markets.- 9 th ed., 2009. - 864 p.
3. Stephen A. Ross, Randolph W. Westrefield, Jeffrey Jaffe, Corporate
Finance (Six Edition). - McGraw-Hill Companies, Inc., 2002. - 339
p.
4. Richard A. Brealey, Stewart C. Myers, Franklin Allen Corporate
Finance.- McGraw-Hill/Irwin, 8th ed., 2006. - 1028 p.

Papildliteratūra:
1. Ritter L.S., Silber W.I., Udell G.F., Principles of Money, Banking
and Financial Markets. – 1996. - 111 p.
2. Malda Jaunzeme. Finansu Matemātika. - Rīga, 250 lpp.
3. Likums par akciju sabiedrībām, I nodaļa.

Interneta resursi:
1. www.likumi.lv
2. http://www.bank.lv
3. http://www.rfb.lv
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Valoda

http://www.kase.gov.lv
http://www.csb.lv
http://www.fk.lv
http://www.db.lv
http://www.bis.org
http://www.worldbank.org
http://www.reuters.com
http://www.financenet.lv
http://www.bloomberg.com
http://www.imf.org

Latviešu
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Studiju priekšmeta nosaukums

Organizāciju teorija un vadība

Studiju priekšmeta
programmas vadītājs

Mg.BV Irina Rezepina

Kredītpunkti (KP)

3

ECTS kredītpunkti

4,5

Studiju priekšmeta statuss
studiju programmā

Obligāts „Mazā un vidējā biznesa vadība”

Studiju priekšmeta mērķis

Sniegt teorētiskās un praktiskās zināšanas vadības teorijas
pamatjēdzienos, organizācijas jēdziena evolūcijā un attīstībā.

Studiju priekšmeta uzdevumi

1.
2.
3.
4.

Studiju priekšmeta saturs

1. Organizācija un vadīšanas teorija. Organizācijas jēdziens.
Uzņēmumu koncepcijas un
2. Vadīšanas teorija. Menedžeris-vadītājs.
3. Organizācijas iekšējā un ārējā vide. Uzņēmuma darbības
uzsākšana mainīgajā vidē.
4. Vadīšanas teorijas evolūcija
5. Komunikācija organizācijā.
6. Vadīšanas funkcijas. Plānošanas būtība. Stratēģiskā plānošana
7. Lēmumu pieņemšanas process un metodes.
8. Vadīšanas funkcijas. Organizēšanas būtība. Organizācijas
struktūras veidošana.
9. Vadīšanas funkcijas. Koordinēšana un motivēšana
10. Vadītājs un vadīšana.
11. Vadīšanas funkcijas. Kontrole un kontroles efektivitāte.
12. Vadīšanas psiholoģija, konflikti, pārmaiņas.
13. Vadīšanas funkciju realizācija uzņēmumos.

Nepieciešamās priekšzināšanas

Nepieciešamas zināšanas ekonomikas pamatos, mikroekonomikā un
makroekonomikā.

Studiju rezultāti:
Zināšanas

Prasmes un iemaņas

Pārbaudes metode

Iepazīties ar organizāciju ietekmējošo ārējo un iekšējo vidi.
Izprast komunikāciju un lēmumu pieņemšanas procesu.
Izpētīt vadīšanas funkcijas.
Aplūkot vadītāja lomu organizācijā.

Studiju priekšmeta apguves rezultātā iegūst zināšanas par vadīšanas
funkciju realizāciju organizācijā, par to, kā notiek komunikācija un
lēmumu pieņemšana un kāda ir vadītāja loma organizācijas vadīšanas
nodrošināšanā..
Studiju priekšmeta apguves rezultātā pratīs izvērtēt situāciju
organizācijā, analizējot vadīšanas funkciju realizāciju, novērtēt
motivēšanas un koordinēšanas sistēmu un vadītāja darbību
organizācijas vadīšanā.
Eksāmens
134

Prasības klausītājiem

Obligāts lekciju, semināru apmeklējums.
Mājas uzdevumu pildīšana, eksāmens.

Literatūra

Obligātā literatūra:
1. Dāvidsone G. Organizāciju efektivitātes modelis. - Rīga: Jelgavas
tipogrāfija. 2008. - 332.lpp.
2. I.Forands. Biznesa vadības tehnoloģijas.- R: Latvijas Izglītības
fonds., 2007. - 330 lpp.
3. V. Praude J. Beļčikovs. Menedžments". – R: Vaidelote, 2001. - 509
lpp.
4. Helmuts Diderihs Uzņēmuma ekonomik. - Rīga : Zinātne, 2000. –
515 lpp.
5. Gregory Moorhead, Ricky W. Griffin' Organizational Behavior.Houghton Mifflin company Boston, 2000. - 640 p.

Papildliteratūra:
1. J. Caune, A. Dzedons, L. Petersons Stratēģiska vadīšana. – Rīga,
Kamene, 2001. - 323 lpp.
2. Henry Mintzberg, J.B. Quinn The Strategy Process - concepts and
contexts. – London, Prent. - Hall Inter. Inc., 1992. - 489 p.
3. H. Mintzberg, J.B. Quinn, J.Voyer The Strategy Process. - PH,
Englewood cliffs, 1995. - 330 p.

Interneta resursi:
1. http://www.cwru.edu/med/epidbio/mphp439/Organizational_Theory
.htm
2. http://www.analytictech.com/mb021/orgtheory.htm
3. http://www.referenceforbusiness.com/management/ObOr/Organization-Theory.html

Valoda

Latviešu
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Studiju priekšmeta nosaukums

Grāmatvedības pamati

Studiju priekšmeta
programmas vadītājs

Mg.oec., doc. Gunta Innuse

Kredītpunkti (KP)

3

ECTS kredītpunkti

4,5

Studiju priekšmeta statuss
studiju programmā

Obligāts „Mazā un vidējā biznesa vadība”

Studiju priekšmeta mērķis

Iepazīstināt studentus ar grāmatvedības teoriju un tās praktisko
kārtošanu

Studiju priekšmeta uzdevumi

1. Apgūt grāmatvedības pamatus;
2. Iepazīties ar prasībām grāmatvedībai Latvijā;
3. Izzināt starptautiskos grāmatvedības standartus.

Studiju priekšmeta saturs

1. Grāmatvedības uzskaite, tās saturs un uzdevumi.
2. Grāmatvedības uzskaites objekti un metodes pamatelementi.
3. Saimniecisko operāciju dokumenti un grāmatvedības uzskaites
reģistri.
4. Grāmatvedības formas, to raksturojums.
5. Grāmatvedības kontu sistēma.
6. Divkāršais ieraksts un kontu korespondence.
7. Bilances aktīva kontu novērtējums un kalkulācija.
8. Apgrozāmo līdzekļu novērtējuma un atspoguļošana gada
pārskatā.
9. Naudas līdzekļu novērtējums un uzskaite.
10. Bilances pasīva kontu novērtējums un kalkulācija.
11. Grāmatvedības saimniecisko operāciju kontu novērtējums
12. Grāmatvedības pārskati.

Nepieciešamās priekšzināšanas

Mikroekonomikas teorija

Studiju rezultāti:
Zināšanas
Prasmes un iemaņas

Studiju priekšmeta apguves rezultātā iegūst pamatzināšanas par
grāmatvedības teoriju, grāmatvedības formām, principiem un
kontiem
Studiju priekšmeta apguves rezultātā pratīs veikt grāmatvedības
uzskaitu, atspoguļot uzņēmējdarbības operācijas grāmatvedības
atskaitēs, iegūs iemaņas uzņēmuma bilances lasīšanā

Pārbaudes metode

Eksāmens

Prasības klausītājiem

Obligāts lekciju, semināru apmeklējums.
Mājas uzdevumu pildīšana, eksāmens.

Literatūra

Obligātā literatūra:
1. M. Grebenko Grāmatvedība. - R., ADREMS, 1998. - 167 lpp.
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2. J. Zaiceva Palīglīdzeklis uzņēmuma gada pārskata sastādīšanā. - R.,
SIA ”Mamuts”, 1999. - 304 lpp.
3. Wood F. Business Accounting. - 11 ed., Reprinting - Limited stock,
2008. - 792 p.
4. Grāmatvedības terminu vārdnīca. - R., LU 2002. -49 lpp.
5. Latvijas Republikas likumi: Komerclikums, par grāmatvedību, gada
pārskatu likums
6. Speciālie nodokļu likumi, attiecīgie MK noteikumi un VID
norādījumi.
7. Starptautiskie finanšu pārskatu standarti. - R., LZRA, 2006. -46.lpp.

Papildliteratūra:
1. V. Andžāne Ievads finansu grāmatvedībā. - R., LU 1999. - 27 lpp.
2. J.Benze Finansu grāmatvedība. - Rīga, 1998. - 322 lpp.
3. R. Grigorjeva, A.Jesemčuka, I. Leibus, A. Svarinska Grāmatvedības
pamati. - R., SIA „Izglītības soļi”, 2002.g.
4. Grāmatvedības jēdzienu skaidrojošā vārdnīca. - R., Avots, 2005. 252 lpp.

Interneta resursi:
1. www.likumi.lv
2. www.vid.gov.lv
3. www.vid.lv

Valoda

Latviešu
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Studiju priekšmeta nosaukums

Vadības grāmatvedība

Studiju priekšmeta
programmas vadītājs

Mg.oec., doc. Gunta Innuse

Kredītpunkti (KP)

3

ECTS kredītpunkti

4,5

Studiju priekšmeta statuss
studiju programmā

Obligāts „Mazā un vidējā biznesa vadība”

Studiju priekšmeta mērķis

Sniegt teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas par ar
uzņēmējdarbību saistītu lēmumu pieņemšanai nepieciešamās
informācijas avotiem un tās izmantošanas metodēm.

Studiju priekšmeta uzdevumi

1. Izprast uzņēmējdarbības rezultātus raksturojošās rādītāju sistēmas u
ietekmējošos faktorus.
2. Prast pieņemt ar uzņēmējdarbības vadīšanu saistītus ekonomiski
pamatotus lēmumus.
3. Prast izstrādāt un novērtēt uzņēmējdarbības plānus, kontrolēt
uzņēmējdarbības rezultātus, vērtēt pieņemto lēmumu īstenošanas ga

Studiju priekšmeta saturs

1.
2.
3.
4.

Nepieciešamās priekšzināšanas

Grāmatvedības pamati, mikroekonomikas teorija

Studiju rezultāti:
Zināšanas

Vadības grāmatvedības saturs, vieta un nozīme uzņēmējdarbībā
Ieņēmumi, izmaksas, peļņa (zaudējumi), to loma uzņēmējdarbībā
Nesegtās un pārsniegtās izmaksas.
Kritiskais punkts uzņēmējdarbībā un tā noteikšana.
Uzņēmējdarbības mērķi un vadības lēmumu pieņemšana
5. Tiešo izmaksu uzskaite un attiecināšana uz produkta pašizmaksu
6. Lēmumu par preču un pakalpojumu cenām pamatošana.
7. Vispārējo izmaksu uzskaite. Pakalpojumu cehu izmaksu
pārdalīšanas metodes, ja tie sniedz savstarpējus pakalpojumus
8. Vispārējo izmaksu sadalīšanas un attiecināšanas uz kalkulācijas
modeļiem ABC metode.
9. Budžets un lēmumu pieņemšana. Naudas līdzekļu ieņēmumi un
izdevumi, to saskaņošanas problēmas. Peļņas vai zaudējumu
plāns. Finanšu stāvokļa atspoguļojums bilancē
10. Vadības grāmatvedība un informācijas plūsma. Uzņēmējdarbības
mērķi, lēmumu pieņemšana.
11. Izmaksu uzskaites mērķi un klasifikācija. Izmaksu izmantošana
lēmumu pamatošanā. Pašizmaksas kalkulācija, to veidi un
noteikšanas metodes.
12. Materiālu, transporta un noliktavu izmaksu attiecināšana uz
pašizmaksas kalkulāciju. Darba izmaksu uzskaite, tās mērķi.
Darba apmaksas metodes.

Studiju priekšmeta apguves rezultātā iegūst pamatzināšanas par
vadības grāmatvedības teoriju, formām, principiem un kontiem
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Prasmes un iemaņas

Studiju priekšmeta apguves rezultātā pratīs veikt vadības
grāmatvedības uzskaiti, iegūs iemaņas vadības grāmatvedības
organizēšanā

Pārbaudes metode

Eksāmens

Prasības klausītājiem

Obligāts lekciju, semināru apmeklējums.
Mājas uzdevumu pildīšana, eksāmens.

Literatūra

Obligātā literatūra:
1. Pelšs A. Vadības grāmatvedība, 1. daļa. Rīga: KIF “Biznesa
Komplekss”, 2001 - 197 lpp.
2. M. Grebenko Grāmatvedība. - R., ADREMS, 1998. - 167 lpp.
3. J. Zaiceva Palīglīdzeklis uzņēmuma gada pārskata sastādīšanā. - R.,
SIA ”Mamuts”, 1999. - 304 lpp.
4. Wood F. Business Accounting. - 11 ed., Reprinting - Limited stock,
2008. - 792 p.
5. Grāmatvedības terminu vārdnīca. - R., LU 2002. -49 lpp.
6. Latvijas Republikas likumi: Komerclikums, par grāmatvedību, gada
pārskatu likums
7. Speciālie nodokļu likumi, attiecīgie MK noteikumi un VID
norādījumi.
8. Starptautiskie finanšu pārskatu standarti. - R., LZRA, 2006. -46.lpp.

Papildliteratūra:
1. V. Andžāne Ievads finansu grāmatvedībā. - R., LU 1999. - 27 lpp.
2. J.Benze Finansu grāmatvedība. - Rīga, 1998. - 322 lpp.
3. R. Grigorjeva, A.Jesemčuka, I. Leibus, A. Svarinska Grāmatvedības
pamati. - R., SIA „Izglītības soļi”, 2002.g.
4. Grāmatvedības jēdzienu skaidrojošā vārdnīca. - R., Avots, 2005. 252 lpp.

Interneta resursi:
1. www.likumi.lv
2. www.vid.gov.lv
3. www.vid.lv
4. www.lursoft.lv

Valoda

Latviešu
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Studiju priekšmeta nosaukums

Personāla vadīšana mazā un vidējā uzņēmumā

Studiju priekšmeta
programmas vadītājs

Dr.oec. Valdis Perlovskis

Kredītpunkti (KP)

3

ECTS kredītpunkti

4,5

Studiju priekšmeta statuss
studiju programmā

Obligāts „Mazā un vidējā biznesa vadība”

Studiju priekšmeta mērķis

Sniegt teorētiskas un praktiskas zināšanas par personāla uzvedību un
mijiedarbības procesiem organizācijā, apgūstot personāla izpētes un
analīzes metodoloģiju.

Studiju priekšmeta uzdevumi

1.
2.
3.
4.

Studiju priekšmeta saturs

1.
2.
3.
4.
5.

Nepieciešamās priekšzināšanas

Ekonomikas vēsture, mārketings, starptautiskā komunikācija un
biznesa ētika

Studiju rezultāti:
zināšanas

prasmes un iemaņas

Izprast personāla vadības nozīmi organizācijā.
Izanalizēt personāla vadīšanas aktivitātes.
Izpētīt vadītāja lomu organizācijā un izprast vadītāja stilus.
Apgūt stratēģiskā menedžmenta, kā organizācijas vadīšanas
funkcijas būtību un izprast tā nozīmi.
5. Izpētīt motivācijas nozīmi un apgūt motivējošas vadītāja rīcības
tehniku.
Personāla menedžmenta jēdziens.
Vadīšanas stili, to būtība un klasifikācija.
Deleģēšana un atbildība. Pilnvaras un to būtība.
Konflikta jēdziens un konflikta veidi.
Grupas un to nozīme. Grupas klasifikācija, formālās un
neformālās grupas.
6. Vadītāja darba laika plānošana.
7. Lēmuma pieņemšanas process.
8. Stratēģiskais menedžments.
9. Personāla menedžmenta jēdziens.
10. Vadīšanas stili, to būtība un klasifikācija.

Studiju priekšmeta apguves rezultātā iegūst zināšanas par personāla
vadības nozīmi organizācijā. Izanalizēt personāla vadīšanas
aktivitātes. Izpētīt vadītāja lomu organizācijā un izprast vadības
stilus. Apgūt personāla meklēšanas un atlases organizēšanu. Izpētīt
motivācijas nozīmi un apgūt motivējošas vadītāja rīcības tehniku.
Studiju priekšmeta apguves rezultātā pratīs izvērtēt operatīvo darba
laika efektivitāti cilvēkresursa plānošanā uzņēmumos. Mācēs
izstrādāt darba laika plānošanu un klasifikācijas koeficienta
pielietošanu personāla darbības procesā. Novērtēt ergonomikas
pielietošanu uzņēmumos un institūcijās.
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Pārbaudes metode

Eksāmens

Prasības klausītājiem

Obligāts lekciju, semināru apmeklējums.
Mājas uzdevumu pildīšana, eksāmens.

Literatūra

Obligātā literatūra:
1. Vorončuka I. Personāla vadība – Rīga: Latvijas Universitāte, 2009. 399 lpp.
2. Ešenvalde I. Personāla vadības mūsdienu metodes – Rīga:
MerkurijsLat, 2008. - 349 lpp.
3. Spulle Ā. Praktiskais personālmenedžments.- Rīga: SIA “Biznesa
augstskola Turība”, 1998.- 303 lpp.
4. Treimanis B. Personālvadības rokasgrāmata.- Rīga: Kamene, 2002.139 lpp.
5. Forands I. Personāla vadība.- Rīga: Latvijas izglītības fonds, 1999.189 lpp.
6. Forands I. Vadītājs un vadīšana.- Rīga: Kamene, 2002.- 176 lpp.
7. Pikeringa P. Personāla vadība.- Rīga: Jāņa Rozes apgāds, 2002.- 125
lpp.
8. Nicholas Henry, Georgia Southern University. Public Administration
and Public Affairs. 1999.- 472 P.

Papildliteratūra:
1. Frolova L. Vadības reorganizācijas aktuāli aspekti.- Rīga: Latvijas
Universitātes zinātniskie raksti, 1998.- 220 lpp.
2. Praude V., Beļčikovs J. Menedžments.- Rīga, 1996.- 108 lpp.
3. David H. Rosenbloom, American University. Public Administration
understanding management, politics, and law in the public sector.1998.- 569 P.

Interneta resursi:
1. http://www.peoplemanagement.co.uk
2. www.ipma-hr.org/

Valoda

Latviešu
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Studiju priekšmeta nosaukums

Matemātiskā statistika

Studiju priekšmeta
programmas vadītājs

Dr.sc.ing. Normunds Gūtmanis

Kredītpunkti (KP)

3

ECTS kredītpunkti

4,5

Studiju priekšmeta statuss
studiju programmā

Obligāts „Mazā un vidējā biznesa vadība”

Studiju priekšmeta mērķis

Sniegt zināšanas par varbūtību teorijas un matemātiskās statistikas
jēdzieniem un metodēm un to izmantošanas iespējām gadījuma
rakstura parādību izpētē. Nodrošināt studentu gatavību risināt ar datu
apstrādi, kā arī ar nenoteiktību un gadījuma lielumiem saistītas
problēmas.

Studiju priekšmeta uzdevumi

1. Iepazīstināt studentus ar matemātiskās statistikas zinātni, datu
padziļinātas analīzes un apstrādes metodēm.
2. Veicināt studentu prasmi patstāvīgi apstrādāt sakopotos datus,
analizēt rezultātus un izdarīt secinājumus.
3. Veidot prasmi novērtēt rezultātus.

Studiju priekšmeta saturs

1.
2.
3.
4.

Nepieciešamās priekšzināšanas

Matemātika, statistika, mikroekonomikas un makroekonomikas
teorija.

Studiju rezultāti:
zināšanas
prasmes un iemaņas

Kombinatorika.
Varbūtību sadalījumi.
Kombinatorika un varbūtību aprēķināšana.
Varbūtību teorijas pamati un matemātiskās statistikas
pamatjēdzieni.
5. Gadījuma lielumu raksturlielumu noteikšana.
6. Vidējie lielumi un variācijas rādītāji.
7. Ticamības intervāls. Hipotēžu pārbaude.
8. Datu ticamības novērtējums.
9. Regresiju analīze un matemātiskās statistikas lietojumi.
10. Matemātiskās statistikas lietojumi.

Studiju priekšmeta apguves rezultātā iegūst zināšanas par varbūtības
teorijas un matemātiskās statistikas jēdzieniem un metodēm, kā arī to
izmantošanas iespējām gadījuma rakstura parādību izpētē.
Studiju priekšmeta apguves rezultātā pratīs novērtēt ekonomiskos
riskus un pārbaudīt hipotēzes, risināt ar datu apstrādi saistītās
problēmas.

Pārbaudes metode

Eksāmens

Prasības klausītājiem

Obligāts lekciju, semināru apmeklējums.
Mājas uzdevumu pildīšana, eksāmens.
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Literatūra

Obligātā literatūra:
1. Arhipova I., Bāliņa S. Statistika ekonomikā.- Rīga: Datorzinību centrs,
2003.- 349 lpp.
2. Arhipova I., Bāliņa S. Statistika ekonomikā un biznesā. Risinājumi ar
SPSS un MS EXCEL.- Rīga: Datorzinību Centrs, 2006.- 364 lpp.
3. Raizs Ļ. Matemātiskās metodes sociālajās zinātnēs.- Rīga: RaKa,
2000.- 296 lpp.
4. Revina I. Ekonometrija.- Rīga: EuroFaculty, 2002.- 270 lpp.
5. Vasermanis E., Šķiltere D. Varbūtību teorija un matemātiskā statistika.Rīga: LU, 2003.- 186 lpp.

Papildliteratūra:
1. Goša Z. Statistika.- Rīga: 2007.- 334 lpp.
2. Krastiņš O. Varbūtību teorija un matemātiskā statistika.- Rīga:
Zvaigzne, 1985.- 358 lpp.

Interneta resursi:
1. www.wolfram.com/solutions/Statistics/
2. www.spss.com

Valoda

Latviešu
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Studiju priekšmeta nosaukums

Uzņēmuma stratēģija un politika

Studiju priekšmeta
programmas vadītājs

Mg.biz.vad. Irina Rezepina

Kredītpunkti (KP)

3

ECTS kredītpunkti

4,5

Studiju priekšmeta statuss
studiju programmā

Obligātās izvēles „Mazā un vidējā biznesa vadība”

Studiju priekšmeta mērķis

Sniegt teorētiskās un praktiskās zināšanas uzņēmumu darbības
stratēģijas un politikas izstrādāšanas jomā, balstoties uz stratēģisko
plānošanu, šo stratēģiju izvēles kritērijiem, veidošanas noteikumiem
un tālāko šo stratēģiju praktisko realizāciju.

Studiju priekšmeta uzdevumi

1. Apgūt stratēģiskās vadīšanas pamatjēdzienus.
2. Iepazīties ar plānošanas un stratēģiskās plānošanas būtību,
posmiem.
3. Apgūt ārējās un iekšējās vides analīzes paņēmienus.
4. Veikt konkurentu novērtēšanu, izvērtējot konkurences spēku
modeli.
5. Iepazīties ar stratēģijas veidiem un to izstrādāšanas metodiku.
6. Apgūt stratēģijas izvēli par uzņēmumam nepieciešamiem
resursiem.

Studiju priekšmeta saturs

1. Uzņēmuma stratēģija un politika. Stratēģiskās vadīšanas process.
Plānošanas būtība un nozīme. Stratēģiskā plānošana.
2. Uzņēmuma misija, vīzija un mērķi.
3. Stratēģiskās plānošanas process. Stratēģiskās plānošanas procesa
galvenie posmi.
4. Uzņēmuma izveidošana.
5. Uzņēmuma saimnieciskās situācijas novērtēšana, iekšējās un
ārējas vides analīze, SWOT analīze.
6. Izveidotā uzņēmuma iekšējās un ārējās vides apzināšana.
7. Konkurentu novērtēšana un konkurences spēku modeļa
izvērtēšana. Konkurentu stratēģiskā grupa.
8. Konkurences novērtēšana izveidotam uzņēmumam.
9. Stratēģijas veidi un stratēģijas izvēle.
10. Stratēģiju novērtēšana un izvēle savam uzņēmumam.
11. Stratēģija uzņēmuma nodrošinājumā ar resursiem. Finanšu
stratēģija.
12. Stratēģija finanšu plāna izveidošanā uzņēmumā

Nepieciešamās priekšzināšanas

Nepieciešamas zināšanas ekonomikas pamatos, mikroekonomikā un
makroekonomikā, organizāciju teorijā un vadībā.

Studiju rezultāti:
Zināšanas

Studiju priekšmeta apguves rezultātā iegūst zināšanas par stratēģisko
vadīšanu un plānošanu, uzņēmuma darbības analīzi pēc SVID
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Prasmes un iemaņas

metodes, konkurentu izvērtēšanu un stratēģijas veida izvēli.
Studiju priekšmeta apguves rezultātā pratīs izvērtēt situāciju
uzņēmumā, izstrādāt stratēģisko plānu, balstoties uz iekšējās un
ārējās vides analīzes, kā arī izstrādāt uzņēmumam piemērotu darbības
stratēģiju.

Pārbaudes metode

Eksāmens

Prasības klausītājiem

Obligāts lekciju, semināru apmeklējums.
Mājas uzdevumu pildīšana, eksāmens.

Literatūra

Obligātā literatūra:
1. David Hunger J., Wheelen T. L. Essentials of strategic management.
Upper Saddle River,. - N.J. : Pearson Prentice Hall, 2007. - 192 p.
2. Caune J., Dzedons A., Pētersons L. Stratēģiskā vadīšana.-Rīga,
Kamene, 2001. - 515 lpp.
3. Mintzberg H., Quinn J.B., Voyer J. The Strategy Process.- Prentice
Hall, 1995. - 679 p.
4. Zvirbule-Bērziņa A., Mihejeva L., Auziņa A. Plānošana un ražošanas
procesa organizēšanas pamatprincipi.- Rīga, Turība, 2004. - 143 lpp.
5. Praude V., Beļčikovs J. Menedžments.- R., Vaidelote, 2001. - 509 lpp.

Papildliteratūra:
1. Leiks N. Stratēģiskā plānošana.- SIA Multineo, 2007. - 242 lpp.
2. Forands I. Biznesa vadības tehnoloģijas.- Rīga, Latvijas izglītības
fonds, 2006. - 222 lpp.
3. Rurāne M. Uzņēmējdarbības organizācija un plānošana.- Rīga, Turība,
2002. - 199 lpp.
4. Лунев В. Л. Тактика и стратегия уравления фирмой. 2003 - 193 стр.

Interneta resursi:
1. http://strategicmanagement.net/
2. http://www.strategicmanagementscience.com/
3. http://www.netmba.com/strategy/

Valoda

Latviešu
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Studiju priekšmeta nosaukums

Stratēģiskais mārketings

Studiju priekšmeta
programmas vadītājs

Mg.biz.vad. Irina Rezepina

Kredītpunkti (KP)

3

ECTS kredītpunkti

4,5

Studiju priekšmeta statuss
studiju programmā

Obligātās izvēles „Mazā un vidējā biznesa vadība”

Studiju priekšmeta mērķis

Sniegt teorētiskās un praktiskās zināšanas mārketinga stratēģijas
veidošanas procesā, sintezējot mārketinga stratēģijas izstrādes
teorētiskās atziņas ar analītisku pieeju praktisku problēmu izpētē.

Studiju priekšmeta uzdevumi

1. Raksturot mārketinga stratēģiju kā integrētu firmas korporatīvās
stratēģijas sastāvdaļu.
2. Sniegt metodisko pieeju mārketinga stratēģijas plānošanas un
realizācijas procesa satura un norises organizēšanai.
3. Veikt mārketinga stratēģijas izstrādi un pielietošanu praksē.

Studiju priekšmeta saturs

1. Firmas mārketinga stratēģijas būtība un veidošanas
nepieciešamība.
2. Mārketinga stratēģiskās plānošanas procesa raksturojums.
3. Konkurences vides analīze tirgū kā mārketinga stratēģijas
izstrādes pamats.
4. Firmas potenciālo konkurences priekšrocību noteikšanas virzieni
un metodika.
5. Firmas stratēģiskās iespējas un mārketinga stratēģijas izvēle.
6. Tiešais mārketings kā firmas kopējas mārketinga sistēmas daļa.
7. Firmas mērķa tirgus mārketings: firmas piedāvājuma
pozicionēšana mērķa tirgū.
8. Konkurences vides analīze: savstarpēji konkurējošu firmu (tiešo
vai netiešo konkurentu) mārketinga pasākumi.
9. Konkurences vides un firmas konkurences priekšrocību
pamatojuma analīze: piecu konkurences spēku novērtējums.
10. Firmas tiešā mārketinga stratēģijas realizācija: specifiskās
iezīmes.

Nepieciešamās priekšzināšanas

Mikroekonomika, mārketinga teorija, uzņēmuma stratēģija un
politika.

Studiju rezultāti:
zināšanas
prasmes un iemaņas

Pārbaudes metode

Studiju priekšmeta apguves rezultātā iegūst zināšanas par mārketinga
stratēģiju, kā uzņēmuma korporatīvās stratēģijas sastāvdaļu.
Studiju priekšmeta apguves rezultātā pratīs izvērtēt situāciju tirgū,
produkta pozicionēšanas principus, uzņēmuma stratēģijas iespējas
mārketinga jomā, un veikt mārketinga stratēģijas veida izvēli.
Eksāmens
146

Prasības klausītājiem
Literatūra

Obligāts lekciju, semināru apmeklējums.
Mājas uzdevumu pildīšana, eksāmens.
Obligātā literatūra:
1. Brassington F., Pettit S. Principles of Marketing.-London: Pitman
Publishing, 2002.- 460 P.
2. Kotler Ph.,Wong V., Saunders J., Armstrong G. Principles of
Marketing.- FT Pruntice hall, 2005.- 780 P.
3. Aaker D. A. Strategic Market management.- WILEY, 6th ed., 2004.540 P.
4. Cravens D. W., Piercy N. F. Strategic Marketing.- Boston,

McGraw-Hill, 7th ed., 2006.- 725 P.
5. Forands I. Stratēģija, kvalitāte. – Rīga: Latvijas Izglītības fonds, 2000. 253.lpp.
6. Caune J., Dzedons A., Pētersons L. Stratēģiskā vadīšana. – Rīga:
Kamene, 2004. - 120. lpp

Papildliteratūra:
1. Fred R. David Strategic Management: Concepts and Cases.- Prentice
Hall, 11 th ed., 2007.- 393 p.
2. Jey B. Bamey Strategic Managent and Competitive Advantage.Prentice Hall, 2006.- 368 p.
3. Heller R. Managers Handbook. Editor-in-chief, Dorling Kindersley,
London, 1997. – 193 p.

Interneta resursi:
1. www.businessplans.org/market.html
2. http://www.quickmba.com/strategy/
3. http://strategicmanagement.net/

Valoda

Latviešu
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Studiju priekšmeta nosaukums

Bizness Eiropā

Studiju priekšmeta
programmas vadītājs

Dr. oec. Anna Ābeltiņa

Kredītpunkti (KP)

3

ECTS kredītpunkti

4,5

Studiju priekšmeta statuss
studiju programmā

Obligātās izvēles „Mazā un vidējā biznesa vadība”

Studiju priekšmeta mērķis

Sniegt teorētiskās un praktiskās zināšanas par starptautiskā biznesa
būtību, formām, vidi, starptautisko darījumu problēmām, par biznesa
īpatnībām Eiropā.

Studiju priekšmeta uzdevumi

1. Iepazīties ar starptautiskā biznesa būtību, veidiem un darbības
vidi.
2. Raksturot konkurences īpatnības globalizācijas apstākļos.
3. Analizēt starptautiskā biznesa organizācijas formas.
4. Raksturot starptautiskās tirdzniecības attīstības tendences un
organizatoriskās formas, kā arī citas darbības sfēras.
5. Analizēt cenu veidošanās principus un īpatnības starptautiskās
tirdzniecības praksē.
6. Raksturot Eiropas biznesa īpatnības.

Studiju priekšmeta saturs

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Nepieciešamās priekšzināšanas

Mikroekonomika, makroekonomika, starptautiskās ekonomiskās
attiecības, Eiropas ekonomiskā integrācija, Starptautiskās finanšu
attiecības un Eiropas monetārā savienība

Studiju rezultāti:
zināšanas
prasmes un iemaņas

Ievads starptautiskajā biznesā.
Globālās ekonomiskās problēmas.
Starptautiskā biznesa vide.
Konkurence globalizācijas apstākļos.
Starptautiskā tirdzniecība.
Starptautiskā biznesa organizatoriskās formas.
Starptautiskie tirdzniecības darījumi un līgumu veidi.
Līgumu slēgšanas īpatnības ar dažādu valstu pārstāvjiem.
Cenu noteikšanas principi starptautiskajā tirdzniecībā.

Par starptautisko biznesu, tā formām, īpatnībām un attīstības
virzieniem globalizācijas apstākļos
Orientēties komplicētās starptautiskā biznesa praktiskajās izpausmēs,
slēgt līgumus un vest pārrunas ar biznesa partneriem.

Pārbaudes metode

Eksāmens

Prasības klausītājiem

Obligāts lekciju, semināru apmeklējums.
Mājas uzdevumu pildīšana, eksāmens.
148

Literatūra

Obligātā literatūra:
1. Daniels J.D., Radebaugh L.H., Sallivan D. P. International Business:
Environments and Operatins, Eleven Edition. Pearson Prentice Hall,
2007. - 792. p.
2. Charles H.W.L. International Business: Competing in the Global
Marketplace Sixth Edition, McGraw – Hill Irwin, 2007. - 740 p.
3. Dunning J. H. Multinational Enterprises and the Global Economy.
Second Edition. Edward Elgar Press Ltd, 2008. - 920 p.
4. Charles H.W.L. International Business: Competing in the Global
Marketplace. Irwing Professional Publisher, 2004. - 720 p.
5. Donald B. International Business. McGraw-Hill College Publisher,
2007. - 768 p.
6. Mouls D. Biznesa kultūra un etiķete Eiropas valstīs. Jāņa Rozes apgāds,
2003. - 335 lpp.
7. Мировая экономика и международный бизнес. М., КНОРУС, 2005.
- 576 c.
8. Ростовский Ю.М., Гречков В.Ю., Внешнеэкономическая
деятельность. М., Экономист, 2006. - 424 c.

Papildliteratūra:
1. International Business, Sixth Edition. Michael R. Czinkota, Ilkka A.
Ronkainen, Michael H. Moffet, Harcourt Inc. Orlando, 2002. - 300 p.
2. Дегтярева О.И., Полянова Т.Н., Саркисов С.В.
Внешнеэкономическая деятельность. М., Дело, 2002. – 320 c.
3. Воронкова О.Н., Пузакова Е.П. Внешнеэкономическая
деятельность. М., Экономист, 2005. - 590 c.

Interneta resursi:
1. www.businesseurope.eu/
2. www.businessweek.com/europe/
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Studiju priekšmeta nosaukums

Loģistika

Studiju priekšmeta
programmas vadītājs

Dr. jur., asoc. prof. Eugene Eteris

Kredītpunkti (KP)

3

ECTS kredītpunkti

4,5

Studiju priekšmeta statuss
studiju programmā

Obligātās izvēles „Mazā un vidējā biznesa vadība”

Studiju priekšmeta mērķis

Mērķis – Sniegt zināšanas par materiālo plūsmu vadīšanas sistēmām
to ceļā no izejvielu avotiem līdz gala patērētājiem.

Studiju priekšmeta uzdevumi

1. Izprast un izvērtēt loģistiskos procesus uzņēmumā.
2. Apgūt zināšanas par loģistikas ķēžu un sadales kanālu
veidošanos.
3. Iemācīties izvērtēt starpnieku lomu un nepieciešamību sadales
kanālos.
4. Apgūt zināšanas par produkcijas transportēšanas nozīmi
loģistikas procesos.
5. Apgūt zināšanas par noliktavu lomu loģistikas sistēmās.

Studiju priekšmeta saturs

1. Loģistikas būtība un loma ekonomikā.
2. Loģistika un tirgvedība.
3. Loģistikas vide: makrovide, mikrovide un loģistikas sistēmas
vide.
4. Loģistikas loma produkcijas vērtības palielināšanas procesā.
5. Loģistikas sistēmas, to mērķi un attīstība.
6. Loģistikas funkcionālās sfēras un to vadīšana.
7. Transports loģistikas sistēmā.
8. Noliktavu loma loģistikas sistēmā.
9. Iepakojuma loma loģistikas procesā.
10. Loģistikas vadīšana un plānošana.

Nepieciešamās priekšzināšanas

Organizāciju teorija un vadība, mārketings, uzņēmumu stratēģija un
politika.

Studiju rezultāti:
zināšanas
prasmes un iemaņas

Studiju priekšmeta apguves rezultātā iegūst zināšanas par materiālo
plūsmu vadīšanas sistēmām to ceļā no izejvielu avotiem līdz gala
patērētājiem.
Studiju priekšmeta apguves rezultātā pratīs uzņēmumā plānot un
vadīt sadales kanālus un risināt produktu iepakošanas un
uzglabāšanas problēmas.

Pārbaudes metode

Eksāmens

Prasības klausītājiem

Obligāts lekciju, semināru apmeklējums.
Mājas uzdevumu pildīšana, eksāmens.
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Literatūra

Obligātā literatūra:
1. Ķeniņš-Kings G. Modernā apgāde: Labāk, lētāk un laikā.- Rīga: Valters
un Rapa, 2000.- 239 lpp.
2. Praude V. Beļčikovs J. Loģistika.- Rīga: Vaidelote, 2003.- 541 lpp.
3. Marketing Channels.- PEARSON: Prentice Hall, 2006.- 602 P.
4. Doyle P., Stern P. Marketing Management and Strategy.- London:
Prentice Hall, 2006.- 446 P.
5. Gourdin K. N. Global Logistics Management: a Competitive Advantage
for the 21st Century.- Malden: Blackwell Publishing, 2006.- 318 P.
6. Grant D. B., Lambert D. M., Stock J. R., Ellram L. M. Fundamentals of
Logistics Management.- New York: The McGraw-Hill Companies,
2006.- 436 P.
7. Ковалев К., Уваров С., Щеглов П. Логистика в розничной
торговле.- Питер, 2007.- 272 с.

Papildliteratūra:
1.
2.
3.
4.
5.

Praude V. Mārketings.- Rīga: Vaidelote, 2004.- 665 lpp.
Praude V., J. Beļčikovs Mārketings.- Rīga: Vaidelote, 1999.- 559 lpp.
Sprancmanis N. Biznesa loģistika.- Rīga: Vaidelote, 2003.- 360 lpp.
Coughlan A. T., Anderson E., Stern L. W., El-Ansary A. I.
Cаркисов С. В. Управление логистикой.- Мockва: Дело, 2004.- 368
с.
6. Кристофер М. Логистика и управление цепочками поставок.СПб.: Питер, 2004.- 316 с.

Interneta resursi:
1. www.logisticsworld.com/logistics/
2. www.logisticsonline.com/
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Studiju priekšmeta nosaukums

Mazo un vidējo uzņēmumu konkurences stratēģijas Eiropā

Studiju priekšmeta
programmas vadītājs

Mg.oec. Anželika Berķe – Berga

Kredītpunkti (KP)

3

ECTS kredītpunkti

4,5

Studiju priekšmeta statuss
studiju programmā

Obligātās izvēles „Mazā un vidējā biznesa vadība”

Studiju priekšmeta mērķis

Iepazīstināt studentus ar mazā un vidējā biznesa attīstības dažādiem
teorētiskiem un praktiskajiem aspektiem pamatojoties uz Eiropas
valstu pieredzi.

Studiju priekšmeta uzdevumi

Analizētas teorētiskās un praktiskās situācijas.

Studiju priekšmeta saturs

1. Firma un tās funkcijas.
2. Firma un konkurence.
3. Mazo un vidējo firmu būtība un nepieciešamība.
4. Mazo firmu atbalstīšanas politika ES.
5. Mazās firmas un globalizācija.
6. Mazo firmu attīstības perspektīvas ES.
7. Firmas dzīves cikls.
8. Mazo firmu un vidējo firmu klasifikācija ES.
9. Mazo firmu stratēģijas īpatnības.
10. Mazo firmu darbības internacionalizācija.

Nepieciešamās priekšzināšanas

Mikroekonomikas teorija, organizāciju teorija un vadība, mārketings,
uzņēmumu stratēģija un politika.

Studiju rezultāti:
zināšanas
prasmes un iemaņas

Studiju priekšmeta apguves rezultātā iegūst zināšanas par mazo un
vidējo uzņēmumu vietu un lomu ES tirgū, to darbības
internacionalizāciju un stratēģijas īpatnībām.
Studiju priekšmeta apguves rezultātā pratīs izvērtēt, kā konkrētajam
mazajam vai vidējam uzņēmumam rīkoties dotajā tirgus situācijā, lai
veiksmīgi konkurētu Eiropas tirgū.

Pārbaudes metode

Eksāmens

Prasības klausītājiem

Obligāts lekciju, semināru apmeklējums.
Mājas uzdevumu pildīšana, eksāmens.

Literatūra

Obligātā literatūra:
1. Caune J. Stratēģiskā vadīšana. Rīga : Lidojošā zivs, 2009. - 384 lpp.
2. Werbach A. Strategy for sustainability. Boston, Mass. : Harvard
Business Press, 2009. - 226 P.
3. Kjells G.H., Marinesku K. Biznesa ekonomika.- Rīga: Jāņa Rozes
apgāds, 2002.- 559 lpp.
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4. Bannock G. The Economics and Management of Small Business: An
International Perspective.- GB: Routledge, 2005.- 260 P.

Papildliteratūra:
1. Hillary R. Small and Medium Sized Enterprises and the Environment.Sheffield: Greenleaf Publishing, 2000.- 391 P.
2. Johnson D., Turner C. European Business, Policy Challenges for New
Commercial Environment.- London: Routledge, 2000.- 353 P.

Interneta resursi:
1. ec.europa.eu/competition/
2. www.kevinhinde.com/competition
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Studiju priekšmeta nosaukums

Patērētāju uzvedība

Studiju priekšmeta
programmas vadītājs

Mg.soc.zin. Anita Gulbe

Kredītpunkti (KP)

3

ECTS kredītpunkti

4,5

Studiju priekšmeta statuss
studiju programmā

Obligātās izvēles „Mazā un vidējā biznesa vadība”

Studiju priekšmeta mērķis

Sniegt teorētiskās un praktiskās zināšanas par patērētāju uzvedības un
marketinga stratēģijas mijiedarbes procesu tirgū.

Studiju priekšmeta uzdevumi

1. Izprast patērētāju uzvedības modeli tirgū, tā struktūru un to
ietekmējošos faktorus.
2. Apgūt patērētāju uzvedības analīzes metodes.

Studiju priekšmeta saturs

1. Patērētāju uzvedība kā integrēta mārketinga sastāvdaļa.
2. Pirkšanas lēmuma pieņemšana kā patērētāja problēma.
3. Pirkšana lēmuma pieņemšanas posmi un firmu mārketinga
aktivitāšu ietekme.
4. Pirkšana lēmuma pieņemšanas posmi un firmu mārketinga
aktivitāšu ietekme.
5. Patērētāju individuālās atšķirības kā uzvedību determinējoši
faktori un to pētīšana mārketingā.
6. Apkārtējā vide kā patērētāju uzvedību determinējošu faktoru
kopums un to pētīšana mārketingā.
7. Limitēts (ierobežots) pirkšanas lēmuma pieņemšanas process kā
mārketinga problēma.
8. Pirkšanas lēmuma pieņemšanas procesa diagnostika.
9. Patērētāju zināšanu un attieksmes pētīšana.
10. Kultūras faktoru un vērtību ietekme un izmantošana mārketinga
stratēģijas veidošanā.

Nepieciešamās priekšzināšanas

Mikroekonomikas teorijā un mārketings.

Studiju rezultāti:
zināšanas

prasmes un iemaņas

Studiju priekšmeta apguves rezultātā iegūst zināšanas par patērētāju
uzvedības un mārketinga stratēģijas mijiedarbību tirgū, par to, kā
uzņēmumu mārketinga aktivitātes ietekmē pircēju lēmumu
pieņemšanu.
Studiju priekšmeta apguves rezultātā pratīs prognozēt un ietekmēt
patērētāju uzvedību dažādu uzņēmuma mārketinga aktivitāšu
rezultātā.

Pārbaudes metode

Eksāmens

Prasības klausītājiem

Obligāts lekciju, semināru apmeklējums.
Mājas uzdevumu pildīšana, eksāmens.
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Literatūra

Obligātā literatūra:
1. Praude V., Šalkovska J. Mārketinga komunikācijas. 1.sēj.- Rīga:
Vaidelote, 2005.- 485 lpp.
2. Assael H. Consumer Behavior and Marketing Action. – South-Western
College Publishing, 1998.
3. Lempert P. Being the Shopper: understanding the buyer’s choice.New York: Wiley, 2002.- 245 P.
4. Peter P. and Olson J. Consumer Behaviour and Marketing Strategy,
7th Ed.-McGraw-Hill Irwin, 2005.
5. Schiffman L., Kanuk L. Consumer Behaviour 9th Ed.- Prentice Hall,
2006.- 561 P.

Papildliteratūra:
1. Энджел Д.Ф., Блекуелл Р.Д., Миниард П.У. Поведение
потребителей. - С-Пб: Питер, 1999.
2. Peter P. and Olson J.Consumer Behavior: Marketing Strategy
Perspectives. - New York: Irwin, 1987.
3. Baker M.J. Marketing: Theory and Practice. – London: Macmillan
Press LTD, 1995.
4. Blythe J. The Essence of Consumer Behaviour.-London: Perentice Hall,
1997.
5. Engel J.F., Blackwell R.D., Miniard P.W. Consumer Behavior. – Forth
Worth: The Dryden Press, 1995.

Interneta resursi:
1. www.consumerpsychologist.com/
2. www.management-hub.com/marketing-consumer-behavior.html
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Studiju priekšmeta nosaukums

Pieprasījuma prognozēšana

Studiju priekšmeta
programmas vadītājs

Dr.sc.ing. Normunds Gūtmanis

Kredītpunkti (KP)

3

ECTS kredītpunkti

4,5

Studiju priekšmeta statuss
studiju programmā

Obligātās izvēles „Mazā un vidējā biznesa vadība”

Studiju priekšmeta mērķis

Sniegt teorētiskās un praktiskās zināšanas vienā no nozīmīgākajiem
veiksmīgas uzņēmējdarbības pamatelementiem – pieprasījuma
analīzē un prognozēšanā.

Studiju priekšmeta uzdevumi

Sniegt ieskatu tirgus prognazēšanā.

Studiju priekšmeta saturs

1. Pieprasījuma analīzes un prognozēšanas nozīme.
2. Pieprasījumu noteicošie faktori un prognozēšanas uzdevumi.
3. Pieprasījuma prognožu iedalījums, to kvalitāte.
4. Pieprasījuma prognozēšanas galvenie posmi, principi un metodes.
5. Tirgus potenciāla un tirgus ietilpības prognozēšana.
6. Pieprasījuma strukturālo izmaiņu analīze un prognozēšana.
7. Tirgus koncentrācijas līmeņa analīze un prognozēšana.
8. Pieprasījuma prognozēšana, izmantojot elastīguma koeficientus.
9. Pieprasījuma galveno tendenču prognozēšana.
10. Tirgus piesātinājuma prognozēšana.

Nepieciešamās priekšzināšanas

Mikroekonomikas teorija, matemātika, statistika un mārketings.

Studiju rezultāti:
zināšanas
prasmes un iemaņas

Studiju priekšmeta apguves rezultātā iegūst zināšanas par
veiksmīgāko pieprasījuma prognozēšanas metožu izvēli konkrētajā
tirgus situācijā.
Studiju priekšmeta apguves rezultātā pratīs prognozēt un pielietot
mūsdienu metodes pieprasījuma analīzē un prognozēšanā.

Pārbaudes metode

Eksāmens

Prasības klausītājiem

Obligāts lekciju, semināru apmeklējums.
Mājas uzdevumu pildīšana, eksāmens.

Literatūra

Obligātā literatūra:
1. Šķiltere D. Pieprasījuma prognozēšana.- Rīga: LU, 2001.- 84 lpp.
2. Vasermanis E., Šķiltere D., Krasts J. Prognozēšanas metodes. 2., papild.
Izd.- Rīga: LU, Izglītības soļi, 2004.- 121 lpp.
3. Carnot N. Economic Forecasting.- Great Britain, 2005.- 354 P.
4. Loveridge D. Foresight. The Art and Science of Anticipating the
Future.- Routlegde Taylor & Francis Group, 2007.- 240 P.
5. Мур Дж., Уэдерфорд Л. Экономическое моделирование в Мicrosoft
Excel.- M: Bильямс, 2004.- 1024 с.
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6. Поляков В. Мировой рынок: вопросы прогнозирования.- M:
КНОРУС, 2004.- 240 с.

Papildliteratūra:
1. Hanke E., Reitsch A., Wichern D. Business forecasting. 7th ed.Prentice Hall, Upper Saddle River, New Jersey, 2003.- 656 P.
2. Басовский Л. Прогнозирование и планирование в условиях рынка.М: ИНФРА, 2003.- 260 с.
3. Дуброва Т. Статистические методы прогнозирования.- М:
ЮНИТИ-ДАНА, 2003.-206с.
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Studiju priekšmeta nosaukums

Reklāmas vadība

Studiju priekšmeta
programmas vadītājs

Dr.oec. Anda Batraga

Kredītpunkti (KP)

3

ECTS kredītpunkti

4,5

Studiju priekšmeta statuss
studiju programmā

Obligātās izvēles „Mazā un vidējā biznesa vadība”

Studiju priekšmeta mērķis

Sniegt kompetenci teorētiski un praktiski zināšanās par reklāmas
vadības jautājumiem, reklāmas lomu un uzdevumiem tirgvedībā,
atbilstoši vadības nozīmības aspektiem mazā un vidējā biznesa
kontekstā.

Studiju priekšmeta uzdevumi

1. Noteikt reklāmas, kā vadīšanas objekta, lomu vēsturiskā
skatījumā un aktualizēt reklāmas sociāli-ekonomiskos uzdevumus
un sekas.
2. Izzināt reklāmas vadīšanas vidi, aktualizējot reklāmas vadīšanas
organizāciju
3. Izvērtēt reklāmas plānošanas un lēmumu pieņemšanas struktūru
un stadijas.
4. Izprast reklāmas vadīšanas objekta un priekšmeta vērtēšanu.

Studiju priekšmeta saturs

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Nepieciešamās priekšzināšanas

Organizāciju teorija un vadība, mārketings un uzņēmumu stratēģija
un politika.

Studiju rezultāti:
zināšanas
prasmes un iemaņas

Reklāmas, kā vadīšanas objekta attīstība.
Reklāma marketinga procesā.
Reklāmas vadīšanas vide, tās dalībnieki.
Reklāmas plānošana, plānošanas struktūra un plānošanas stadijas.
Reklāmas integrēšana un reklāmas mērķi.
Reklāmas izplatīšanas līdzekļu analīze.
Reklāmas attīstības novērtējums.
Starptautisko marku reklamēšanas novērtējums Latvijā.
Starptautiskās reklāmas veidošanas īpatnības.

Studiju priekšmeta apguves rezultātā iegūst zināšanas par reklāmas
lomu, tās vadības problēmām mazā un vidējā biznesa uzņēmumos.
Studiju priekšmeta apguves rezultātā pratīs plānot un vadīt reklāmas
procesu mazā un vidējā biznesa uzņēmumos.

Pārbaudes metode

Eksāmens

Prasības klausītājiem

Obligāts lekciju, semināru apmeklējums.
Mājas uzdevumu pildīšana, eksāmens.

Literatūra

Obligātā literatūra:
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1. Dyer G. Advertising as Communication.- Routledge, 2002.- 230 P.
2. Kloss I. Ed. More Advertising Worldwide.- Springer- Verlag Berlin
Heidelberg, 2002.- 344 P
3. Tellis J. G. Effective Advertising.- Sage Publications, 2003.- 192 P.
4. Praude V., Beļčikovs J. Menedžments /teorija un prakse/ 2.izdev.Rīga: Vaidelote, 2001.- 508 lpp.
5. Praude V. Mārketings. 2.izdev.- Rīga: Izglītības soļi, 2004.- 665 lpp.
6. Рассел Дж. Т., Лейн У. Р. Реклама.- СПб: Изд. «Питер», 2004- 537с.
7. Рассел Дж. Т., Лейн У. Р. Рекламные процедуры Клепнера.- СПб:
Изд. «Питер», 2003-928с.
8. Смит П., Бэрри К., Паулфорд А. Коммуникации стратегического
маркетинга.- Мockoв: Юнити, 2001- 414с.

Papildliteratūra:
1. Уэллс У., Бернет Дж., Мориарти С. Реклама – принципы и
практик.- СПб.:1999- 735с.
2. Дж. Р. Россистер, Л. Перси. Реклама и продвижение товаров.–
Питер, Санкт Петербург, 2000- 651c.
3. O. Kleppner′s. Advertising Procedure (ninth edition).- Prectice – Hall,
Engelwood Cliffs, 1986.- 665 P.
4. Anderson A. H., Kleiner D. Effective Marketing Communications.Backwell Publishers,1995.- 245 P.

Interneta resursi:
1. http://marketing.about.com
2. http://www.eiropa.lv/?m_id=37&i_id=2
3. http://www.marketing-ua.com/
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Studiju priekšmeta nosaukums

Saimnieciskās darbības analīze mazā un vidējā uzņēmumā

Studiju priekšmeta
programmas vadītājs

Mg.oec., doc. Gunta Innuse

Kredītpunkti (KP)

3

ECTS kredītpunkti

4,5

Studiju priekšmeta statuss
studiju programmā

Obligātās izvēles „Mazā un vidējā biznesa vadība”

Studiju priekšmeta mērķis

Iemācīties vērtēt saimnieciskās darbības rezultātus.

Studiju priekšmeta uzdevumi

1. Apgūt saimnieciskās darbības rezultātu analīzē izmantojamās
metodes.
2. Prast noteikt saimnieciskās darbības analīzē izmantojamo rādītāju
sistēmu un to interpretēt.
3. Pielietot analīzes rezultātus uzņēmējdarbības vadīšanā.

Studiju priekšmeta saturs

1. Saimnieciskās darbības analīzes nozīme un saturs.
2. Saimniecisko darbību raksturojošo rādītāju sastāvs un struktūra.
3. Absolūto un relatīvo rādītāju izmantošana saimnieciskās darbības
analīzē.
4. Horizontālās un vertikālās analīzes metodes praktiskais
pielietojums.
5. Kapitāls un investīcijas.
6. Pamatkapitāla un ilgtermiņa ieguldījumu vērtēšana.
7. Uzņēmuma potenciāls.
8. Naudas plūsma un to ietekmējošie faktori.
9. Uzņēmuma potenciāla, ieņēmumu, izmaksu, peļņas analīze.
10. Krājumu novērtēšanas metodes un to ietekme uz saimnieciskās
darbības izmaksām un peļņu.

Nepieciešamās priekšzināšanas

Mikroekonomikas teorija, matemātika un grāmatvedības pamati.

Studiju rezultāti:
zināšanas
prasmes un iemaņas

Studiju priekšmeta apguves rezultātā iegūst zināšanas par
saimnieciskās darbības analīzes metodēm un to praktisko
pielietojumu mazā un vidējā biznesa uzņēmumos.
Studiju priekšmeta apguves rezultātā pratīs novērtēt mazo un vidējo
uzņēmumu nozīmīgākos saimnieciskās darbības rezultātus, izteikt
konkrētus priekšlikumus, kā pilnveidot uzņēmuma saimniecisko
darbību.

Pārbaudes metode

Eksāmens

Prasības klausītājiem

Obligāts lekciju, semināru apmeklējums.
Mājas uzdevumu pildīšana, eksāmens.

Literatūra

Obligātā literatūra:
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1. Frederic S. Mishkin Economics, Money, Banking, and Financial
Markets.- 9 th ed., 2009. - 864 p.
2. Stephen A. Ross, Randolph W. Westrefield, Jeffrey Jaffe, Corporate
Finance (Six Edition). - McGraw-Hill Companies, Inc., 2002. - 339 p.
3. Richard A. Brealey, Stewart C. Myers, Franklin Allen Corporate
Finance.- McGraw-Hill/Irwin, 8th ed., 2006. - 1028 p.
4. Drury C.. Management and Cost Accounting.- Thomson Learning, 6th
ed., 2004.- 549 P.

Papildliteratūra:
1. Alsiņa R., Zolotuhina K., Bojarenko J. Vadības grāmatvedības pamati.Rīga: Raka, 2000.- 180 lpp.
2. Andžāne V. Ievads finansu grāmatvedībā.- Rīga: LU, 1999.- 27 lpp.
3. Hofs K.G., Marinska K. Biznesa ekonomika.- Rīga: Jāņa Rozes apgāds,
2002.- 560 lpp.

Interneta resursi:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Valoda

www.likumi.lv
http://www.bank.lv
http://www.rfb.lv
http://www.kase.gov.lv
http://www.csb.lv
http://www.fk.lv

Latviešu
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Studiju priekšmeta nosaukums

Starptautiskā biznesa finanšu vide

Studiju priekšmeta
programmas vadītājs

Mg.oec. Anželika Berķe – Berga

Kredītpunkti (KP)

3

ECTS kredītpunkti

4,5

Studiju priekšmeta statuss
studiju programmā

Obligātās izvēles „Mazā un vidējā biznesa vadība”

Studiju priekšmeta mērķis

Iepazīstināt studentus ar jaunākām globālā finanšu tirgus attīstības
tendencēm un perspektīvām

Studiju priekšmeta uzdevumi

Palīdzēt studentiem labāk orientēties mūsdienu finansu pasaules
sarežģītajos procesos

Studiju priekšmeta saturs

1.
2.
3.
4.
5.

Nepieciešamās priekšzināšanas

Makroekonomikas teorija, mārketings, uzņēmumu stratēģija un
politika

Studiju rezultāti:
zināšanas

Globālā finanšu tirgu virzošie spēki.
Starptautiskā biznesa finanšu vides globalizācija.
Jaunā ekonomika un tās ietekme uz finanšu vidi.
Starptautiskā banku biznesa raksturīgas iezīmes.
Jaunās tendences banku biznesā. Strukturālās izmaiņas ES banku
sektorā.
6. Banku biznesa attīstības īpatnības ASV.
7. Starptautiskā kapitāla tirgus globalizācija.
8. Fondu biržas un investīciju bankas.
9. Korporatīvā restrukturizācija.
10. Banku biznesa attīstības iespējas interneta vidē.

prasmes un iemaņas

Studiju priekšmeta apguves rezultātā iegūst zināšanas par jaunākajām
globālā finanšu tirgus attīstības tendencēm un perspektīvām.
Studiju priekšmeta apguves rezultātā pratīs izvērtēt starptautiskā
biznesa finanšu vides virzošos spēkus un noteikt galvenos faktorus,
kas pašlaik ietekmē naudas un kapitāla tirgus attīstību dažādās valstīs.

Pārbaudes metode

Eksāmens

Prasības klausītājiem

Obligāts lekciju, semināru apmeklējums.
Mājas uzdevumu pildīšana, eksāmens.

Literatūra

Obligātā literatūra:
1. Jovanovic M. I. The Economics of International Integration. - Edward
Elgar Publishing Ltd, 2007. -1024 P.
2. Salvatore Dominick International economics. - Wiley Publisher, 8th
ed., 2003. - 864P.
3. Kutuzova O. Finanses un kredīts.- Rīga: Turība, 2001.- 137 lpp.

162

4. Greenspoan A. The Age of Turbulence.- Penguin Press, 2007.- 531 P.
5. Mishkin F. The Economics of Money, Banking, and Financial Markets.
8th ed.- Pearson/ Addison Wesley, 2007.- 768 P.
6. Valdez S. An Introduction to Global Financial Markets. 5th ed.Palgrave, 2007.- 464 P.
7. Stephen G. Cecchetti. Money, Banking and Financial Markets.McGraw-Hill, 2006.- 600 P.

Papildliteratūra:
1. Lloyd B. Thomas. Money, Banking, and Financial Markets.- Mc GrowHill, 1997.-635 P.
2. Obstfield M., Taylor A. Global Capital Markets.- Cambridge University
Press, 2004.- 372 P.
3. Lloyd B.T. Money, Banking, and Financial Markets.-MsGrow-Hill,
2005.- 618 P.

Interneta resursi:
1.
2.
3.
4.
5.

Valoda

www.wto.org
http://www.weforum.org/en/index.htm
http://ec.europa.eu/old-address-ec.htm
http://www.worldtradelaw.net/
http://www.internationaltraderelations.com/

Latviešu
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Studiju priekšmeta nosaukums

Starptautiskā transporta loģistika

Studiju priekšmeta
programmas vadītājs

Dr. jur., asoc. prof. Eugene Eteris

Kredītpunkti (KP)

3

ECTS kredītpunkti

4,5

Studiju priekšmeta statuss
studiju programmā

Obligātās izvēles „Mazā un vidējā biznesa vadība”

Studiju priekšmeta mērķis

Iemācīt studentus izskatīt transportēšanas procesa sastāvdaļas un
pieņemt lēmumus par šī procesa optimizāciju izejot no konkrētas
firmas interesēm, kā arī dot priekšstatu par to, kā organizēt
specializēto firmu pakalpojumu izmantošanu šajā jomā

Studiju priekšmeta uzdevumi

1. Iepazīties ar loģistikas būtību un lomu starptautiskajā
uzņēmējdarbībā.
2. Raksturot loģistikas mūsdienu attīstības tendences un
organizatoriskās formas.
3. Iepazīties ar kravu pārvadājumu plānošanu.
4. Analizēt cenu veidošanās principus un īpatnības starptautisko
kravu pārvadājumu praksē.

Studiju priekšmeta saturs

1. Transporta nozares loma un funkcijas.
2. Transportēšanas sistēmas elementi.
3. Transportēšanas sistēmas dalībnieki: specializētās firmas un tās
funkcijas.
4. Transportēšanas informatīvais un dokumentālais nodrošinājums.
5. Transporta operācijas plānošanas pamati.
6. Transportēšanas dokumenti – veidi un funkcijas.
7. Aģentu veidi un darbība loģistikā.
8. Cenu veidošanas mehānisms un specifika.
9. Serviss loģistikā.
10. Transporta nozares loma un funkcijas.

Nepieciešamās priekšzināšanas

Mārketings, uzņēmumu stratēģija un politika, loģistika.

Studiju rezultāti:
zināšanas
prasmes un iemaņas

Studiju priekšmeta apguves rezultātā iegūst zināšanas par
transportēšanas sistēmas organizāciju, funkcijām, darbību un lomu
tautsaimniecībā.
Studiju priekšmeta apguves rezultātā pratīs pieņemt lēmumus par
konkrētā uzņēmuma preču transportēšanas procesa optimizāciju,
racionāli izmantojot specializēto transportēšanas uzņēmumu
pakalpojumus.

Pārbaudes metode

Eksāmens

Prasības klausītājiem

Obligāts lekciju, semināru apmeklējums.
164

Mājas uzdevumu pildīšana, eksāmens.
Literatūra

Obligātā literatūra:
1. Ķeniņš-Kings G. Modernā apgāde: Labāk, lētāk un laikā.- Rīga: Valters
un Rapa, 2000.- 239 lpp.
2. Praude V., Beļčikovs J. Loģistika.- Rīga: Vaidelote, 2004.- 541 lpp.
3. Sprancmanis N. Transporta pakalpojumu ekonomika un organizācija.Rīga: RTU, 2001.- 283 lpp.
4. Sprancmanis N. Biznesa loģistika.- Rīga, Vaidelote, 2003.- 360 lpp.
5. Gourdin K.N. Global Logistics Management: a Competitive Advantage
for the 21st Century.- Malden: Blackwell Publishing, 2006.- 318 P.
6. Гаджинский А. М. Логистика.- Mосква, 2002- 406 c.
7. Кристофер М. Логистика и управление цепочками поставок.СПб:Питер, 2004.- 316 с.

Papildliteratūra:
1. Ūdris Z. Pamatzināšanas starptautiskajā tirdzniecibā.- Rīga: Jāņa sēta,
1994.- 94 lpp.
2. Benson D., Bugg R., Whitehead G. Transport&Logistics.- New York
a.o.: Woodhead- Faulkner, 1994.- 515 P.
3. Capкисов С. Управление логистикой.- Москва: Дело, 2004.- 368 c.
4. Mиротин Л., Табашев Ы., Порошина О. Эфективная логистика.Mосква, 2002.- 416 с.

Interneta resursi:
1. http://www.infodriveindia.com/Exim/Incoterms.aspx
2. http://europa.eu/pol/comp/index-lv.htm

Valoda

Latviešu
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Studiju priekšmeta nosaukums

Tirgvedības komunikācija

Studiju priekšmeta
programmas vadītājs

Dr.oec. Anda Batraga

Kredītpunkti (KP)

3

ECTS kredītpunkti

4,5

Studiju priekšmeta statuss
studiju programmā

Obligātās izvēles „Mazā un vidējā biznesa vadība”

Studiju priekšmeta mērķis

Veidot kompetenci par tirgvedības komunikāciju procesa būtību,
nepieciešamību, tā veidošanu.

Studiju priekšmeta uzdevumi

1. Noteikt komunikācijas un virzības stratēģijas būtību un saturu.
2. Izvērtēt tirgvedības virzības aspektus komunikācijas kontekstā.
3. Raksturot tirgvedības komunikāciju atsevišķu veidu būtību un
lomu tirgvedības procesā.
4. Raksturot un izvērtēt tirgvedības komunikāciju veidu efektivitātes
noteikšanu un problēmas.

Studiju priekšmeta saturs

1. Komunikācijas būtība, komunikācijas veidi, komunikācijas
process, tā norises vērtējums.
2. Virzība komunikācijas kontekstā. Virzības būtība, komplekss un
sistēma.
3. Tirgvedības komunikāciju veidi, to pie lietojamība.
4. Noieta stimulēšanas būtība, mērķi, uzdevumi.
5. Sabiedriskās attiecības kā tirgvedības komunikāciju forma.
6. Tiešās pārdošanas būtība, raksturs un tiešās pārdošanas process.
7. Tirgvedības komunikāciju integritāte, efektivitātes vērtēšana
8. Sabiedrisko attiecību darbības lauks, modeļi, funkcijas un darbību
klasifikācija.
9. Noieta stimulēšanas klasifikācija.

Nepieciešamās priekšzināšanas

Mārketinga, organizāciju teorija un vadība, uzņēmuma stratēģija un
politika.

Studiju rezultāti:
zināšanas
prasmes un iemaņas

Studiju priekšmeta apguves rezultātā iegūst zināšanas par tirgvedības
komunikāciju procesa būtību, nepieciešamību, virzību un veidiem,
par preču noieta stimulēšanu.
Studiju priekšmeta apguves rezultātā pratīs organizēt, plānot un
pielietot uzņēmējdarbībā konkrētos tirgvedības komunikāciju veidus.

Pārbaudes metode

Eksāmens

Prasības klausītājiem

Obligāts lekciju, semināru apmeklējums.
Mājas uzdevumu pildīšana, eksāmens.

Literatūra

Obligātā literatūra:
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1. Katlips, S. M., Senters, A. H., Brūms G. M. Sabiedriskās attiecības.Rīga: Avots, 2002.- 763 lpp.
2. Praude V. Mārketings. 2.izdev.- Rīga: Jumava, 2006.- 647 lpp.
3. Praude V., Šalkovska J. Mārketinga komunikācijas. 1.sējums.- Rīga:
Vaidelote, 2005.- 484 lpp.
4. Praude V., Šalkovska J. Mārketinga komunikācijas. 2.sējums.- Rīga:
Vaidelote, 2006.- 453 lpp.
5. George E. Belch, Michael A.Belch. Advertising and Promotion An
Integrated Marketing Communications Perspective. 7th ed.- McGrawHill Irwin, 2007.- 820 P.
6. Dyer G. Advertising as Communication. - Routledge, 2002.- 230 P.
7. Fill C. Integrated Marketing Communications.- Butterworth
Heinemann, 2003. – 184 P.
8. Hughes G., Fill C. Marketing Communications.- Butterworth
Heinemann, 2003.- 440 P.
9. Patrick De Pelsmacker, Maggie Guens and Joeri Van den Bergh.
Marketing Communications. A European Perspective. 3th ed.- Prentice
Hall, 2007.- 610 P.
10. W. F. Arens. Contemporary Advertising.9th ed.- Boston: McGraw-Hill
Irwin, 2004 .- 659 P.
11. Varey R. Marketing Communication.- Routledge, 2001.- 416 P.
12. Медведева Е. В. Рекламная коммуникация.-Мockвa.: Едиториал
УРСС, 2003.- 280 с.
13. Рассел Дж. Т., Лейн У. Р. Реклама.- СПб: Изд. «Питер», 2004.- 537
с.

Papildliteratūra:
1. Kloss I. Ed. More Advertising Worldwide.- Berlin: Springer, 2002.344 P.
2. Лебедев-Любимов А. Психология рекламы.- СПб: Изд. «Питер»,
2002.- 368 с.
3. Рассел Дж. Т., Лейн У. Р. Рекламные процедуры Клепнера.- СПб:
Изд. «Питер», 2003.- 928 с.

Interneta resursi:
1. http://marketing.about.com
2. http://www.eiropa.lv/?m_id=37&i_id=2
3. http://www.marketing-ua.com/

Valoda

Latviešu
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Studiju priekšmeta nosaukums

Vadības psiholoģija

Studiju priekšmeta
programmas vadītājs

Dr.oec. Ieva Kalve

Kredītpunkti (KP)

3

ECTS kredītpunkti

4,5

Studiju priekšmeta statuss
studiju programmā

Obligātās izvēles „Mazā un vidējā biznesa vadība”

Studiju priekšmeta mērķis

Iepazīstināt studentus ar organizāciju psiholoģijas teorijām un to
pielietošanas praksi, kā arī ar spēļu testu un situācijas analīžu
palīdzību apzināties savu potenciālu darboties organizācijā

Studiju priekšmeta uzdevumi

Sniegt zināšanas par indivīdu personību kontekstā ar psiholoģisko
problēmu risināšanu organizācijā.

Studiju priekšmeta saturs

1. Organizāciju kultūra.
2. Vara organizācijā.
3. Varas veidi. Līderis.
4. Iezīmju teorijas.
5. Motivācija.
6. Satura jeb vajadzību teorijas.
7. Komunikācija un lēmumu pieņemšana.
8. Organizācijas psiholoģiskās pilnveidošanas metodes.
9. Dinamiskie procesi mazajā grupā.
10. Pārmaiņu vadīšanas psiholoģiskie aspekti.
11. Konfliktu un stresa vadīšana.

Nepieciešamās priekšzināšanas

Organizāciju teorija un vadība, personāla vadīšana mazā un vidējā
uzņēmumā.

Studiju rezultāti:
zināšanas
prasmes un iemaņas

Studiju priekšmeta apguves rezultātā iegūst zināšanas par varu un tās
veidiem organizācijā, par konfliktu un stresu vadīšanu, kā arī par
organizāciju psiholoģijas teorijām un to pielietošanas veidiem.
Studiju priekšmeta apguves rezultātā spēs apzināties savu potenciālu
darboties organizācijā un pratīs risināt psiholoģiskās problēmas.

Pārbaudes metode

Eksāmens

Prasības klausītājiem

Obligāts lekciju, semināru apmeklējums.
Mājas uzdevumu pildīšana, eksāmens.

Literatūra

Obligātā literatūra:
1. Ešenvalde I. Pārmaiņu vadība.- Rīga: Jāņa Rozes apgāds, 2007.- 264
lpp.
2. Beļčikovs.J., Praude V. Menedžments.- Rīga: Vaidelote, 2001.- 507
lpp.
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3. Denijs R. Prasme sazināties un uzstāties.- Rīga: Jāņa Rozes apg.,
2002.- 123 lpp.
4. Omārova S. Cilvēks dzīvo grupā: sociālā psiholoģija. - Rīga: Kamene,
2003.- 234 lpp.
5. Ozoliņa A., Vidnere M. Stress: tā pārvarēšana un profilakse.- Rīga:
Biznesa Partneri, 2004.- 254 lpp.
6. Reņģe V. Organizāciju psiholoģija.- Rīga: Kamene, 2002.- 128 lpp.
7. Schein E. Organizational culture and leadership.- Sanfrancisko, 2004.437 P.

Papildliteratūra:
1. Reņģe V. Sociālā psiholoģija.- Rīga: Zvaigzne ABC, 2002.- 180 lpp.
2. Vorobjovs A. Vispārīgā psiholoģija.- Rīga: SIA „Izglītības soļi”, 2000.212 lpp.
3. Ozoliņa A., Vidnere M. Stresa menedžments: pārvarēšana un
profilakse.- Rīga: AGB, 1998.- 173 lpp.

Valoda

Latviešu
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Studiju priekšmeta nosaukums

Kvalitātes vadīšanas metodes

Studiju priekšmeta
programmas vadītājs

Mg.sc.soc. Henrijs Kaļķis

Kredītpunkti (KP)

3

ECTS kredītpunkti

4,5

Studiju priekšmeta statuss
studiju programmā

Obligātās izvēles „Mazā un vidējā biznesa vadība”

Studiju priekšmeta mērķis

Veidot studentiem izpratni par kvalitātes vadību, tās novērtēšanas
metodēm, kvalitātes nodrošināšanas un pilnveidošanas sistēmu
nepieciešamību, visaptverošās kvalitātes pārvaldības (TQM – Total
Quality Management) principiem, kā arī izpratni par starptautisko
kvalitātes standartu nozīmi mazo un vidējo biznesa organizāciju
ilgtspējīgā attīstībā un konkurētspējā.

Studiju priekšmeta uzdevumi

1. Sniegt zināšanas par visaptverošās kvalitātes vadību.
2. Izprast kvalitātes vadīšanas metodes.
3. Iepazīties ar kvalitātes vadības pamatprincipiem.

Studiju priekšmeta saturs

1. Ievads kvalitātes vadībā.
2. Kvalitātes vadības attīstības vēsture un kvalitātes vadības
pamatlicēji.
3. Kvalitātes
nodrošināšana
un
vērtēšana
organizācijās.
Visaptverošā kvalitātes vadība (TQM), kvalitātes raksturotāji.
4. Procesu vadība. Kvalitātes procesu vadīšanas metodes.
5. Kvalitātes procesu vadīšanas metodes.
6. Kvalitātes izmaksu vadība.
7. Starptautiskie kvalitātes standartu veidi un to nozīme kvalitātes
sistēmas pilnveidošanā un konkurētspējas nodrošināšanā mazos
un vidējos uzņēmumos
8. ISO 9001:2008 standarta skaidrojums, standartu ieviešana mazos
un vidējos uzņēmumos – stratēģija, projekta izstrāde, audits,
ieviešana.
9. Ergonomikas nozīme kvalitātes vadības pilnveidošanā.
10. Vides pārvaldība. Standarti ISO 14001, OHSAS 18001.
11. Patērētāju tiesību aizsardzība Latvijā.

Nepieciešamās priekšzināšanas

Matemātika, statistika, mikroekonomika un grāmatvedības pamati

Studiju rezultāti:
zināšanas
prasmes un iemaņas

Studiju priekšmeta apguves rezultātā iegūst zināšanas par
Visaptverošās kvalitātes vadības (TQM) principiem, kvalitātes
vadības sistēmu izveidošanas pamatprincipiem un dokumentāciju.
Studiju priekšmeta apguves rezultātā pratīs izstrādāt un ieviest mazos
un vidējos uzņēmumos ISO 9001:2000 standarta kvalitātes sistēmu,
kā arī organizēt iekšējo auditu.
170

Pārbaudes metode

Eksāmens

Prasības klausītājiem

Obligāts lekciju, semināru apmeklējums, kopsavilkumu rakstīšana.
Mājas uzdevumu pildīšana, eksāmens.

Literatūra

Obligātā literatūra:
1. Foster S.T. Managing Quality. New Yersey: Pearson Edu., 3 rd ed.
2007. - 610 P.
2. Besterfield D.H. Quality Control. New Jersey: Pearson Education,
2004. - 520 P.
3. Goetsch D.L., Davis S.B. Total Quality Handbook, New Jersey:
Prentice Hall, 2001. - 720 P.
4. Freivalds A. Niebel B. Niebel's Methods, Standards, & Work Design.
12th Edition, McGraw-Hill, 2009 - 736 P.
5. Roja Ž. Ergonomikas Pamati, Rīga: Drukātava, 2008. - 245 lpp.
6. Klauss A. Zinības vadītājam, Rīga: Preses nams, 2002. - 560 lpp.
7. Leilands J. Kvalitātes vadības sistēmas. Jaunā ISO 9001 2008 standarta
prasību skaidrojums. Rīga: Leilands un Putnis, Latvijas Vēstnesis, 2009
- 196 lpp.

Papildliteratūra:
1. Pildavs J. Kvalitātes vadīšanas teorijas pamati. Rīga: Kamene, 2004.56 lpp.
2. Pildavs J., Ruperte I. Kvalitātes vadīšana. Rīga: Kamene, 1999.- 41
lpp.
3. Kvalitātes sistēmu ieviešana uzņēmumos. Rīga: KIF „Biznesa
komplekss”, 2000.- 80 lpp.
4. Kalējs O. Kvalitātes vadības sistēma un tās izveidošana pakalpojumu
jomā. Rīga: LatConsul, 2005.- 121 lpp.
5. Torgāns K. Produkcijas kvalitāte, likums, patērētāju tiesības. Rīga:
1994.- 126 lpp.
6. Utehins G. Produkcijas standartizācija un sertifikācija. Rīga: KIF
„Biznesa komplekss”, 1995.-50 lpp.

Interneta resursi:
1.
2.
3.
4.
5.

Valoda

managementhelp.org/quality/quality.htm
www.iso.org/
www.qualitymanagement.net/
www.lka.lv
www.lvs.lv
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Studiju priekšmeta nosaukums

Projektu vadīšana

Studiju priekšmeta
programmas vadītājs

Mg.paed. Zinta Lauva

Kredītpunkti (KP)

3

ECTS kredītpunkti

4,5

Studiju priekšmeta statuss
studiju programmā

Obligātās izvēles „Mazā un vidējā biznesa vadība”

Studiju priekšmeta mērķis

Iepazīstināt studentus ar projektu vadīšanas teoriju.

Studiju priekšmeta uzdevumi

1.
2.
3.
4.

Studiju priekšmeta saturs

1. Projektu vadīšana, projektu sākums.
2. Projektu plānošana.
3. Projekta dzīves cikls.
4. Projekta riski.
5. Projekta dalībnieki un to lomas.
6. Projekta vadītāja darbs.
7. Projekta uzraudzība un kontrole.
8. Projekta komunikācija.
9. Projektu konkursi, pieteikuma izstrāde.
10. Projektu vadīšana, projektu sākums.

Nepieciešamās priekšzināšanas

Organizāciju teorija un vadība, mārketings.

Studiju rezultāti:
zināšanas
prasmes un iemaņas

Apgūt projektu vadīšanas gaitu.
Izprast projektu gaitas plānošanu.
Iepazīties ar projekta vadītāja darbu.
Iepazīties ar izstrādājamiem dokumentiem.

Studiju priekšmeta apguves rezultātā iegūst zināšanas par projekta
plānošanu, uzraudzību un kontroli, par konkrētu projektu vadīšanu.
Studiju priekšmeta apguves rezultātā pratīs mazā un vidējā biznesa
uzņēmumos izstrādāt un vadīt konkrētus projektus.

Pārbaudes metode

Eksāmens

Prasības klausītājiem

Obligāts lekciju, semināru apmeklējums.
Mājas uzdevumu pildīšana, eksāmens.

Literatūra

Obligātā literatūra:
1. Uzulāns J. Projektu vadīšana mūsdienu apstākļos: Microsoft Office
Project. Rīga: Drukātava, 2007.- 102 lpp.
2. Forands I. Projekta menedžments. Rīga: Latvijas izglītības fonds,
2006.- 262 lpp.
3. Uzulāns J. Projektu vadība. Rīga: Izdevniecība: SIA “J.L.V.”, 2004.244 lpp.
4. Zommers J. Datorizēta projekta vadīšana. Rīga: Biznesa augstskola
Turība, 2000.- 114 lpp.
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5. Volkova T., Vērdiņa G., Pildavs J. Organizācijas un to vadīšana
pārmaiņu apstākļos. Rīga: Banku Augstskola, 2001.- 112 lpp.
6. Gower D.L. Project Management. Sixth Edition. Gowre Publishing
Limited, 1997.- 522 P.
7. Dingle J. Project Menegement. Orientation for Decision Makers. John
Wiley & Sons Ltd, 1997.- 279 P.

Papildliteratūra:
1. Džeims P. Lūiss. Projektu vadīšanas pamati. Rīga: Izdevniecība Puse
Plus, 2001. 111 lpp.
2. Geipele I., Tombovceva T. Projekta vadīšana. Studijām un biznesam.
Rīga: Valters un Rapa, 2004.- 187 lpp.
3. Rory Burke Project Management. Planning and Control Techniques.
Third Edition. John Wiley & Sons Ltd, 1999.- 343 P.
4. Samuel J. Mantel, Jr., Jack R. Meredith, Scott M. Shafer, Margaret M.
Sutton Project Management in Practice. New York: John Wiley &
Sons, INC., 2001.- 298 P.

Interneta resursi:
1. www.projectmanagement.com/
2. www.visitask.com/
3. www.projectmanager.com/

Valoda

Latviešu
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Studiju priekšmeta nosaukums

Biznesa plāna izstrādes metodika

Studiju priekšmeta
programmas vadītājs

Dr.sc.ing. Normunds Gūtmanis

Kredītpunkti (KP)

2

ECTS kredītpunkti

3

Studiju priekšmeta statuss
studiju programmā

Izvēles „Mazā un vidējā biznesa vadība”

Studiju priekšmeta mērķis

Iepazīstināt studentus ar biznesa plāna sastādīšanas pamatprincipiem
un metodēm, kā arī veicināt studentu izpratni par uzņēmējdarbības
lomu un būtību.

Studiju priekšmeta uzdevumi

1. Iepazīstināt studentus ar biznesa plāna teorētiskām nostādnēm.
2. Izzināt biznesa plāna struktūru.
3. Apgūt biznesa plāna sastādīšanas prasmi.

Studiju priekšmeta saturs

1. Uzņēmuma apraksts. Organizatoriskā struktūra. Tirgus izpētes
metodika.
2. Tirgus, nozares un konkurences situācijas analīze. Mārketinga
stratēģija.
3. Ražošanas operācijas/pakalpojumu sniegšana. Riska faktori.
4. Finansu analīze.
5. Uzņēmuma dibināšana.
6. Biznesa plāna sastādīšanas īpatnības. Aktualitātes.

Nepieciešamās priekšzināšanas

Makroekonomika, mikroekonomika, finanšu pamati, grāmatvedības
pamati, mārketings, organizācijas teorija un vadība.

Studiju rezultāti:
- zināšanas
-

prasmes un iemaņas

Studiju priekšmeta apguves rezultātā iegūst zināšanas par biznesa
plāna sastādīšanas principiem, biznesa plāna mērķi, uzdevumiem un
sastāvdaļām.
Patstāvīgi sastādīt biznesa plānu savam uzņēmumam analizēt citu
uzņēmumu biznesa plānus un sniegt priekšlikumus attiecīgā
uzņēmuma biznesa plāna pilnveidošanai.

Pārbaudes metode

Eksāmens

Prasības klausītājiem

Obligāts lekciju, semināru apmeklējums.
Mājas uzdevumu pildīšana, kopsavilkumu rakstīšana, eksāmens.

Literatūra

Obligātā literatūra:
1. Kenneth E. C. Concise encyclopedia of professional services marketing.
New York, NY : Routledge, 2009. - 166 p.
2. Blackwell E. How to prepare a business plan /Edward Blackwell.
London : Philadelphia ; Kogan Page, 2008. - 182 p.
3. Rhonda A. The successful business plan :secrets & strategies Palo Alto
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(Cal.) : Planning shop, 2003. - 417 p.
4. Forands I. Stratēģija. Kvalitāte, Latvijas izglītības fonds, 2000. - 253
lpp.

Papildliteratūra:
1. Westwood J. Kā rakstīt mārketinga plānu? Rīga : Zvaigzne
ABC, 2008. - 127 lpp.
2. Klauss A. Uzņēmējdarbības pamati, Ventspils, 1998. - 213 lpp.
3. Р.Л.Дафт “Менеджмент”, М.: 2000. - 832 c.

Interneta resursi:
1. http://www.liaa.gov.lv/lv/biznesa_abc/biznesa_plans/
2. http://www.biznesa-plans.lv/
3. http://www.bplans.com/
4. http://www.myownbusiness.org/s2/
5. http://www.sba.gov/smallbusinessplanner/index.html

Valoda
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Studiju priekšmeta nosaukums

Starptautiskie grāmatvedības standarti

Studiju priekšmeta
programmas vadītājs

Dr.oec. Inna Dovladbekova

Kredītpunkti (KP)

2

ECTS kredītpunkti

3

Studiju priekšmeta statuss
studiju programmā

Izvēles „Mazā un vidējā biznesa vadība”

Studiju priekšmeta mērķis

Sniegt studentiem teorētiskās zināšanas par Starptautiskajiem finanšu
ziņošanas standartiem (SFZS), par to būtību, nepieciešamību un
specifiku, kā arī aplūkot praktiskus piemērus SFZS pielietošanā.

Studiju priekšmeta uzdevumi

1. Apgūt teorētiskas zināšanas par SFZS pamatprincipiem.
2. Iepazīties ar Starptautiskajiem grāmatvedības standartiem (SGS),
kas nosaka aktīvu, pasīvu, ieņēmuma, izdevuma un ārpusbilances
posteņu atspoguļošanu uzņēmumu finanšu pārskatos, kas
sagatavoti saskaņā ar SFZS.
3. Aplūkot praktiskus piemērus SGS pielietošanā.

Studiju priekšmeta saturs

1. Vispārējs SFZS (Starptautisko finanšu ziņošanas standartu)
raksturojums un ievads aktīva posteņu atspoguļošanā.
2. Aktīva posteņu atspoguļošana (krājumi, pamatlīdzekļi).
3. Aktīva posteņu atspoguļošana (aizdevumu izmaksas, līzings,
nemateriālie aktīvi).
4. Aktīva posteņu atspoguļošana (vērtības neatgriezeniska
samazināšanās, investīciju īpašums).
5. Aktīva un pasīva posteņu atspoguļošana (finanšu instrumentu
atspoguļošana, ieņēmumu atspoguļošana).
6. Pasīva posteņu atspoguļošana (pēc bilances notikumi, uzkrājumi
un iespējamās saistības, konsolidācija, meitas un asociēto
uzņēmumu uzskaite).

Nepieciešamās priekšzināšanas

Nepieciešamas zināšanas matemātikā, mikroekonomikā, finanšu un
grāmatvedības pamatos.

Studiju rezultāti:
- zināšanas
-

prasmes un iemaņas

Studiju priekšmeta apguves rezultātā iegūst teorētiskas zināšanas par
starptautiskiem grāmatvedības standartiem un to piemērošanas
specifiku Latvijas uzņēmumos.
Studiju priekšmeta apguves rezultātā pratīs praktiski pielietot
starptautiskos grāmatvedības standartus uzņēmumu galveno gada
pārskatu dokumentu – bilances, peļņas vai zaudējumu aprēķina un
naudas plūsmas pārskata sastādīšanā.

Pārbaudes metode

Eksāmens

Prasības klausītājiem

Obligāts lekciju, semināru apmeklējums.
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Mājas uzdevumu pildīšana, kopsavilkumu rakstīšana, eksāmens.
Literatūra

Obligātā literatūra:
1. Patrick R .Delaney, Barry J. Epstein, Ralph Nach. Wiley GAAP 2008:
Interpretation and Application of Generally Accepted Accounting
Principles.- John Wiley&Sons, 2008. - 1276 p.
2. Grigorjeva R., Jesemčika A., Leibus I., Svarinska A. Grāmatvedības
pamati: mācību grāmata.- Rīga: SIA „Latvijas uzņēmējdarbības un
menedžmenta akadēmija”, 2007. - 100 lpp.
3. Zariņa V. Grāmatvedības sistēma: attīstība, standartu prasības (UB 40).Rīga: Biznesa augstskola „Turība”, 2004. - 264 lpp.
4. Cairns D. Applying International Accouting Standards.- London:
LexisNexis, 3rd ed., 2003. - 1178 p.

Papildliteratūra:
1. Arbidāne I. Grāmatvedības bilance un konti: mācību palīglīdzeklis.Rēzekne, RA izdevniecība, 2003. - 45 lpp.
2. Kaire L., Kālis I. Grāmatvedība Latvijā, grāmatvedības normatīvie akti
un to atbilstība starptautiskajiem grāmatvedības standartiem.- Rīga: LU
zinātniskie raksti, 2006.

Interneta resursi:
1.
2.
3.
4.
5.

Valoda

http://www.fm.gov.lv/page.php?id=2404

http://www.iasplus.com/index.htm
http://www.iasplus.com/dttpubs/pocket2006.pdf
http://www.iasplus.com/fs/2006ifrsmodpreliminary.pdf

http://www.iasplus.com/fs/2006checklist.pdf
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Studiju priekšmeta nosaukums

Ievads ģeopolitikā – ekonomiskie aspekti

Studiju priekšmeta
programmas vadītājs

Dr.phil. Juris Prikulis

Kredītpunkti (KP)

2

ECTS kredītpunkti

3

Studiju priekšmeta statuss
studiju programmā

Izvēles „Mazā un vidējā biznesa vadība”

Studiju priekšmeta mērķis

Iepazīstināt studentus ar mūsdienu ģeopolitikas aktuāliem
jautājumiem, pievēršot galveno vērību tajās izteiktajiem viedokļiem
par esošo un iespējamo pasaules ekonomisko un citu problēmu
risināšanas ceļiem un dažādu valstu nostāju šajos jautājumos
21.gadsimta sākumā.

Studiju priekšmeta uzdevumi

1. Iepazīstināt studentus ar ģeopolitisko koncepciju ekonomisko
pamatojumu.
2. Analizēt ģeopolitiskos virzītājspēkus un centrus.
3. Izprast ģeopolitisko izmaiņu īpatnības mūsdienās.

Studiju priekšmeta saturs

1. Ģeopolitisko koncepciju ekonomiskais pamatojums un to
attīstības galvenie etapi līdz 1990 – to gadu sākumam.
2. Mūsdienu ekonomikas globalizācijas un liberizācijas loma
ģeopolitisko nostādņu attīstībā.
3. Pasaules civilizāciju dažādības ietekme uz ekonomiku un
ģeopolitiskajām izvēlēm.
4. Reakcijas izpausmes vecās un jaunās formas „trešajā pasaulē” uz
Rietumu civilizācijas un tirgus ekonomikas principu ietekmes
straujo izaugsmi.
5. Ģeopolitiskie virzītājspēki – valstis, kas spēj būtiski ietekmēt
pasaules notikumu attīstību.
6. Ģeopolitiskie centri, kuru nozīmi nosaka nevis to spēks un mērķi,
bet atrašanās vieta.
7. ASV, kā vienīgā supervalsts ar visvairāk attīstīto „jauno
ekonomiku”: jaunākās ģeopolitiskās taktikas korekcijas.
8. ES ekonomiskās integrācijas panākumi un diskusijas par
iespējamo ģeopolitiku.
9. Jauna etapa sākums partnerības un konkurences attiecībās starp
ES un ASV.
10. Atsevišķu valstu aktivitāšu ģeopolitikas jomā raksturojums.

Nepieciešamās priekšzināšanas

Makroekonomika, starptautiskās ekonomiskās attiecības, Eiropas
ekonomiskā integrācija

Studiju rezultāti:
- zināšanas
-

prasmes un iemaņas

Studiju priekšmeta apguves rezultātā iegūst pamatzināšanas par
ģeopolitikas būtību un tās mūsdienu aktuālajiem jautājumiem
Studiju priekšmeta apguves rezultātā pratīs analizēt pasaules
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svarīgākas ekonomiskās un citas problēmas, valstu nostāju šo
problēmu risināšanā
Pārbaudes metode

Eksāmens

Prasības klausītājiem

Obligāts lekciju, semināru apmeklējums.
Mājas uzdevumu pildīšana, kopsavilkumu rakstīšana, eksāmens.

Literatūra

Obligātā literatūra:
1. O’Brien R, Williams M. Global Political Economy: Evolution and
Dinamics. Palgrave, 2nd ed., 2007. - 473 P.
2. Ozoliņa Ž. Latvija pasaules politikā: iespējas un ierobežojumi. Rīga:
LĀI, 2001. - 80 lpp.
3. Brzezinski Z. The Grand Chessboard. American Primacy and its
Geostrategic Imperatives: Basic Books, 1997. - 223 p.

Papildliteratūra:
1. Kučinskis J. Jaunā pasaules kārtība un mēs paši. Jēkabpils, 2000. – 352
lpp.
2. Dodds K. Geopolitics in changing World. Harlow etc.: Prentice Hall,
2000. – 178 p.
3. Global Economics. Ed. by Robert Beynon. Routledge, 2001. - 374 p.
4. Jones R. J. Globalization and interdependence in the international
political economy. London&New Yourk: Pinter, 1995. - 249 p.

Interneta resursi:
1. http://globalgeopolitics.net/
2. http://globalgeopolitics.net/wordpress/
3. http://www.globalissues.org/issue/65/geopolitics
Valoda
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Studiju priekšmeta nosaukums

Reklāmas psiholoģijas pamati

Studiju priekšmeta
programmas vadītājs

Dr.psych. Sandra Mihailova

Kredītpunkti (KP)

2

ECTS kredītpunkti

3

Studiju priekšmeta statuss
studiju programmā

Izvēles „Mazā un vidējā biznesa vadība”

Studiju priekšmeta mērķis

Iepazīstināt studentus ar reklāmas psiholoģijas pamatprincipiem un
reklāmas nozarē pielietojamām metodēm, kā arī veicināt studentu
izpratni par personības izziņas sfēru un komunikācijas prasmēm.

Studiju priekšmeta uzdevumi

1. Noteikt reklāmas psiholoģisko lomu ekonomikā.
2. Raksturot reklāmas psiholoģijas būtību un uzdevumus.
3. Raksturot reklāmas veidus un to pie lietojamību, ekonomisko un
sociālo raksturu.
4. Izvērtēt reklāmas kampaņas, izplatīšanas līdzekļus.
5. Izvērtēt starptautiskās reklāmas attīstības un vadīšanas īpatnības.
6. Raksturot personības izziņas sfēru un apgūt komunikācijas
prasmes.

Studiju priekšmeta saturs

1. Reklāmas psiholoģija: personības izziņas sfēra, NLP
pamatnostādnes.
2. Reklāmas iegaumēšanas un ievērošanas pamatprincipi. Reklāmu
veidi.
3. Pārdošanas psiholoģija. Par ko klienti maksā? Interpersonālā
saskarsme.
4. Kā vairāk pārdot: māka klausīties un spēja pārliecināt. Neverbālā
komunikācija, pirmais iespaids.
5. Konflikti un stress. Nozares aktualitātes.
6. Reklāmas paraugu analīze un sava reklāmas sludinājuma izveide.

Nepieciešamās priekšzināšanas

Mārketings, starptautiskais mārketings, starptautiskā reklāma,
komunikācija un biznesa ētika

Studiju rezultāti:
- zināšanas
-

prasmes un iemaņas

Studiju priekšmeta apguves rezultātā iegūst teorētiskas zināšanas par
reklāmas psiholoģiskajiem aspektiem.
Studiju priekšmeta apguves rezultātā pratīs praktiski patstāvīgi
sastādīt reklāmas sludinājumus savam uzņēmumam, gan arī analizēt
citu uzņēmumu reklāmas veidus un paņēmienus.

Pārbaudes metode

Eksāmens

Prasības klausītājiem

Obligāts lekciju, semināru apmeklējums.
Mājas uzdevumu pildīšana, kopsavilkumu rakstīšana, eksāmens.
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Literatūra

Obligātā literatūra:
1. Veide M., "Reklāmas psiholoģija", Jumava, 2006 - 247 lpp.
2. Dombrava E., Radošais mārketings. Rīga: Biznesa Augstskola

Turība, 2008. - 194 lpp.
3. Belch, G. E., Advertising and promotion :an integrated marketing
communications perspective, Boston: McGraw-Hill/Irwin, 2009 - 838
p.
4. Bergström B. Vizuālā komunikācija., Rīga: Jāņa Rozes apgāds, 2009. 240 lpp.
5. Shimp T. A., Advertising, promotion, and other aspects of integrated
marketing communications., Mason, Ohio: South-Western Cengage
Learning, 2009 - 668 p.
6. Геращенко Л., „Психология рекламы”, M., АСТ, 2006 - 299 lpp.
7. Щербатых Ю.В., „Психология предпренимательства и бизнеса”,
Питер, 2008. - 302 lpp.

Papildliteratūra:
1. Geiselharts R. R., Hofmane-Burkarta K., „Stresa menedžments”,
DeNOVO, 2006. - 126 lpp.
2. Carlson R., Neuztraucieties par nebūtiskām lietām! :kā dzīvot

mierpilnu dzīvi un neļauties stresam., Rīga : Zvaigzne ABC,
2008. - 184 lpp.
3. Бэндлер Р., „Используйте свой мозг для изменения. Нейролингвистическое программирование”, НПО "МОДЭК", 2001. - 223
lpp.
4. Бэндлер Р., Ла Валль Д., „Технология убеждения”, ПраймЕврознак, 2004. - 192 lpp.
5. Мэннинг Дж., „Психология продаж”, Прайм-Еврознак, 2003. - 320
lpp.

Interneta resursi:
1. www.alberts.lv
2. www.mindtools.com

Valoda
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Studiju priekšmeta nosaukums

Datu apstrāde (SPSS)

Studiju priekšmeta
programmas vadītājs

Asoc.prof. Uldis Teibe, Dr. Biol. Imants Kalniņš

Kredītpunkti (KP)

2

ECTS kredītpunkti

3

Studiju priekšmeta statuss
studiju programmā

Izvēles „Mazā un vidējā biznesa vadība”

Studiju priekšmeta mērķis

Iepazīstināt studentus ar statistisko datu apstrādes paketes SPSS vidi,
apgūt vienkāršākos veidus, kā ar SPSS līdzekļiem veidot datu tabulas
un diagrammas, iegūt aprakstošās statistikas rādītājus, modificēt
datus.

Studiju priekšmeta uzdevumi

1.
2.
3.
4.

Studiju priekšmeta saturs

1.
2.
3.
4.

Nepieciešamās priekšzināšanas

Pamatiemaņas darbam Microsoft Windows vidē. Ieteicamas iemaņas
darbā ar Microsoft Excel.

Studiju rezultāti:
- zināšanas
-

prasmes un iemaņas

Apgūt zinātnisko datu apstrādes pamatus.
Iepazīties ar datorprogrammām datu apstrādē.
Iepazīties ar mūsdienu datu apstrādes paņēmieniem.
Apgūt pamatiemaņas datu apstrādē izmantojot datorprogrammas.

Ievads SPSS.
Drošības noteikumi, strādājot ar datoriem. Datoru sastāvs.
Jēdziens par algoritmiem un datoru programmām, SPSS.
Operētājsistēma, tās uzdevums. Windows vide, tās galvenās
funkcijas, logu ideoloģija.
5. Tekstu redaktori, tekstu redaktora komandu tipveida komplekts.
Formulu, grafisko objektu u.c. izveide tekstu redaktorā. Stilu
lietošana. Redaktora sistēmparametru uzdošana.
6. Failu pārkodēšana. Pareizrakstības pārbaude.
7. Grafiskie redaktori, grafisko redaktoru iespējas.

Izpratne par universitātes datortīkla darbības pamatprincipiem un
iespējām piekļūt tā resursiem.
Pamatiemaņas darbā ar elektronisko pastu un WWW
pārlūkprogrammām. Prasme sameklēt, kopēt un noglabāt failus
universitātes datoros. Elementāras iemaņas darbā ar teksta redaktoru,
elektronisko tabulu redaktoru un grafiskajiem redaktoriem.

Pārbaudes metode

Eksāmens

Prasības klausītājiem

Obligāts lekciju, semināru apmeklējums.
Mājas uzdevumu pildīšana, kopsavilkumu rakstīšana, eksāmens.

Literatūra

Obligātā literatūra:
1. Acton C. SPSS statistics for social scientists. Basingstoke : Palgrave
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Macmillan, 2009. - 363 p.
2. Kinear P. R. SPSS 15 made simple. Hove, New York : Psychology
Press, 2008. - 620 p.
3. Goša Z. Statistika. - Rīga: Izglītības soļi, 2003. - 334 lpp.
4. Krastiņš 0. Statistika un ekonometrija. - Rīga: LRCSP, 1998. - 436 lpp.

Papildliteratūra:
1. Nāgelis J. Microsoft Access … no A līdz Z. - Rīga: Datorzinību centrs,
2000. - 181 lpp.
2. Poriete G. Datormācība ekonomistiem. - Rīga: Kamene, 1999. - 79 lpp.

Interneta resursi:
1. http://www.csb.gov.lv/
2. http://www.spss.com

Valoda

Latviešu
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Studiju priekšmeta nosaukums

Lietišķā komunikācija

Studiju priekšmeta
programmas vadītājs

Doc. Silva Omarova

Kredītpunkti (KP)

2

ECTS kredītpunkti

3

Studiju priekšmeta statuss
studiju programmā

Izvēles „Mazā un vidējā biznesa vadība”

Studiju priekšmeta mērķis

Sniegt nepieciešamās zināšanas un veidot praktiskās iemaņas
lietišķajā korespondencē, lai studenti spētu patstāvīgi izstrādāt,
noformēt, lietot biznesa praksē biežāk lietotos dokumentus atbilstoši
spēkā esošajiem valsts tiesību- normatīvajiem aktiem un citām
prasībām.

Studiju priekšmeta uzdevumi

1. Apgūt lietišķās komunikācijas pamatjēdzienus.
2. Iepazīties ar lietišķo saskarsmi, attiecībām ar klientiem.
3. Iepazīties ar uzrunu formām un dokumentu izstrādāšanas
prasībām.
4. Apgūt juridisko un fizisko dokumentu sagatavošanas prasības.

Studiju priekšmeta saturs

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Nepieciešamās priekšzināšanas

Organizāciju teorija un vadība.

Studiju rezultāti:
- zināšanas
-

prasmes un iemaņas

Personības psiholoģija.
Lietišķā saskarsme/attiecības ar klientu.
Lietišķā sarakste.
Dokuments, tā izstrādāšanas, noformēšanas prasības.
Uzrunas formas.
Adreses noformēšanas prasības, īpatnības.
Juridisku personu dokumenti.
Fizisko personu dokumenti.

Studiju priekšmeta apguves rezultātā iegūst zināšanas lietišķās
korespondences organizācijā.
Veidot dažādus lietišķos rakstus un nodrošināt sekmīgu rakstiskās
informācijas apmaiņu organizācijas iekšienē un ar adresātiem ārpus
tās.

Pārbaudes metode

Eksāmens

Prasības klausītājiem

Obligāts lekciju, semināru apmeklējums.
Mājas uzdevumu pildīšana, kopsavilkumu rakstīšana, eksāmens.

Literatūra

Obligātā literatūra:
1. Ābele M. Lietvedība. Rīga: Uzņēmējdarbības un menedžmenta
akadēmija, 2007. – 145 lpp.
2. Bahanovskis V. Praktiskā lietvedība. Rīga: Kamene, 2005. - 253 lpp.
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3. Behmane D. Lietvedības dokumenti. Rīga: Pētergailis, 1997. - 95 lpp.

Papildliteratūra:
1. Urtāne R. Palīgs lietvedībā. Jelgava: LLU, 2006. - 32 lpp.
2. Latvijas Republikas Ministru kabinets. 23.04.1996. noteikumi Nr. 154
“Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas noteikumi”
3. “Valsts valodas likums” Latvijas Valsts arhīvu ģenerāldirekcija

Interneta resursi:
1. http://www.mindtools.com/CommSkll/CommunicationIntro.htm
2. http://www.shkaminski.com/Classes/Handouts/Communication%20Mo
dels.htm
3. http://www.elwayresearch.com/communication.html

Valoda

Latviešu
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Studiju priekšmeta nosaukums

Uzvedības kultūra

Studiju priekšmeta
programmas vadītājs

Dr.paed. Irēna Upeniece

Kredītpunkti (KP)

2

ECTS kredītpunkti

3

Studiju priekšmeta statuss
studiju programmā

Izvēles „Mazā un vidējā biznesa vadība”

Studiju priekšmeta mērķis

Izprast un apgūt uzvedības kultūras noteikumus lietišķajā saskarsmē,
apzināt lietišķās etiķetes aktualitātes, iemācīties veidot savu tēlu
biznesa vidē un apgūt praktiskos padomus lietišķajai saskarsmei.

Studiju priekšmeta uzdevumi

1. Radīt izpratni par etiķetes un uzvedības kultūras nozīmi cilvēku
dzīvē.
2. Iegūt zināšanas par etiķetes noteikumiem Eiropā
3. Iegūt iemaņas un prasmes uzvedības kultūras veidošanā darbā,
viesībās, sanāksmēs.

Studiju priekšmeta saturs

1.
2.
3.
4.
5.

Nepieciešamās priekšzināšanas

Uzvedības kultūras pamati

Studiju rezultāti:
- zināšanas
-

prasmes un iemaņas

Kulturālās uzvedības priekšnoteikumi un jēdzieni.
Etiķetes noteikumi starptautiskajā lietišķajā saskarsmē Eiropā.
Attiecību kultūra darba vietā.
Darba intervija, sanāksmes.
Lietišķās viesības, viesu izvietojums pie galda, galda kultūra un
uzvedība restorānā.

Studiju priekšmeta apguves rezultātā iegūst zināšanas par uzvedības
kultūras noteikumiem lietišķajā saskarsmē
Studiju priekšmeta apguves rezultātā pratīs veidot savu tēlu biznesa
vidē un uzturēt lietišķo saskarsmi ar darba kolēģiem un biznesa
partneriem

Pārbaudes metode

Eksāmens

Prasības klausītājiem

Obligāts lekciju, semināru apmeklējums.
Mājas uzdevumu pildīšana, kopsavilkumu rakstīšana, eksāmens.

Literatūra

Obligātā literatūra:
1. Ķestere I. Lietišķā etiķete. Eiropas pieredze. Rīga: Zvaigzne ABC, 2007.
- 166 lpp.
2. Veics V. Uzvedības kultūra saskarsmē. Rīga : RaKa, 2005.- 240 lpp.
3. Kincāns V. Etiķete. Rīga: Biznesa partneri, 2003. - 268 lpp.
4. Lasila S. Jaunā zelta uzvedības grāmata. Rīga: Sprīdītis, 1994. - 639
lpp.
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Papildliteratūra:
1. Veics V. Uzvedības kultūra saskarsmē. Rīga : RaKa, 1998. - 208 lpp.
2. Veics V. Uzvedības un saskarsmes kultūra. Rīga: Junda, 1997. - 459 lpp.
3. Kincāns V. Etiķete sadzīvē, lietišķajos kontaktos, starptautiskajās
attiecībās. Rīga: Biznesa partneri, 2000. - 189 lpp.

Interneta resursi:
1. http://carlaconcha.tripod.com/id9.html
2. http://www.thechangeteam.co.uk/transform.htm

Valoda

Latviešu
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Studiju priekšmeta nosaukums

Angļu valoda

Studiju priekšmeta
programmas vadītājs

Nadežda Belika, Mg.paed.

Kredītpunkti (KP)

6

ECTS kredītpunkti

9

Studiju priekšmeta statuss
studiju programmā

„Mazā un vidējā biznesa vadība”

Studiju priekšmeta mērķis

Attīstīt angļu valodas lietošanas iemaņas un prasmes studiju
nolūkiem un darbam turpmākā specialitātē un veicināt speciālās ar
turpmāko profesiju saistītās terminoloģijas apgūšanu un tās praktisku
pielietošanu.

Studiju priekšmeta uzdevumi

1. Paplašināt studentu vispārējo vārdu krājumu un veicināt biznesa
jomā visbiežāk izmantojamu terminu apguvi, studiju un turpmākā
darba mērķiem.
2. Pilnveidot lasīšanas un klausīšanās prasmes studiju un turpmāka
darba nolūkiem.
3. Mācīt studentus rakstīt anotācijas, CVs, atskaites u.c.
4. Pilnveidot komunikatīvās prasmes, kas ļautu sekmīgi sazināties
biznesa vidē, kā arī prasmes efektīvu prezentāciju sagatavošanā
un novadīšanā.

Studiju priekšmeta saturs

1. Uzņēmuma struktūra un nodaļas.
2. Pieņemšana darbā un darba atalgojums
3. Mazumtirdzniecība Eiropā un Latvijā
4. Bankas pakalpojumi.
5. Lietvedība. Finanšu dokumenti.
6. Biznesa ētika.
7. Kompāniju veidi (SIA, akcija sabiedrīca, etc.)
8. Kompāniju apvienošanās un īpašumu iegūšana.
9. Vadības stili un kultūras atšķirības.
10. Ekonomika un finanses.
11. Imports un eksports.
12. Mārketings.
13. Produkta un korporatīvā reklāma
14. Uzņēmuma izveidošana.

Nepieciešamās priekšzināšanas

Angļu valodas zināšanas vidusskolas kursa ietvaros
(B - D līmenis Valsts centralizētajā angļu valodas eksāmenā).

Studiju rezultāti:
- zināšanas
-

prasmes un iemaņas

Studiju priekšmeta apguves rezultātā studenti būs paplašinājuši savu
vispārējo vārdu krājumu un apguvuši biznesa jomā visbiežāk
izmantojamos terminus, studiju un turpmākā darba mērķiem.
Studiju priekšmeta apguves rezultātā studenti a) būs pilnveidojuši
lasīšanas un klausīšanās prasmes studiju un turpmāka darba
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nolūkiem; b) pratīs rakstīt anotācijas, CV un atskaites; c) būs
pilnveidojuši komunikatīvās prasmes, kas ļautu sekmīgi sazināties
biznesa vidē, kā arī d) prasmes efektīvu prezentāciju sagatavošanā un
novadīšanā.
Pārbaudes metode

Eksāmens

Prasības klausītājiem

Obligāts lekciju, semināru apmeklējums.
Mājas uzdevumu pildīšana, eksāmens.

Literatūra

Obligātā literatūra:
1. Ashley, A. Correspondence Workbook, OUP, Oxford, 2005 - 112
p.
2. Duckworth, M. and Turner, R. Business Result upperintermediate, OUP, Oxford, 2008 - 132 p.
3. Nalerop, B.J. Revell, R. Telephoning in English, CUP,
Cambridge, 1995 - 120 p.
4. Tullis, G. and Trappe, T. New Insights into Business, Pearson
Education Ltd, Harlow, 2004 - 103 p.
Papildliteratūra:
1. Pilbeam, A. Market Leader. International Management. UK: Longman,
2000.
2. Trappe, T., Tullis, G. Intelligent Business. UK: Pearson Education Ltd.,
2006.
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Studiju priekšmeta nosaukums

Franču valoda (bez priekšzināšanām)

Studiju priekšmeta
programmas vadītājs

Mg.philol. Aleksandrs Timofejevs

Kredītpunkti (KP)

9

ECTS kredītpunkti

13,5

Studiju priekšmeta statuss
studiju programmā

„Mazā un vidējā biznesa vadība”

Studiju priekšmeta mērķis

Apgūt vispārējo franču valodu, attīstīt valodas lietošanas iemaņas un
prasmes ikdienas situācijās.

Studiju priekšmeta uzdevumi

1. Attīstīt sarunvalodas, lasīšanas un klausīšanās iemaņas, apgūt
valodas leksiski gramatiskās struktūras, apgūstot to komunikatīvā
kontekstā, sasniedzot A1/2 līmeni pēc Eiropas Padomes izstrādāta
valodas prasmju līmeņa apraksta. Gramatikas tēmas ir izvēlētas
organiskā secībā, palīdz attīstīt praktiskās komunikatīvās
iemaņas.
2. Iepazīstināt studentus ar franču kultūru, mākslu un vēsturi, lasot
autentiskus tekstus un izmantojot modernās tehnoloģijas.

Studiju priekšmeta saturs

1. Visu valodu lietojuma prasmju (lasīšanas, klausīšanās,
rakstīšanas) pilnveide, apgūstot un sistematizējot valodas leksiku
un struktūras.
2. Definēšanas, klasificēšanas, novērtēšanas, argumentēšanas
iemaņu pilnveide rakstveidā un mutvārdos.
3. Rakstīšanas prasmes pilnveide, pierakstot galveno no izlasītā un
dzirdētā, uzrakstīt vēstuli, CV, ziņojumus, anotācijas, aizpildīt
dažādas veidlapas, veikt lietišķo korespondenci.
4. Referāta rakstīšanas un prezentēšanas apgūšana.

Nepieciešamās priekšzināšanas

bez priekšzināšanām franču valodā

Studiju rezultāti:
- zināšanas
- prasmes un iemaņas

Apgūtas zināšanas franču valodas pamatlīmenī
Lasīšana: saprast vienkāršus tekstus par ikdienas tēmām;
rakstīšana: rakstīt īsus ziņojumus, vēstules, e-pastus

Pārbaudes metode

Eksāmens

Prasības klausītājiem

Obligāts lekciju, semināru apmeklējums.
Mājas uzdevumu pildīšana, eksāmens.

Literatūra

Obligātā literatūra:
1. Fiļipova A. Kā uzrakstīt vēstuli franču valodā: privātā sarakste. Rīga:
Zvaigzne ABC, 1997. - 24 lpp
2. Lemoine C. Katru dienu 15 minūtes franču valoda : katru dienu
mācieties franču valodu tikai 15 minūtes. Rīga: Zvaigzne ABC, 2006. -
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160 P.
3. Boulares M. Grammaire progressive du français : tests d’évaluation :
niveau avancé. – Paris: CLE International, 2003. - 95 P.

Papildliteratūra:
1. Lück-Hildebrandt S. Franču valoda : gramatika. Rīga: Zvaigzne ABC,
2004. – 111 P.
2. Jue I. Franču valoda pēdējā brīdī : valodas kurss nevaļīgiem cilvēkiem :
[ar vārdnīcu]. Rīga: Zvaigzne ABC, 2004. – 156 P.
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Studiju priekšmeta nosaukums

Franču valoda (ar priekšzināšanām)

Studiju priekšmeta
programmas vadītājs

Mg.philol. Aleksandrs Timofejevs

Kredītpunkti (KP)

9

ECTS kredītpunkti

13,5

Studiju priekšmeta statuss
studiju programmā

„Mazā un vidējā biznesa vadība”

Studiju priekšmeta mērķis

Apgūt vispārējo franču valodu, attīstīt valodas lietošanas iemaņas un
prasmes ikdienas situācijās.

Studiju priekšmeta uzdevumi

1. Attīstīt sarunvalodas, lasīšanas un klausīšanās iemaņas, apgūt
valodas leksiski gramatiskās struktūras, apgūstot to komunikatīvā
kontekstā, sasniedzot A1/2 līmeni pēc Eiropas Padomes izstrādāta
valodas prasmju līmeņa apraksta. Gramatikas tēmas ir izvēlētas
organiskā secībā, palīdz attīstīt praktiskās komunikatīvās
iemaņas.
2. Iepazīstināt studentus ar franču kultūru, mākslu un vēsturi, lasot
autentiskus tekstus un izmantojot modernās tehnoloģijas.

Studiju priekšmeta saturs

1. Visu valodu lietojuma prasmju (lasīšanas, klausīšanās,
rakstīšanas) pilnveide, apgūstot un sistematizējot valodas leksiku
un struktūras.
2. Definēšanas, klasificēšanas, novērtēšanas, argumentēšanas
iemaņu pilnveide rakstveidā un mutvārdos.
3. Rakstīšanas prasmes pilnveide, pierakstot galveno no izlasītā un
dzirdētā, uzrakstīt vēstuli, CV, ziņojumus, anotācijas, aizpildīt
dažādas veidlapas, veikt lietišķo korespondenci.
4. Referāta rakstīšanas un prezentēšanas apgūšana.

Nepieciešamās priekšzināšanas

priekšzināšanas franču valodā

Studiju rezultāti:
- zināšanas
- prasmes un iemaņas

Apgūt labas zināšanas franču valodā
Jāprot lasīt un saprast tekstu, kā arī izklāstīt saturu franču valodā

Pārbaudes metode

Eksāmens

Prasības klausītājiem

Obligāts lekciju, semināru apmeklējums.
Mājas uzdevumu pildīšana, eksāmens.

Literatūra

Obligātā literatūra:
1. Fiļipova A. Kā uzrakstīt vēstuli franču valodā: privātā sarakste. Rīga:
Zvaigzne ABC, 1997. - 24 lpp
2. Lemoine C. Katru dienu 15 minūtes franču valoda : katru dienu
mācieties franču valodu tikai 15 minūtes. Rīga: Zvaigzne ABC, 2006. 160 P.
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3. Boulares M. Grammaire progressive du français : tests d’évaluation :
niveau avancé. Paris: CLE International, 2003. - 95 P.

Papildliteratūra:
1. Lück-Hildebrandt S. Franču valoda : gramatika. Rīga: Zvaigzne ABC,
2004. - 111 P.
2. Jue I. Franču valoda pēdējā brīdī : valodas kurss nevaļīgiem cilvēkiem :
[ar vārdnīcu]. Rīga: Zvaigzne ABC, 2004. - 156 P.
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Studiju priekšmeta nosaukums

Vācu valoda (bez priekšzināšanām)

Studiju priekšmeta
programmas vadītājs

Mg.philol. Ludmila Jermakoviča

Kredītpunkti (KP)

9

ECTS kredītpunkti

13,5

Studiju priekšmeta statuss
studiju programmā

„Mazā un vidējā biznesa vadība”

Studiju priekšmeta mērķis

Apgūt vispārējo vācu valodu, attīstīt valodas lietošanas iemaņas un
prasmes ikdienas situācijās.

Studiju priekšmeta uzdevumi

1. Attīstīt sarunvalodas, lasīšanas un klausīšanās iemaņas, apgūt
valodas leksiski gramatiskās struktūras, apgūstot to komunikatīvā
kontekstā, sasniedzot A1/2 līmeni pēc Eiropas Padomes izstrādāta
valodas prasmju līmeņa apraksta. Gramatikas tēmas ir izvēlētas
organiskā secībā, palīdz attīstīt praktiskās komunikatīvās
iemaņas.
2. Iepazīstināt studentus ar franču kultūru, mākslu un vēsturi, lasot
autentiskus tekstus un izmantojot modernās tehnoloģijas.

Studiju priekšmeta saturs

1. Visu valodu lietojuma prasmju (lasīšanas, klausīšanās,
rakstīšanas) pilnveide, apgūstot un sistematizējot valodas leksiku
un struktūras.
2. Definēšanas, klasificēšanas, novērtēšanas, argumentēšanas
iemaņu pilnveide rakstveidā un mutvārdos.
3. Rakstīšanas prasmes pilnveide, pierakstot galveno no izlasītā un
dzirdētā, uzrakstīt vēstuli, CV, ziņojumus, anotācijas, aizpildīt
dažādas veidlapas, veikt lietišķo korespondenci.
4. Referāta rakstīšanas un prezentēšanas apgūšana.

Nepieciešamās priekšzināšanas

bez priekšzināšanām vācu valodā

Studiju rezultāti:
- zināšanas
- prasmes un iemaņas

Apgūtas zināšanas vācu valodas pamatlīmenī
Lasīšana: saprast vienkāršus tekstus, uzdot jautājumus, atbildēt uz
jautājumiem.
Rakstīšana: pierakstīt vienkāršu informāciju.

Pārbaudes metode

Eksāmens

Prasības klausītājiem

Obligāts lekciju, semināru apmeklējums.
Mājas uzdevumu pildīšana, eksāmens.

Literatūra

Obligātā literatūra:
1. Aizbalte J. Deutsch für technische Hochschulen. Rīga: Zvaigzne, 1991.
- 252 lpp.
2. Autoru kolektīvs Ekonomikas, lietvedības un darba organizācijas
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termini : latviešu, krievu, angļu un vācu valodā. Rīga: LZA Latviešu
valodas institūts, 1996. - 910 lpp.
3. Kaltigina M. Privātā un lietišķā sarakste vācu valodā. Rīga: Zvaigzne,
1993. - 30 lpp.
4. Goulding S. Katru dienu 15 minūtes-vācu valoda : katru dienu
mācieties vācu valodu tikai 15 minūtes. Rīga: Zvaigzne ABC, 2006. 160 lpp.

Papildliteratūra:
1. Hiiemäe M. Korrespondenz. Rīga: Jumava, 1997. - 103 lpp.
2. Hiiemäe M. Deutsch im Geschaeftsleben. Korrespondenz : Vācu valoda
lietišķiem cilvēkiem. Sarakste. Rīga: Jumava, 1997. - 103 lpp.
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Studiju priekšmeta nosaukums

Vācu valoda (ar priekšzināšanām)

Studiju priekšmeta
programmas vadītājs

Mg.philol. Ludmila Jermakoviča

Kredītpunkti (KP)

9

ECTS kredītpunkti

13,5

Studiju priekšmeta statuss
studiju programmā

„Mazā un vidējā biznesa vadība”

Studiju priekšmeta mērķis

Apgūt vispārējo vācu valodu, attīstīt valodas lietošanas iemaņas un
prasmes ikdienas situācijās.

Studiju priekšmeta uzdevumi

1. Attīstīt sarunvalodas, lasīšanas un klausīšanās iemaņas, apgūt
valodas leksiski gramatiskās struktūras, apgūstot to komunikatīvā
kontekstā, sasniedzot A1/2 līmeni pēc Eiropas Padomes izstrādāta
valodas prasmju līmeņa apraksta. Gramatikas tēmas ir izvēlētas
organiskā secībā, palīdz attīstīt praktiskās komunikatīvās
iemaņas.
2. Iepazīstināt studentus ar franču kultūru, mākslu un vēsturi, lasot
autentiskus tekstus un izmantojot modernās tehnoloģijas.

Studiju priekšmeta saturs

1. Visu valodu lietojuma prasmju (lasīšanas, klausīšanās,
rakstīšanas) pilnveide, apgūstot un sistematizējot valodas leksiku
un struktūras.
2. Definēšanas, klasificēšanas, novērtēšanas, argumentēšanas
iemaņu pilnveide rakstveidā un mutvārdos.
3. Rakstīšanas prasmes pilnveide, pierakstot galveno no izlasītā un
dzirdētā, uzrakstīt vēstuli, CV, ziņojumus, anotācijas, aizpildīt
dažādas veidlapas, veikt lietišķo korespondenci.
4. Referāta rakstīšanas un prezentēšanas apgūšana.

Nepieciešamās priekšzināšanas

priekšzināšanas vācu valodā

Studiju rezultāti:
- zināšanas
- prasmes un iemaņas

Apgūtas labas vācu valodas zināšanas
Lasīšana: saprast plaša spektra speciālo informāciju, saprast līgumus.
Rakstīšana: aprakstīt vidēji sarežģītus notikumus, uzrakstīt standarta
vēstules.

Pārbaudes metode

Eksāmens

Prasības klausītājiem

Obligāts lekciju, semināru apmeklējums.
Mājas uzdevumu pildīšana, kopsavilkumu rakstīšana, eksāmens.

Literatūra

Obligātā literatūra:
1. Aizbalte J. Deutsch für technische Hochschulen. Rīga: Zvaigzne, 1991.
- 252 lpp.
2. Autoru kolektīvs Ekonomikas, lietvedības un darba organizācijas
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termini : latviešu, krievu, angļu un vācu valodā. Rīga: LZA Latviešu
valodas institūts, 1996. - 910 lpp.
3. Kaltigina M. Privātā un lietišķā sarakste vācu valodā. Rīga: Zvaigzne,
1993. - 30 lpp.
4. Goulding S. Katru dienu 15 minūtes-vācu valoda : katru dienu
mācieties vācu valodu tikai 15 minūtes. Rīga: Zvaigzne ABC, 2006. 160 lpp.

Papildliteratūra:
1. Hiiemäe M. Korrespondenz. Rīga: Jumava, 1997. - 103 lpp.
2. Hiiemäe M. Deutsch im Geschaeftsleben. Korrespondenz : Vācu valoda
lietišķiem cilvēkiem. Sarakste. Rīga: Jumava, 1997. - 103 lpp.
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Studiju priekšmeta nosaukums

Spāņu valoda

Studiju priekšmeta
programmas vadītājs

Mg.philol. Vita Vīksne

Kredītpunkti (KP)

9

ECTS kredītpunkti

13,5

Studiju priekšmeta statuss
studiju programmā

„Mazā un vidējā biznesa vadība”

Studiju priekšmeta mērķis

Apgūt vispārējo spāņu valodu, attīstīt valodas lietošanas iemaņas un
prasmes sadzīves situācijās.

Studiju priekšmeta uzdevumi

1. Veidot valodas lietojuma iemaņas un prasmes runāšanā, lasīšanā,
auditēšanā un rakstīšanā.
2. Formēt un attīstīt valodas prasmi, kas nepieciešama verbālai
komunikācijai mācību un sociālkulturālajā sfērā.
3. Iepazīstināt studentus ar spāņu valodas runas etiķetes nacionālo
specifiku: tradīcijas, normas, kultūra.
4. Radīt pozitīvu motivāciju spāņu valodas apgūšanai un stimulēt
interesi par Spānijas un spāniski runājošo zemju kultūru,
ekonomiku un politiku.
5. Attīstīt pastāvīgā darba iemaņas: darbs ar vārdnīcu, ar tekstu,
vajadzīgās informācijas atlasīšana, atslēgas vārdu atrašana.

Studiju priekšmeta saturs

Komunikatīvās kompetences apgūšana ietver sevī visu valodas
aktivitāšu – auditēšanas, lasīšanas, runāšanas un rakstīšanas –
veidošanu un attīstīšanu, izmantojot lingvistiskās pamatzināšanas,
komentētu lasīšanu, sarunvalodas situācijas un tēmas.

Nepieciešamās priekšzināšanas

bez priekšzināšanām spāņu valodā

Studiju rezultāti:
- zināšanas
-

prasmes un iemaņas

Spāņu standartvalodas vārdu krājums, standarttekstiem raksturīgākās
valodas struktūras un valodas likumības
Lasīšana: saprast vienkāršus tekstus par ikdienas tēmām, vēstules,
ielūgumus, sludinājumus presē, laika prognozes u.c. autentiskus
materiālus.
Klausīšanās: saprast vienkāršus tekstus par ikdienas tēmām, dialogus,
paziņojumus lidostā vai stacijā par transporta kustību, sludinājumus
presē, laika prognozes u.c. autentiskus audio materiālus.
Rakstīšana: sastādīt īsus kopsavilkumus par garākiem tekstiem, īsus
ziņojumus, e-pasta vēstules, pierakstīt vienkāršu informāciju,
aizpildīt anketas.
Runāšana: sniegt īsu informāciju par sevi, saviem tuviniekiem, dzīves
apstākļiem, tuvāko apkārtni, atbildēt uz jautājumiem, uzdot
jautājumus, izmantojot vienkāršas valodas struktūras.
Gramatiskās struktūras: izprast un prast pielietot ikdienas
komunikācijā nepieciešamās valodas gramatiskās struktūras.
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Pārbaudes metode

Eksāmens

Prasības klausītājiem

Obligāts lekciju, semināru apmeklējums.
Mājas uzdevumu pildīšana, eksāmens.

Literatūra

Obligātā literatūra:
1. Nuzdin G., Martin Lora-Tamayo P., Marin Estremera K., M. Español
en vivo, 2005.
2. Rozenberga M. El español, R., 2002.
3. Kuusika A. ¡Hola, español! Spāņu valoda iesācējiem, Zvaigzne ABC,
2004.

Papildliteratūra:
1. Pasaporte. Libro de alumno, Edelsa 2007.
2. Pasaporte. Libro de ejercicios, Edelsa 2007.
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5. pielikums
Bakalaura studiju programmas „Mazā un vidējā biznesa vadība”
aizstāvētie bakalaura darbi 2009./2010. ak.g.
N.p.k.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Bakalaura darba tēmas nosaukums
Konkurences analīze un konkurētspējas priekšrocības uzņēmumā SIA MADARA
Cosmetics
Cenu politika un stratēģija uzņēmumā SIA Golf estate international kā uzņēmējdarbības
attīstību ietekmējošs faktors
Reklāmas organizācija un loma uzņēmējdarbības veicināšanā uzņēmumā ”BALTKOM”
Ēnu ekonomika un tās samazināšanas iespējas Latvijā. Salīdzinošais konteksts ar ES
valstīm
Uzņēmuma “N” vadīšanas stili un to tālākas pilveidošanas iespējas
Reklāmas organizācija un loma uzņēmumā ”COTTON PALACE”
Uzņēmuma “Vēl Vairāk Saules” mikro un makro vide, tās analīze un ietekme uz
uzņēmumuma konkurētspēju
Latvijas nodokļu sistēma un tās ietekme mazo un vidējo uzņēmumu veidošanā un
attīstībā
Līzings kā mazo un vidējo uzņēmumu finansēšanas veids
Tūrisms kā nozīmīgs uzņēmējdarbības veids un tā attīstība Latvijā
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6.pielikums

RĪGAS STRADIŅA UNIVERSITĀTE

Ar Eiropas studiju fakultātes
Reģionālās ekonomikas un biznesa katedras
Bakalaura darba novērtēšanas komisijas
20__. gada __.______
Lēmumu Nr. ____

Aija Lapiņa
p.k. 010187-11111
ieguvusi

BAKALAURA
DIPLOMS
Sērija BD E
Nr.
*

sociālo zinātņu bakalaura grādu
vadībzinātnē
Z.v.

Rektors

Jānis Gardovskis

Dekāne

Ilga Kreituse

Bakalaura darbu
novērtēšanas komisijas
priekšsēdētāja

Baiba Šavriņa

Rīgā, 20__. gada ___. jūnijā
Reģistrācijas Nr.___
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RĪGAS STRADIŅA UNIVERSITĀTE
DIPLOMA PIELIKUMS
Diploma pielikums atbilst Eiropas Komisijas, Eiropas Padomes un Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un
kultūras organizācijas (UNESCO/CEPES) izveidotajam paraugam. Pielikums 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 sērija BD E Nr. 0111
1.ZIŅAS PAR KVALIFIKĀCIJAS IEGUVĒJU:
1.1.Uzvārds:

Aija

1.2.Vārds:

Lapiņa

1.3.Dzimšanas datums (diena/mēnesis/gads):

01.01.1987.

1.4.Studenta identifikācijas numurs vai kods:

personas kods 010187-11111

2.ZIŅAS PAR KVALIFIKĀCIJU:
2.1.Kvalifikācijas nosaukums:

sociālo zinātņu bakalaura grāds vadībzinātnē

2.2.Galvenā(s) studiju joma(s) kvalifikācijas iegūšanai:

vadībzinātne – teorija, pētījumu metodes

2.3.Kvalifikācijas piešķīrējas iestādes nosaukums un
statuss:

Rīgas Stradiņa universitāte, valsts akreditēta
(13.12.2001.), valsts dibināta universitāte

2.4.Studijas administrējošās iestādes nosaukums un statuss:

tā pati, kas punktā 2.3.

2.5.Studiju un eksaminācijas valoda(s):

latviešu, angļu

3.ZIŅAS PAR KVALIFIKĀCIJAS LĪMENI:
3.1.Kvalifikācijas līmenis:

pirmais (pamatstudiju) akadēmiskais grāds

3.2.Oficiālais programmas ilgums, programmas apguves
sākuma un beigu datums:
3.3.Uzņemšanas prasības:

3 gadi (6 semestri), 120 Latvijas kredītpunkti / 180
ECTS kredītpunkti 04.09.2006. – 30.06.2010.
vispārējā vidējā izglītība

4.ZIŅAS PAR STUDIJU SATURU UN REZULTĀTIEM:
4.1.Studiju veids:

pilna laika studijas

4.2.Programmas prasības(mērķi un plānotie studiju
rezultāti):

 apgūt biznesa vadības un ekonomikas studiju
priekšmetus galvenajos ekonomikas un vadības
virzienos;
 apgūt zinātniski pētnieciskās un analīzes metodes
vadības zinātnē;
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 iegūtās teorētiskās zināšanas nostiprināt praksē
(kopējais apjoms ne mazāk kā 2 nedēļas) valsts
un privātajā sektorā;
 veikt patstāvīgus pētījumus (20 nedēļu pilnas
noslodzes jeb 20 Latvijas kredītpunktu/ 30 ECTS
kredītpunktu apjomā) izvēlētās vadības zinātnes
nozarē un rezultātus apkopot bakalaura darbā,
kura līmenis atbilst zinātniskas publikācijas
prasībām
4.3.Programmas sastāvdaļas un personas iegūtais novērtējums/atzīmes/kredītpunkti:
Nr.p.k.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Studiju priekšmeti

Latvijas
kredītpunkti

ECTS
kredītpunkti

3
3
3
3
3

4,5
4,5
4,5
4,5
4,5

7 (labi)
6 (gandrīz labi)
5 (viduvēji)
9 (teicami)
5 (viduvēji)

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
6

4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
9

6 (gandrīz labi)
5 (viduvēji)
6 (gandrīz labi)
5 (viduvēji)
9 (teicami)
6 (gandrīz labi)
5 (viduvēji)
6 (gandrīz labi)
6 (gandrīz labi)
6 (gandrīz labi)
9 (teicami)

Latvijas
kredītpunkti

ECTS
kredītpunkti

A daļa (obligāta)
Matemātika
Ekonomikas un biznesa vēsture
Ievads specialitātē
Statistika
Starptautiskā komunikācija un biznesa
ētika
Mikroekonomikas teorija
Makroekonomikas teorija
Ievads tiesību teorijā
Finanšu pamati
Grāmatvedības pamati
Organizāciju teorija un vadība
Mārketings
Uzņēmumu stratēģija un politika
Starptautiskās ekonomiskās attiecības
Eiropas ekonomiskā integrācija
Angļu valoda

Nr.p.k.

Studiju priekšmeti

27.

B daļa (ierobežota izvēle)
Starptautiskā reklāma
ES: institūcijas, politika, likumi un
ekonomika
Eiropas valstu ekonomika
Stratēģiskais menedžments
Bizness Eiropā
Vērtspapīru tirgus. Eiropas pieredze
Starptautiskais mārketings
Inovatīvais menedžments Eiropā
Globalizācijas ekonomiskie aspekti
Starptautiskās finanšu attiecības un
Eiropas Monetārā savienība
Franču valoda

28.
29.

C daļa (brīva izvēle)
Datu apstrāde
Reklāmas psiholoģijas pamati

30.

Prakse

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Novērtējums

Novērtējums

3
3

4,5
4,5

7 (labi)
6 (gandrīz labi)

3
3
3
3
3
3
3
3

4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5

8 (ļoti labi)
6 (gandrīz labi)
5 (viduvēji)
5 (viduvēji)
7 (labi)
6 (gandrīz labi)
7 (labi)
4 (gandrīz viduvēji)

9

13,5

7 (labi)

2
2

3
3

8 (ļoti labi)
5 (viduvēji)

2

3

9 (teicami)

Prakse
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Studiju darbs
31.
32.

Studiju darbs I
Studiju darbs II

2
2

3
3

7 (labi)
6 (gandrīz labi)

20

30

6 (gandrīz labi)

Bakalaura darbs
33.
Kvalifikācijas īpašnieka svērtā vidējā atzīme – 6,38
4.4.Atzīmju sistēma (skat. 8. sadaļu) un informācija par atzīmju statistisko sadalījumu:
Atzīme (nozīme)
10 (izcili)
9 (teicami)
8 (ļoti labi)
7 (labi)
6 (gandrīz labi)
5 (viduvēji)
4 (gandrīz viduvēji)
3-1 (neapmierinoši)
4.5.Kvalifikācijas klase:

Atzīmes īpatsvars šīs programmas
studentu vidū
0,35 %
10,41 %
19,95 %
29,49 %
22,46 %
12,66 %
4,68 %
0%
nav (skat.punktu 6.1.)

5.ZIŅAS PAR KVALIFIKĀCIJU:
5.1.Turpmākās studiju iespējas:

tiesības stāties maģistrantūrā un profesionālajās
programmās, kuras paredzētas studijām pēc bakalaura
grāda ieguves

5.2.Profesionālais statuss:

nav paredzēts piešķirt

6.PAPILDINFORMĀCIJA:
6.1.Sīkāka informācija:

diploma pielikums ir derīgs tikai kopā ar diplomu
sērija BD E Nr. 0111

Rīgas Stradiņa universitātes bakalaura studiju programma ,,Eiropas ekonomika un bizness” ir akreditēta uz pilnu
akreditācijas laiku – 6 gadiem līdz 31.12.2010.
Papildinājums punktam 4.3. – kvalifikācijas īpašnieka svērto vidējo atzīmi rēķina kā av=sum(a*f)/sum((f), kur
av – svērtā vidējā atzīme, a – studenta iegūtais vērtējums par katru programmas studiju priekšmetu, f – šī studija
priekšmeta apjoms kredītpunktos.
Papildinājums punktam 4.5. – kvalifikācijas klase „standarta” tiek piešķirta, ja visas studiju programmas
prasības ir izpildītas.

6.2.Papildinformācijas avoti:
Rīgas Stradiņa universitāte
Dzirciema iela 16, Rīga
LV 1007, Latvija
telefons: +371 67409184; fakss: +371 67409185; e-pasts: esfre@rsu.lv
www.rsu.lv
Akadēmiskās Informācijas centrs (Latvijas ENIC/NARIC)
Vaļņu iela 2, Rīga
LV 1050, Latvija
204

telefons: +371 67225155; fakss: +371 67221006; e-pasts: diplomi@aic.lv
7.PIELIKUMA APSTIPRINĀJUMS:
7.1.Datums: 2010. gada 18. jūnijā
7.2.Paraksts un tā atšifrējums:

Jānis Gardovskis

7.3.Pielikuma apstiprinātāja amats:

RSU rektors, profesors

7.4.Zīmogs vai spiedogs:
8.ZIŅAS PAR AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS SISTĒMU VALSTĪ:
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7. pielikums

Mācību priekšmets

Mācību spēki

Obligātā daļa (A)
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.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

Matemātika
Ekonomikas un biznesa vēsture
Ievads tiesību teorijā
Statistiska
Mikroekonomikas teorija
Starptautiskā komunikācija un biznesa ētika
Makroekonomikas teorija
Ievads politiskajā ekonomijā
Grāmatvedības pamati
Finanšu pamati
Organizāciju teorija un vadība
Mārketings
Matemātiskā statistika
Personāla vadīšana MVU
Vadības grāmatvedība
Angļu valoda
Studiju darbs I
Studiju darbs II
Prakse
Bakalaura darba izstrāde un aizstāvēšana
Obligātā izvēle (B)
Patērētāju uzvedība
Kvalitātes vadīšanas metodes
Saimnieciskās darbības analīze mazā un
vidējā uzņēmumā
Uzņēmuma stratēģija un politika
Vadības psiholoģija
Projektu vadīšana
Starptautiskā transporta loģistika
Mazo un vidējo uzņēmumu konkurences
stratēģijas Eiropā
Bizness Eiropā
Loģistika
Pieprasījuma prognozēšana
Stratēģiskais mārketings
Reklāmas vadība
Tirgvedības komunikācija
Starptautiskā biznesa finanšu vide
Vācu valoda, franču vai spāņu

Brīvā izvēle (C)
35. SPSS programma
36. Uzvedības kultūra
37. Reklāmas psiholoģiskie pamati

Kursa daļa

N.p.k.

Programmas studiju kursu saraksts un atbildīgais akadēmiskais personāls
Akadēmiskās bakalaura studiju programmas
„Mazā un vidējā biznesa vadība” studiju plāns 2009./2010.akad.g.

6

Zināšanu
pārbaudes
veids
(Ieskaite - I,
eksāmens –
E)
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E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
I
I
I
I

Kredītpunktu skaits
Studiju gadi
1
2
3
1

2

Semestri
3
4

5

50
N. Gūtmanis
V. Perlovskis
M. Ābula
E.Liepa
L.Kalniņa
E. Kramiņš
I.Dovladbekova
D.Zelmenis
G. Innuse
A.Žīgurs
I.Rezepina
L.Āzena
N. Gūtmanis
V. Perlovskis
G. Innuse
N. Belika
~
~
~
~
A. Gulbe
H. Kaļķis
G. Innuse
I. Rezepina
I. Kalve
Z. Lauva
E.Eteris
A. Berķe-Berga
A. Ābeltiņa
E.Eteris
N. Gūtmanis
I.Rezepina
A. Batraga
A. Batraga
A. Berķe-Berga
V. Vīksne
A. Timofejevs
L.Jermakoviča
U.Teibe /
I. Kalniņš
I.Upeniece
S. Mihailova

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
30
B

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

3
2
2
2
3

B

3

B
B
B

3
3
3

E
E
E
E
E

B

3

E

B
B
B
B
B
B
B
B

3
3
3
3
3
3
3
3

E
E
E
E
E
E
E
E

3

3

10
C

2

E

C
C

2
2

E
E
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38.
39.
40.
41.

Lietišķā komunikācija
Ievads ģeopolitikā – ekonomiskie aspekti
Starptautiskie grāmatvedības standarti
Biznesa plāna izstrādes metodika

S. Omārova
J. Prikulis
I. Dovladbekova
N. Gūtmanis

C
C
C
C

2
2
2
2

E
E
E
E
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Veidlapa Nr. D-1
SASKAŅOTS
Rīgas Stradiņa universitātes Dekānu padomē
2009.gada ----------------- sēdē
Protokols Nr.

APSTIPRINĀTS
Rīgas Stradiņa universitātes Senātā
2009.gada……….....................sēdē
Protokols Nr. ………..

Eiropas studiju fakultātes /Reģionālās ekonomikas un biznesa katedras 1. studiju gada

Mazā un vidējā biznesa vadības programmas plāns 2009./2010. akadēmiskajam gadam

24
24
24
24
24

16
16
16
16
16

8
8
8
8
8

3

24

16

8

16

8

Eks.

3

3
3
3
3
6
1
1
2
2
2
40

24
24
24
24
120

16
16
16
16

8
8
8
8

16
16
16
16
60

8
8
8
8

Eks.
Eks.
Eks.
Eks.
Eks.

3
3
3
3
3

Aizs.

2

24
20
20

Nod.

Lekc.

Nod.

16
16
16
16
16

8
8
8
8
8

Eks.
Eks.
Eks.
Eks.
Eks.

Semestrī

60
16
12
12

8
8
8

16
12
12

Iesk.
8
8
8

Iesk.
Eks.
Eks.

Lekc.

Nod.

Kontroles
veids

Lekc.

Kontroles
veids

Nedēļā

Kontaktsundu sk.
Nedēļā
Lekc.

Nod.

Semestrī

KP semestrī

3
3
3
3
3

Kontaktsundu sk.

KP semestrī

Pr.n.st.sk.

14.

Lekciju st.sk.

13.

Kontaktst. sk.

7.
8.
9.
10.
11.
12.

Matemātika
A
Mikroekonomikas teorija
A
Statistika
A
Ievads tiesību teorijā
A
Ekonomikas un biznesa vēsture
A
Starptautiskā komunikācija un biznesa
A
ētika
Makroekonomikas teorija
A
Ievads politiskajā ekonomijā
A
Grāmatvedības pamati
A
Finanšu pamati
A
Angļu valoda**
A
Studiju darbs, t.sk.ekonomisko pētījumu
A
metodoloģijas seminārs
Informātika (datu apstrāde)
C
Lietišķā komunikācija
C
Uzvedības kultūra
C
Kopā:
1.semestrī jāizvēlas C daļas kurss par 2 KP
** Kursi notiek katra moduļa ietvaros 4 nedēļas

2.semestris – 18.nedēļas

KP gadā

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Studiju priekšmets

Priekšm.kateg.

Nr.

1..semestris – 18.nedēļas

3
3
3
3
3

3
2
2
2
20

20

Eiropas studiju fakultātes dekāns / Studiju programmas vadītājs _____________________ (L.Kalniņa)
2009.gada _________________________
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Veidlapa Nr. D-1
SASKAŅOTS
Rīgas Stradiņa universitātes Dekānu padomē
2009.gada ---------------sēdē
Protokols Nr.

APSTIPRINĀTS
Rīgas Stradiņa universitātes Senātā
2009.gada……….................... sēdē
Protokols Nr. ………..

Eiropas studiju fakultātes /Reģionālās ekonomikas un biznesa katedras 2. studiju gada

10.
11.
12.
13.

24
24
24
24
24
24

16
16
16
16
16
16

8
8
8
8
8
8

3

24

16

8

16

8

Eks.

3

3
3

24
24

16
16

8
8

16
16

8
8

Eks.
Eks.

3
3

3

24

16

8

16

8

Eks

3

6

120

60

Eks.

3

Aizst
Aizst

2
2
20

2
2
40

Nod.

Lekc.

Nod.

16
16
16
16
16

8
8
8
8
8

Eks.
Eks.
Eks.
Eks.
Eks.

Semestrī

60

Iesk.

Nedēļā
Lekc.

Nod.

Lekc.

Nod.

Kontroles
veids

Lekc.

Kontroles
veids

Nedēļā

Kontaktsundu sk.

KP semestrī

3
3
3
3
3
3

Kontaktsundu sk.

KP semestrī

Pr.n.st.sk.

8.
9.

Lekciju st.sk.

7.

Organizāciju teorija un vadība
A
Mārketings
A
Matemātiskā statistika
A
Personāla vadīšana MVU
A
Vadības grāmatvedība
A
Patērētāju uzvedība
B
Kvalitātes vadīšanas metodes
B
Saimnieciskās darbības analīze MVU
Uzņēmumu stratēģija un politika
B
Vadības psiholoģija
B
Projektu vadīšana
B
Starptautiskā transporta loģistika
Vācu valoda
Franču valoda
B
Spāņu valoda**
Studiju darbs
A
Prakse
A
Kopā:
** Kursi notiek katra moduļa ietvaros 4 nedēļas
3.semestrī jāizvēlas B daļas kursi par 6 KP
4.semestrī jāizvēlas B daļas kursi par 9 KP

2.semestris – 18.nedēļas

Kontaktst. sk.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Studiju priekšmets

1.semestris – 18.nedēļas
KP gadā

Nr.

Priekšm.kateg.

Mazā un vidējā biznesa vadības programmas plāns 2009./2010. akadēmiskajam gadam

16

8

Eks.

3

Semestrī

3
3
3
3
3

3

20

Eiropas studiju fakultātes dekāns / Studiju programmas vadītājs _____________________ (L.Kalniņa)
2009.gada _________________________
Veidlapa Nr. D-1
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SASKAŅOTS
Rīgas Stradiņa universitātes Dekānu padomē
2009.gada -------------------- sēdē
Protokols Nr..

APSTIPRINĀTS
Rīgas Stradiņa universitātes Senātā
2009.gada………................... sēdē
Protokols Nr. ………..

Eiropas studiju fakultātes /Reģionālās ekonomikas un biznesa katedras 3. studiju gada

Mazā un vidējā biznesa vadības programmas plāns 2009./2010. akadēmiskajam gadam

11.

Kontroles
veids

KP
semestrī

3

24

16

8

16

8

Eks.

3

B
B
B
B
B
B
B
B

3
3
3
3
3
3
3
3

24
24
24
24
24
24
24
60

16
16
16
16
16
16
16

8
8
8
8
8
8
8

16
16
16
16
16
16
16

8
8
8
8
8
8
8
60

Eks.
Eks.
Eks.
Eks.
Eks.
Eks.
Eks.
Eks.

3
3
3
3
3
3
3
3

C

2

20

12

8

12

8

Eks.

2

Loģistika
Pieprasījuma prognozēšana
Stratēģiskais mārketings
Reklāmas vadība
Tirgvedības komunikācija
Starptautiskā biznesa finanšu vide
Vācu,franču vai spāņu valoda**
Izvēles kursi
Ievads ģeopolitikā – ekonomiskie
aspekti
Reklāmas psiholoģiskie pamati
Biznesa plāna izstrādes metodika
Starptautiskie grāmatvedības standarti
Bakalaura darba izstrādāšana un
aizstāvēšana
t.sk.metodiskais un teorētiskais
seminārs
bakalaura darba izstrāde un
aizstāvēšana
Kopā:

Nedēļā
Lekc.

Nod.

Semestrī
Lekc.

Nod.

Kontaktsundu sk.
Nedēļā
Lekc.

Nod.

Semestrī
Lekc.

20
A

Aizst
Tēžu
aizst.
Darba
aizst.

2
18
40

Nod.

20

KP
semestrī

Pr.n.st.sk.

B

Mazo un vidējo uzņēmumu
konkurences stratēģijas Eiropā
Bizness Eiropā

Kontaktsundu sk.

Kontroles
veids

Lekciju st.sk.

10.

Kontaktst. sk.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

KP gadā

1.

Studiju priekšmets

2.semestris – 18.nedēļas

Priekšm.kateg.

Nr.

1.semestris – 18.nedēļas

20
2
18
20

5.semestrī jāizvēlas B daļas kursi par 18 KP
5.semestrī jāizvēlas C daļas kursi par 2 KP
* Kursi notiek katra moduļa ietvaros 4 nedēļas

Eiropas studiju fakultātes dekāns / Studiju programmas vadītājs _____________________ (LKalniņa)
2009.gada _________________________
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8. pielikums

Eiropas studiju fakultātes
REĢIONĀLĀS EKONOMIKAS UN BIZNESA katedras 2010.g. attīstības plāns
SVID (stiprās puses, vājās puses, iespējas un draudi)

1. ESF savos 10 darbības gados ir pieteikusi sevi kā
konkurētspējīga sociālo zinātņu speciālistu sagatavošanā.
Lielākās priekšrocības‐moduļu apmācību sistēma, ārzemju
vieslektoru piesaiste, līgumsaistības ar augsta ranga Latvijas
speciālistiem.
2. Individuāla pieeja studējošajam, ko nodrošina modulārais
apmācības veids.
3. Inovatīvo metožu izmantošana studiju procesā.
4. Studējošo zināšanu un prasmju novērtējuma komplekss
raksturs.
5. Optimāli nokomplektēts katedras akadēmiskais personāls‐1
profesors, 2 asociētie profesori, 4 docenti, 3 lektori
6. Norit veiksmīga sadarbība ar citām RSU struktūrvienībām.

1. Veiksmīga studējošo un akadēmiskā personāla apmaiņa
ERASMUS programmas ietvaros.
2. Sadarbība ar Eiropas universitātēm – Varšava, Oslo, Vismāra,
Kopenhāgena, Helsinki u.c.
3. Noslēgtie sadarbības līgumi ar komercbankām, mārketinga un
reklāmas aģentūrām u.c. kompānijām.
4. Sadarbība ar valsts institūcijām prakses organizācijas jomā.

1. Iekšējās komunikācijas nepilnības, it īpaši komunikācijas un
mārketinga jautājumos.
2. Nepilnības studijām nepieciešamo materiālu datu bāzes
veidošanā un sagatavošanā.
3. Studējošo nodrošinājums ar kvalitatīviem sadzīves apstākļiem
atbilstoši tirgus piedāvājumam.
4. Struktūrvienībā strādājošo darba apstākļi – telpu trūkums
katedrā.
5. Nepietiekošs IT risinājums.
6. Nepietiekošs mācību telpu skaits.
7. Telpu neatbilstība semināru un lekciju norises prasībām.

1. Budžeta vietu neesamība.
2. Augstākās izglītības likuma aizliegums realizēt studiju
programmas ne‐Eiropas Savienības valstu valodā.
3. Negatīvā informācija no politiskās elites puses par sociālo
zinātņu grāda ieguvēju pieprasījumu darba tirgū.
4. Demogrāfiskā situācija Latvijā, darba meklētāju ārpus Latvijas
robežām skaita pieaugums.
5. Negatīvais Latvijas vērtējums starptautiskos informācijas
līdzekļos.
6. Nepārdomāto reformu realizācija augstākajā izglītībā.
7. Potenciālo reflektantu maksātspējas līmeņa krišanās.
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Finansu analīze
ESF gada ieņēmums ir Ls 500 000 robežās, kas sadalās proporcionāli starp Politikas zinātnes katedru un Reģionālās ekonomikas un biznesa katedru. Aptuveni 53% sastāda
atalgojums. Šāds sadalījums ļauj akadēmiskajam un tehniskajam personālam nodrošināt darba tirgū konkurētspējīgu darba samaksu un ievērot Izglītības un zinātnes ministrijas
izvirzītos noteikumus, saglabājot pašreizējo studējošo skaitu (pieļaujamais kritums 10-12% robežās), ESF var veiksmīgi ne tikai realizēt jau esošās studiju programmas, bet
uzsākt jaunas zinātniski pētnieciskās aktivitātes projektos, kuri prasa līdzfinansējumus.

Mērķi


Saglabāt studējošo skaitu bakalaura un maģistra studiju programmās;



Attīstīt komunikāciju ar studiju procesā iesaistītajām pusēm, veicināt e‐komunikācijas vides attīstību;



Pilnveidot esošas un izstrādāt jaunas studiju programmas ;



Piesaistīt studiju programmu realizācijā pasniedzējus ERASMUS apmaiņas programmas ietvaros no citām ES augstskolām;



Pilnveidot akadēmiskā personāla zinātniski pētniecisko darbību iesaistoties ES projektu konkursos;



organizēt zinātnes popularizācijas pasākumus, atbalstīt zinātnes sasniegumu demonstrāciju plašai publikai, kā arī rosināt jauniešus pētnieciskajai
karjerai ekonomikas un biznesa vadības zinātnēs;



Panākt ESF struktūrvienības plašāku atpazīstamību, kas palīdzētu veiksmīgai studējošo rekrutācijai;



Sekojot līdzi akadēmiskā personāla slodzes izpildei, nodrošināt maksimāli optimālu finansu līdzekļu izlietošanu.
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Rīcības plāns
Akadēmiskie uzdevumi
Nr.

1.

Aktivitāte

Studējošo
rekrutācija

Aktivitātes īss apraksts

Aktivizēt akadēmiskā personāla līdzdalību rekrutācijas reklāmas
pasākumos. Pilnveidot sadarbību ar RSU struktūrvienībām,
kuras atbild par RSU tēla veidošanu.

Resursi

ESF
līdzekļi

Izstrādāt RSU mājas lapai reklāmas tekstu doktora studiju
programmai.
Struktūrvienības akadēmiskajam personālam piedalīties
sagatavošanas kursu realizācijā, vienlaicīgi veicot reklāmas
darbu.
2.

Studiju kvalitāte

Termiņš
(dd.mm.gg)
2010./2011.

Dekāns,
programmu
vadītāji

2010.g. maijs
– jūnijs

Programmas
vadītājs

2010.g.
janvāris‐aprīlis

Struktūrvienības
vadītājs

Izstrādāt un sagatavot licencēšanai doktora studiju programmu

2010./2011.

Uzsākt maģistra studiju programmas „Starptautiskais
mārketings un reklāma” izstrādi un sagatavošanu licencēšanai.

2010./2011.

Regulāri pārskatīt un atjaunot studiju priekšmetu aprakstus.

2010./2011.

Pilnveidot studējošo aptaujas par studiju procesa kvalitāti. Veikt
akadēmiskā personāla darba izvērtējumu pēc šīs aptaujas
rezultātiem, izmantot iegūtos rezultātus struktūrvienības
darbinieku materiālo stimulu noteikšanai.

ESF
līdzekļi

Atbildīgs

2010.g. maijs‐
decembris

Noteikt Atklātās universitātes programmas ietvaros
realizējamos maģistrantūras programmas studiju priekšmetus.

2010.g. jūnijs

Kritiski izvērtēt ERASMUS apmaiņas programmas pretendentus,
lai neciestu RSU prestižs ārzemju augstskolās.

2010.g.

Struktūrvienības
vadītājs,
programmas
vadītājs
Struktūrvienības
vadītājs,
programmas
vadītājs
Programmu
vadītāji
Struktūrvienības
vadītājs,
programmu
vadītāji

Maģistra
studiju
programmas
vadītājs
I.
Dovladbekova

Iesaistītās
struktūrvienības, cilvēki

Akadēmiskais personāls,
Mārketinga daļa,
Komunikāciju
departaments
Komunikāciju
departaments
Kursu daļa

Mācību daļa

Akadēmiskais personāls
Finansu departaments

Mācību daļa

Programmu vadītāji
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Realizēt programmu ietvaros e‐studiju apmācību

3.

4.

Sadarbība ar
studējošiem

Lojalitāte

2010./2011.

Palielināt pieaicināto praktisko speciālistu skaitu specializēto
studiju priekšmetu realizācijā
Konsultēt Studējošo pašpārvaldi studentu zinātniskās
konferences organizēšanā un novadīšanā.

2010./2011.

Iesaistīt Studējošo pašpārvaldi labāko studējošo, kuriem tiesības
saņemt 50% studiju maksas atlaidi, noteikšanā.

2010.g.
janvāris‐aprīlis
2010.g.
janvāris‐
augusts

Veicināt studējošo piedalīšanos konkursos, kurus izsludina Izglītības
un Zinātnes ministrija, Latvijas Banka, SWEDBANK u.c. institūcijas
un kompānijas

2010. /2011.

Veicināt akadēmiskā un tehniskā personāla lojalitāti RSU,
piedaloties universitātes organizētajos pasākumos, piesakot
savu piederību RSU uzstājoties masu saziņas līdzekļos un citās
auditorijās.
Sekot ESF studējošo sabiedriskajām aktivitātēm un sniegt
nepieciešamās konsultācijas

Programmu
vadītāji
Programmu
vadītāji
Programmu
vadītāji

IT daļa

Zinātnes daļa
Finansu departaments

Dekāns
Programmu
vadītāji

2010./2011.

Dekāns

2010./2011.

Akadēmiskais
personāls

Komunikācijas
departaments

Komunikācijas
departaments

Zinātniskie uzdevumi
Nr.

1.

Aktivitāte

Pētnieciskais
darbs

Aktivitātes īss apraksts

Turpināt sadarbību ar ES pārstāvniecību Latvijā zinātnisko
pētījumu rezultātu publicēšanā un popularizēšanā (monogrāfiju
un metodisko līdzekļu publicēšanā).

Iesaistīties LZP finansētajos projektos.
Līdzdarboties RSU sociālo zinātņu rakstu krājuma izdošanā.

Resursi

ESF
līdzekļi,
ES
pārstāvni
ecības
Latvijā
līdzekļi
LZP
līdzekļi
ESF
līdzekļi

Termiņš
(dd.mm.gg)

Atbildīgs

2010./2011.

I.
Dovladbekova
D. Zelmenis
E. Eteris

2010./2011.

Struktūrvienības
vadītājs

2010./2011.

I.
Dovladbekova

Iesaistītās
struktūrvienības, cilvēki
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Piedalīties ES pārstāvniecības ES mājas organizētajos
pasākumos kā diskusiju līdzdalībniekiem un moderatoriem.
Organizēt paneļdiskusijas par aktuālajām ekonomikas un
biznesa problēmām

ESF
līdzekļi

Organizēt starpaugstskolu doktorantu un maģistrantu
zinātnisko konferenci sadarbībā ar ES pārstāvniecību Latvijā.

2010./2011.

I.
Dovladbekova,
D. Zelmenis,
E.Eteris

2010./2011.

Struktūrvienības
vadītājs,
programmu
vadītāji

2010.g.maijs

D. Zelmenis

Sadarbība
Nr.

Aktivitāte

1.

Valsts institūcijas

Aktivitātes īss apraksts

Resursi

Termiņš
(dd.mm.gg)

Atbildīgs

2010./2011.

Struktūrvienības
vadītājs

Paplašināt ES augstskolu tīklu, kurā studenti varētu studēt
ERASMUS apmaiņas programmas ietvaros.

2010./2011.

I.
Dovladbekova

Aktivizēt absolventu līdzdarbību RSU Absolventu biedrībā.

2010./2011.

Dekāne

Turpināt sadarbību ar ES pārstāvniecību Latvijā.

Iesaistītās
struktūrvienības, cilvēki

Akadēmisko un
starptautisko sakaru
departaments
RSU Absolventu
biedrība
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9. pielikums

216

10.pielikums
Pārējo akreditācijai nepieciešamo dokumentu saraksts, kas atrodās Reģionālās
ekonomikas un biznesa katedrā
1.
Studiju programmas akreditācijas lapa.
2.
Augstākās izglītības programmu licencēšanas komisijas lēmums par izmaiņu izdarīšanu
studiju programmā.
3.
RSU studiju iekšējās kārtības noteikumi, Studiju reglaments I.
4.
Studentu rokasgrāmatas.
5.
Līgumi par prakses nodrošināšanu un prakses uzdevumi.
6.
Studiju darbu tēmas.
7.
Studentu un darba devēju aptaujas anketas.
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RĪGAS STRADIĥA UNIVERSITĀTE
EIROPAS STUDIJU FAKULTĀTE

REĂIONĀLĀS EKONOMIKAS UN BIZNESA KATEDRA

AKADĒMISKĀ BAKALAURA STUDIJU PROGRAMMA
“MAZĀ UN VIDĒJĀ BIZNESA VADĪBA”
KODS 43345

Papildinājumi pašnovērtējuma ziĦojumam
Rīga, 2010. gada jūlijs
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1) Bakalaura studiju programmas „Mazā un vidējā biznesa vadība” kods: 43345
2) Studiju īstenošanas forma: pilna laika klātiene
3) Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā
Sākot no programmas pastāvēšanas laika, studenti ir Ħēmuši līdzdalību studiju
procesa pilnveidošanā. No viĦiem ir iegūtas vairākas vērtīgas informācijas, kuras
pasniedzēji Ħēmuši vērā, sagatavojot un pilnveidojot savu kursu saturu.
Studentu līdzdalība tiek realizēta, iesaistot tos pētnieciskos darbos, piedāvājot
viĦiem iespēju izstrādāt savus bakalaura darbus par jautājumiem, kas saistīti ar
mūsdienu aktualitātēm mazā un vidējā biznesa vadībā. Studentu līdzdalība
programmas ietvaros tiek panākta arī tādējādi, ka viĦi visu mācību gadu piedalās
dažādās akadēmiskās aktivitātēs savā fakultātē. Piemēram, fakultātē katru gadu tiek
rīkota studējošo zinātniskā konference un starpaugstskolu studējošo zinātniskā
konference, kurā piedalās daudzi studenti. Studenti piedalās atvērto durvju dienās,
reflektantu uzĦemšanas pasākumos, tiek organizētas tikšanās ar ārvalstu studentiem
un pasniedzējiem.
Studenti regulāri piedalās dažādās zinātniskās konferencēs un semināros.
Labāko studentu studiju darbu tēmas tiek ievirzītas zinātniskajā darbā. Studenti šo
darbu padziĜina savos pētījumus par mazā un vidējā biznesa problēmām. Rezultāti tiek
atspoguĜoti RSU studentu dažādās zinātniskajās konferencēs. Tā, piemēram, 2010.
gada 17. martā Rīgas StradiĦa universitātē notika ikgadējā studentu zinātniskā
konference. Eiropas Studiju fakultātes vadītajā sekcijā piedalījās 9 studenti, kuri
prezentēja savus zinātniski pētniecisko darbu rezultātus. Studentu pētītās un
prezentētās tēmas bija aktuālas un atbilstošas šodienas ekonomiskai situācijai Latvijā.
Šādas studentu zinātniskās konferences Ĝauj iegūt pieredzi ne tikai zinātnisko pētījumu
izpildē, bet arī radoši risināt biznesa un ekonomikas problēmas mūsdienu sarežăītajā
ekonomiskajā situācijā un pilnveidot studentu prezentācijas mākslu.
Eiropas studiju fakultātes Domes sēdēs tiek pieaicināti arī studenti, lai diskutētu
par problēmām studiju kursu kvalitātes nodrošināšanā, par korekcijām studiju
programmu saturā u.c. jautājumiem. Studentu darba organizēšanā un pilnveidošanā
piedalās arī Studentu pašpārvalde.
Studentu līdzdalība studiju procesā tiek veicināta, uzaicinot viĦus diskusiju
semināros, kurus organizē vieslektori. Tā, piemēram, aktīva studentu līdzdalība un
diskusija notika par mārketinga problēmām mazajos un vidējos uzĦēmumos, kuru
2009. gada 6. novembrī lasīja Evita KovaĜa, SIA Studio Moderna mārketinga nodaĜas
vadītāja.
Regulāri (katra moduĜa beigās) tiek veiktas aptaujas par studentu
apmierinātību ar studiju priekšmeta saturu, izdales materiālu apjomu un kvalitāti,
praktisko darbu apjomu, pasniedzēju kompetenci un pasniegšanas metodēm, kursa
materiālo un tehnisko nodrošinājumu. Studentu ieteikumi studiju kursa pilnveidošanai
tiek analizēti katedras sēdēs, pieaicinot mācību spēkus, kuri nodrošina kursu
realizāciju. Studentu kritiskās atziĦas tiek uzklausītās arī grupu un kursu sapulcēs, ko
rīko programmas vadītājs kopā ar katedras vadītāju un programmas realizācijā
iesaistītajiem mācībspēkiem. Katra akadēmiskā gada beigās tiek veikta programmas
studējošo aptauja, lai noskaidrotu viĦu viedokli par programmas organizācijas un
realizācijas kvalitāti. Programmas „Mazā un vidējā biznesa vadība” studentu aptauja
tika veikta 2010.gada pavasarī. Šo datu apkopošana un analīze palīdz programmas
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vadītājam izstrādāt programmas organizācijas un realizācijas uzlabošanas pasākumus,
kas tiek atspoguĜoti programmas attīstības plānā. Aptauju rezultāti atspoguĜoti
pašnovērtējuma 7.4. punkta sadaĜās: „Studentu plānveida aptaujas”, „Studējošo
ikgadēja aptauja un tās analīze”, kā arī 7.5. punktā „Absolventu aptaujas”.
Izstrādājot katedras un fakultātes attīstības plānus, tiek Ħemti vēra studējošo
ieteikumi programmas kvalitātes un materiāli tehniskās bāzes uzlabošanai, t.sk.
nodrošinājums ar datoriem, mācību literatūras iegāde un citi nodrošinājuma aspekti.
Svarīgākais uzdevums ir uzlabot nodrošinājumu ar telpām.
Atbilstoši RSU ieviestajai kvalitātes vadības sistēmai (ISO 9001:2008)
Reăionālās Ekonomikas un binesa katedrā izveidoti neatbilstību, sūdzību un
priekšlikumu reăistri, lai efektīvi novērstu neatbilstības un pilnveidotu atgriezeniskās
saites veidošanos starp studentiem un pasniedzējiem.
Neatbilstību reăistrā tiek fiksēta problēma, t.sk. tehniskas neatbilstības,
Reăistrā tiek dokumentētas arī veiktās labošanas darbības, termiĦš, atbildīgais un
atzīme par izpildi (neatbilstību reăistra KS-1 veidlapa 1. pielikumā).
Sūdzību reăistrā tiek fiksēta sūdzība, tās iesniedzēji (studenti vai darbinieki),
saĦemšanas datums. Pēc nepiecīešamo rīcību noskaidrošanas tiek noteikts termiĦš un
atbildīgais par darbību izpildi (sūdzību reăistra KS-12 veidlapa 2. pielikumā).
Priekšlikumu reăistrā studējošie un darbinieki var sniegt ieteikumus kā uzlabot
studiju procesu. Visi ieraksti tiek viekti, norādot iesniedzēju, priekšlikuma aprakstu
un saĦemšanas datumu. Dokumnetētas arī tiek rīcības par uzlabošanas darbību
īstenošanu (Priekšlikumu reăistra KS-13 veidlapa 3. pielikumā).
Pēdējo 6 gadu laikā Reăionālās Ekonomikas un binesa katedrā sūdzības netika
konstatētas, savukārt fiksēto neatbilstību skaits ir 11, t.sk. 2 tika konstatētas
2008./2009. gadā. Neatbilstības pārsvarā saistītas ar tehnisko nodrošinājumu (tāfeles
kvalitāte, projektoru problēmas u.c.).
4) Eiropas Studiju fakultātes Reăionālās ekonomikas un biznesa katedras
informācija par akadēmiskā personāla atlases, atjaunošanās, apmācības un
attīstības politiku nākamajiem sešiem gadiem.
Reăionālās ekonomikas un biznesa katedras personāla politikas mērėis ir
nodrošināt augsti kvalificētu un kompetentu personālu, kā arī nodrošināt personālam
radošā potenciāla īstenošanas un kvalifikācijas paaugstināšanas iespējas.
Akadēmiskā personāla atlases, atjaunošanas, apmācības un attīstības politika
nākamajiem sešiem gadiem ietver regulāru pasniedzēju piedalīšanos zinātniskajā
pētniecībā, semināros un konferencēs.
Personāla papildināšana, attīstība un izmaiĦas tajā notiek šādi:
• Veicot akadēmiskā personāla atlasi, tiek rīkots konkurss, kurā tiek izvirzītas
prasības akadēmiskā personāla izglītības līmenim un kvalifikācijai, Ħemot vērā
darba stāžu un pieredzi (netiek izvirzītas prasības pēc dzimuma, vecuma,
nacionalitātes, politiskajiem uzskatiem, ticības, uzskatot šādas prasības par
diskriminējošām).
• Ikvienam jaunajam Reăionālās ekonomikas un biznesa katedras pasniedzējam
jāiziet augstskolu didaktikas kursi 160 akadēmisko stundu apjomā.
• Tiek slēgti sadarbības līgumi (t.sk. Erasmus programmas ietvaros) ar Latvijas
un ārvalstu augstskolām, kurā ir iekĜauts punkts par personāla apmaiĦu,
tādējādi mainās un papildinās vieslektoru sastāvs. Tiek reăistrēta un veidota
potenciālo docētāju datu bāze.
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•
•
•
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Personāls tiek aicināts piedalīties:
kvalifikācijas celšanas kursos;
Universitāšu un augstskolu organizētajos semināros, apmācībās, treniĦos,
projektos un pētnieciskajā darbā;
vietējās konferencēs, piemēram, gadskārtējās Rīgas StradiĦa Universitātes un
Latvijas Universitātes konferences;
starptautiskajās konferencēs;
pieredzes apmaiĦā starp Latvijas un ārvalstu augstskolu docētājiem;
zinātniskā darba un pētījumu veikšanā.

Katedras mācībspēki nākamo 6 gadu laikā plāno pastāvīgi celt kvalifikāciju,
piedaloties Latvijas Bankas organizētajās konferencēs un ekspertu sarunās, Nordic
Council semināros, kā arī Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā semināros un
diskusijās. Prof. Inna Dovladbekova, asoc. prof. Dainis Zelmenis un asoc. prof.
Eugene Eteris darbosies kā eksperti Eiropas Savienības jautājumos (Team Europe).
Katedras docētāji regulāri piedalīsies Valsts prezidenta Stratēăiskās analīzes komisijas
ekspertu grupas darbā, sniedzot savu viedokli par valsts turpmākajai attīstībai
būtiskiem jautājumiem ekonomikas jomā. Katedras mācību spēki piedalīsies Latvijas
Eiropas Kopienas studiju asociācijā (LECSA), uzstājoties semināros un apaĜā galda
diskusijās. Tas palīdzēs veidot sakarus starp ekspertiem un organizācijām, kuras ir
iesaistītas Eiropas Studiju programmās. Tā kā Reăionālās ekonomikas un biznesa
katedra ir iekĜauta Eiropas Savienības informācijas starpnieku tiklā, katedras
mācībspēki regulāri plāno piedalīties minētās organizācijas rīkotajos forumos.
No programmas īstenošanā iesaistītajiem pasniedzējiem, kuriem nav doktora
zinātniskais grāds, viena, katedras lektore A.Berėe-Berga pabeigusi Rīgas Tehniskās
universitātes doktorantūru un plāno iegūt doktora zinātnisko grādu 2011. gadā,
savukārt lektors H. KaĜėis, kurš 2009. gadā uzsācis studijas Latvijas Universitātes
doktorantūrā, plāno iegūt doktora zinātnisko grādu 2012. gadā.
Lai uzlabotu studiju procesu, regulāri plānots veikt nodarbināto pasniedzēju
lekciju hospitēšanu. Lekciju hospitēšanas rezultāti tiks apkopoti un analizēti katedras
sēdēs, lai varētu formulēt ieteikumus pasniedzējiem lekciju un semināru kvalitātes
uzlabošanai.
Katedras akadēmiskais personāls un programmā iesaistītie pasniedzēji plāno
aktīvi piedalās dažādos zinātniskā un praktiskā rakstura projektos, piemēram,
projektos, kas finansēti no Latvijas valsts budžeta līdzekĜiem (Latvijas Zinātnes
padome, LR Ekonomikas ministrija, LR Finanšu ministrija), Eiropas Savienības
līdzekĜiem (Eiropas Savienības sociālā fonda nacionālās programmas pētījumi).
Zinātnisko pētījumu rezultāti tiks atspoguĜoti zinātniskajās publikācijās un prezentēti
zinātniskajās konferencēs.
Katru akadēmisko mācību gadu tiek veikta darbinieku novērtēšana. Atsevišėi
tiek vērtēti ievēlētie pasniedzēji un pieaicinātie pasniedzēji. Darbiniekus vērtē studenti
(studējošo aptauju ietvaros) un katedras vadītāja. Ievēlētie pasniedzēji tiek vērtēti pēc
vairākām pozīcijām: darba uzdevumu veikšana, sadarbība un saskarsme, pastāvība
darbā, novatorisma spējas, u.c. Atbilstoši tiek noteikts katras pozīcijas vērtējums pēc
A, B, C, D, E skalas (A – darba izpilde pārsniedz prasības, E – darba izpilde nesaskan
ar prasībām). Pieaicināto darbinieku novērtēšanā pielietota 10 baĜĜu sistēma (0-zems
vērtējums, 10 augsts vērtējums). Tiek vērtēta darbinieku izglītības atbilstība, praktiskā
pieredze, pedagoăiskā darba pieredze, saistības pret RSU, studējošo apmierinātība,
pasniegšanas atbilstība studiju programmas prasībām un citu struktūrvienību
darbinieku apmierinātība. Darbinieku novērtēšanas anketas pievienota 4. pielikumā.
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Akadēmiskā personāla atlases politika tiek pielietota sakarā ar nepieciešamību
programmas īstenošanā iesaistīt ne tikai RSU pasniedzējus, bet arī vieslektorus –
Latvijas vadošos speciālistus, lai aptvertu visus aktuālos jautājums saistībā ar mazo un
vidējo biznesu. Noteicošie kritēriji vieslektoru izvēlē ir kompetence, zināšanas,
praktiskā pieredze, kā arī spējas savas zināšanas nodot citiem.

Programmas „Mazā un vidējā biznesa vadība” vadītājs
Lektors, Mg.sc.soc.
Henrijs KaĜėis
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Pielikums Nr.1.
Veidlapa Nr.KS-1

Neatbilstību reăistrs
lapa Nr.__

Struktūrvienība:______Reăionālās ekonomikas un biznesa katedra
Neatbilstība Nr.____
Neatbilstības apraksts:

Neatbilstības labošanas darbība, termiĦš, atbildīgais:

Neatbilstības labošanas darbība izdarīta ____.____.20____.
Neatbilstības cēlonis:

Neatbilstības cēloĦa novēršanas darbība, termiĦš, atbildīgais:

Neatbilstības cēloĦa novēršanas darbība izdarīta ____.____.20____.
Piezīmes

Struktūrvienības
____.____.20___.

vadītājs:

_________________

(______________)
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Pielikums Nr. 2.

7

Pielikums Nr. 3

8

Pielikums Nr. 4

Veidlapa Nr. PI-6 (3)
APSTIPRINĀTS
Rīgas StradiĦa universitātes
Reăionālās ekonomikas un biznesa katedras sēdē
200___.gada "___". ________________
sēdē, prot.Nr.

ESF Reăionālās ekonomikas un biznesa katedras pieaicināmo pasniedzēju saraksts 20___./ 20___.akad.g.
Struktūrvienība

Nr.p.k.

Pasniedzēja vārds, uzvārds

Reăionālās ekonomikas un biznesa katedra

Studiju programma / studiju priekšmets

Vidējais vērtējums

Piezīmes

vārds, uzvārds

paraksts

1
2
3
4
5
6
7

_____._____.20___.

Struktūrvienības vadītājs/ - a

Veidlapa Nr. PI-5

Pieaicināto pasniedzēju novērtējums 20____./20____. akad.g.
Struktūrvienība
Studiju priekšmets
Nr.
p.k.

Pasniedzēja
(vārds, uzvārds)

Reăionālās ekonomikas un biznesa katedra
Bakalaura studiju programmas: Eiropas ekonomik a un bizness; Eiropas ekonomika un bizness

Novērtējums 10 ballu sistēmā
Izglītības
Praktiskā pieredze
Pedagoăiskā
Citu
atbilstība studiju
atbilstīgajā
darba pieredze un struktūrvienības
programmai
specialitātē (t.sk.
atbilstošs
darbinieku
attiecīgs sertifikāts,
sertifikāts
apmierinātība
ja nepieciešams)

Kā pilda savas
saistības pret
RSU

Studējošo
apmierinātība
(ja mērīts)

Pasniegšanas
Vidējais
atbilstība
novērtējums
studiju
programmai
un tās
mērėiem

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

_____._____.20___.

Struktūrvienības vadītājs/ - a _____________________________
Vārds, uzvārds

_______________
Paraksts
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Apstiprināts
Rīgas Stradiņa universitātes Senātā
2009.gada _________________ sēdē
Protokols Nr. ___________

Rīgas Stradiņa universitāte
Eiropas studiju fakultāte
Reģionālās ekonomikas un biznesa katedra

Bakalaura studiju programmas
“Mazā un vidējā biznesa vadība”
(43345)
pašnovērtējuma ziņojums
Rīga, 2009.gada septembris

RSU Eiropas studiju fakultāte
Reģionālās ekonomikas un biznesa katedra
Rīga, LV-1007, Dzirciema iela 16,
Tālr. 67409184

Bakalaura studiju programma “Mazā un vidējā biznesa vadība”
akreditēta līdz 2010. gada 31. decembrim
Akreditācijas komisijas 2004.gada. 28. janvāra lēmums Nr. 678
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Ievads
Bakalaura studiju programma „Mazā un vidējā biznesa vadība” RSU Eiropas studiju
fakultātes Reģionālās ekonomikas un biznesa katedrā tiek realizēta no 1998./1999.st.g.
1.septembra. Programma akreditēta līdz 2010.gada 31.decembrim.
Programma „Mazā un vidējā biznesa vadība” tiek veiksmīgi realizēta, kā arī tā tiek
pastāvīgi uzlabota, gan ieviešot jaunus, gan arī pilnveidojot esošos studiju kursus.
1. Studiju programmas mērķis un uzdevumi
Mazie un vidējie uzņēmumi šodien ir tirgus ekonomikas nozīmīga uzņēmējdarbības
realizācijas forma. Latvijā mazie un vidējie uzņēmumi tāpat kā citur Eiropā veido būtisku
tautsaimniecības daļu un tiem ir ievērojama loma tautsaimniecības attīstībā.
Bakalaura studiju programmas „Mazā un vidējā biznesa vadība” aktualitāti nosaka mazo un
vidējo uzņēmumu vieta valsts ekonomiskajā attīstībā, viņu mobilitāte un konkurētspēja. Tas izvirza
augstas prasības kvalificētu speciālistu sagatavošanā mazo un vidējo uzņēmumu izveidošanā un
vadīšanā.
Bakalaura studiju programmas „Mazā un vidējā biznesa vadība” mērķis ir nodrošināt
fundamentālās un teorētiskās zināšanas ekonomikā un biznesa vadībā tālākām mācībām
maģistrantūrā un arī praktiskai darbībai dažādos uzņēmumos un organizācijās.
Bakalaura studiju programmas „Mazā un vidēja biznesa vadība” uzdevumi:
 sniegt zināšanas ekonomikas un biznesa vadības pamatdisciplīnās, ekonomiskās
politikas vēsturē un analīzē;
 nodrošināt jaunāko atziņu un diskusiju apgūšanu ekonomikā un vadības zinātnē;
 nodrošināt praktiskās iemaņas mazo un vidējo uzņēmumu vadīšanā, organizācijā un
konkurētspējīgo priekšrocību radīšanā;
 attīstīt iemaņas informācijas iegūšanas metodikā un zinātniskajā analīzē;
 iemācīt studentus veikt analītiskos pētījumus un pielietot iegūtos rezultātus praksē;
 sagatavot absolventus tālākām mācībām maģistrantūrā;
 sagatavot absolventus tam, lai tiem būtu visas iespējas izveidot uzņēmumus, kļūt par
darba devējiem.
2. Studiju programmas organizācija
Sakarā ar Boloņas deklarācijas nostādnēm par augstāko izglītību Eiropā, kas nosaka
augstākās izglītības struktūrā ieviest shēmu bakalaura grāda iegūšanai 3 gadi un maģistra grāda
iegūšanai 2 gadi, Rīgas Stradiņa universitātes Eiropas studiju fakultātē 2006.gadā bakalaura studiju
programmas „Mazā un vidējā biznesa vadība” realizācijā tika ieviestas izmaiņas : pāreja no 4
akadēmisko gadu uz 3 akadēmisko gadu studiju programmu. (Augstākās izglītības programmu
licencēšanas komisijas sēdes 15.06.2006. protokols Nr.26).
Līdz ar to, sākot ar 2006./2007.akadēmisko gadu, kā arī 2008./2009.akadēmiskajā gadā
pirmajā kursā tika uzņemti studenti, kuri mācīsies pēc trīsgadīgas programmas, bet studenti, kuri
uzsāka studijas 2005./2006. akadēmiskajā gadā pēc četrgadīgas programmas, turpināja studijas šajā
programmā. Tie ir 3.un 4. studiju gada studenti.
Atbilstoši Latvijas Republikas Izglītības standartiem četrgadīgā bakalaura programma
Mazā un vidēja biznesa vadība tiek realizēta 8 semestros (4 akadēmiskie gadi) un trīsgadīgā
bakalaura programma 6 semestros.
Attiecīgi četrgadīgās bakalaura studiju programmas apjoms ir 160 kredītpunkti, tai skaitā
140 kredītpunkti paredzēti teorētiskiem kursiem un projektiem, studiju darbiem un praksei un 20
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kredītpunkti bakalaura darba sagatavošanai un aizstāvēšanai. Trīsgadīgā programmā programmas
apjoms ir 120 kredītpunkti, tai skaitā 100 kredītpunkti paredzēti teorētiskiem kursiem un
projektiem, studiju darbiem un praksei un 20 kredītpunkti bakalaura darba sagatavošanai un
aizstāvēšanai.
2008./2009.akadēmiskā gada „Mazā un vidējā biznesa vadība” programmas struktūra –
attiecībā uz kredītpunktu skaitu atbilst „Noteikumiem par valsts akadēmiskās izglītības standartu”.
Veicot kredītpunktu samazinājumu, tika ievērota LR normatīvo aktu prasība, ka kontaktstundu
skaits nedrīkst pārsniegt 50% no kopējā stundu skaita. Tādejādi kredītpunktu samazinājums panākts
uz patstāvīgā darba apjoma samazināšanas rēķina.
2008.gada 26.novembrī apstiprinātajā katedras attīstības plānā definētie katedras darbības
mērķi un uzdevumi atbilst 2008.gada 21.oktobrī RSU Senātā apstiprinātajai RSU Attīstības
stratēģijai 2008.-2015.gadiem. Katedras nozīmīgākie attīstības virzieni saistīti ar studējošo skaita
stabilitātes nodrošināšanu, studiju procesa kvalitātes uzlabošanu, pētnieciskā darba pilnveidošanu
utt. Bakalaura studiju programmas „Mazā un vidējā biznesa vadība” īstenošana un tās
pilnveidošanas virzieni atbilst šim mērķim un uzdevumiem. Pirmajos divos studiju gados studenti
apgūst bāzes teorētiskos kursus, kuri atspoguļo galvenās pamatnostādnes, principus, metodoloģiju,
attīstības vēsturi, kā arī specializētos kursus mazo un vidējo uzņēmumu biznesa vadības jomā
Eiropā, bet trešajā un ceturtajā studiju gados tiek pasniegti programmas specializācijai atbilstoši
izvēles kursi.
Konkrētais studiju kalendārais plāns pa gadiem parādīts 2.pielikumā.
2008./2009.akadēmiskajā gadā studiju programmas realizēšanā uzsvars tika likts uz esošo
studiju priekšmetu satura pilnveidošanu, praktiski nemainot studiju programmas saturu, papildus
piedāvājot vienu jaunu C daļas studiju priekšmetu ”Reklāmas psiholoģiskie pamati”.
2008.gada oktobrī tika veikts nopietns darbs studiju priekšmetu ceļvežu izstrādē. Katram
studiju priekšmetam tika izveidots apraksts, definēts studiju priekšmeta mērķis, nepieciešamās
priekšzināšanas, noteiktas pārbaudes metodes un literatūras saraksts, kā arī definēti studiju procesa
rezultāti – kādas zināšanas, prasmes un iemaņas studējošie iegūst studiju priekšmeta apguves
rezultātā.
Katra studiju gada sākumā studenti saņem atbilstošā studiju gada ”Studentu rokasgrāmatu”,
kurā tiek atspoguļots studiju programmas saturs attiecīgajam gadam, studiju procesa realizācijas
prasības, studiju darba un bakalaura darba satura un formas izstrādes nosacījumi, izmantotās
literatūras un avotu saraksta noformēšanas prasības. Ik gadus, uzsākot jauno studiju gadu,
„Studenta rokasgrāmata” tiek precizēta un pilnveidota.
Rīgas Stradiņa universitātē ieviestā kvalitātes vadības pilnveidošanas sistēma, kas atbilst
starptautiskajam un nacionālajam standartam ( LVS EN ISO 9001:2000 un LVS EN 45013:1989 ),
palīdz fiksēt visas neatbilstības mācību procesa organizācijā un realizācijā. Šī sistēma paredz
nepārtrauktu kontaktu ar studējošiem, ievērojot viņu ieteikumus studiju procesa uzlabošanai un
realizējot atgriezenisko saiti ar studentiem. Katru gadu šī sistēma tiek papildināta ar jaunām
formām un pilnveidota, balstoties uz veicamo ārējo un iekšējo auditu. Iekšējās kvalitātes audits
Reģionālās ekonomikas un biznesa katedrā tika veikts 2008. gada 28. oktobrī. Auditā tika izskatīta
darbinieku kompetence, amatu apraksti un resursi, iekšējā un ārējā komunikācija un informācijas
pieejamība studentiem, sapulces struktūrvienībā un to protokolēšana, darba plānošana un
organizēšana, eksāmenu norise, studentu aptaujas, to analīze un iegūtās informācijas izmantošana,
darbs ar sūdzībām un konstatētajiem trūkumiem u.c. jautājumi. Iekšējā kvalitātes audita ziņojumā
tika raksturota studiju procesa organizācijas un realizācijas norise saskaņā ar kvalitātes vadības
pilnveidošanas sistēmas prasībām un ieteikts vairāk informēt studējošos par uzlabojumiem, kuri
veikti, balstoties uz minēto aptauju rezultātiem.

3

3. Studiju programmas apraksts.
2008./2009. akadēmiskajā gadā programmā iekļautie studiju priekšmeti četrgadīgā programmā
iedalāmi trīs kategorijās (Pielikums Nr.1a):
A – obligātie studiju priekšmeti, kuri veido 54% no studiju programmas apjoma;
B – izvēles studiju priekšmeti, kuri veido - 32 % no studiju programmas apjoma;
C – brīvās izvēles studiju priekšmeti - 2 % no studiju programmas apjoma.(sk.1a.tab)
Trīsgadīgā programmā iekļautie studiju priekšmeti arī ir iedalāmi trīs kategorijās (Pielikums
Nr.1b). A daļas priekšmeti veido 45%, B daļas priekšmeti veido 35% un C daļas priekšmeti 3%
(sk.1b.tab).
1a.tabula
A, B un C daļas īpatsvars pēc kredītpunktiem un priekšmetu daudzuma
četrgadīgā programmā

A-daļa
B-daļa
C-daļa
Bakalaura darbs

Kredītpunkti
Skaits
%
86
54
51
32
3
2
20
12

Priekšmeti
Skaits
19
13
3

%
54
37
9

1b.tabula
A, B un C daļas īpatsvars pēc kredītpunktiem un priekšmetu daudzuma
trīsgadīgā programmā

A-daļa
t.sk.
studiju priekšmeti
studiju darbi
prakse
B-daļa
C-daļa
Bakalaura darbs

Kredītpunkti
Skaits
%
54
45
48
4
2
42
4
20

40
3
2
35
3
17

Priekšmeti
Skaits
18

%
56

15
2
1
12
2

47
6
3
38
6

Bakalaura programmas „Mazā un vidējā biznesa vadība” saturs atspoguļots 1a. un 1b.pielikumos.
2008./2009.akadēmiskajā gadā ceturtā gada studenti klausījās arī izvēlētos kursus.
Programmas studenti turpināja apgūt vairākas svešvalodas – angļu, vācu, franču vai spāņu. Daži no
priekšmetiem tiek pasniegti angļu valodā, valodu prasmei ir liela loma biznesa kontaktu
izveidošanā un attīstībā, arī literatūra ir svešvalodās. Arī tālākām mācībām svešvalodu zināšanām ir
liela nozīme.
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Studentu profesionālo līmeni paaugstina obligātās vieslekcijas, kuras lasa Latvijas un ārvalstu
ievērojamie speciālisti, zinātnieki , valsts institūciju un starptautisko organizāciju vadītāji. Studenti
ar lielu interesi un atsaucību apmeklē šīs lekcijas, uzdod jautājumus, diskutē.
2008./2009.akadēmiskajā gadā notika vieslekcijas par sekojošām tēmām: Reklāmas tirgus un tā
attīstība, kā arī notika tikšanās ar Eiroparlamenta deputāti asoc.prof. I.Vaideri.
4. Vērtēšanas sistēma
Studiju norises vērtēšana Reģionālās ekonomikas un biznesa katedrā notiek pēc vienotiem
principiem. Katra konkrētā studiju kursa vērtēšanas sistēma ir norādīta kursa aprakstā. Zināšanas
tiek vērtētas 10 ballu sistēmā un gala atzīmi veido visu atzīmju summa. Lekciju un semināru
apmeklēšana ir obligāta.
Mācību materiāla apguve tiek vērtēta ar sekojošo pārbaudes formu palīdzību:
1.lekciju un semināru apmeklētība;
2.aktivitāte un testu rezultāti semināros;
3.lekciju vai semināru kopsavilkumu un eseju sagatavošanas kvalitāte;
4.referātu, mājas darbu un kontroldarbu izpilde;
5.eksāmens. Eksāmenu kārtošanas grafiks tiek noteikts saskaņā ar studiju kursu realizācijas
termiņiem mācību ciklu sistēmas ietvaros, t.i. studiju kursu beigās, paredzot piecas brīvas darba
dienas pirms katra eksāmena.
Studenti kārto eksāmenu katra moduļa beigās. Studentu zināšanu un prasmju novērtējumam
ir komplekss raksturs, kas mudina studentus mācīties sistemātiski visu semestri. Mācību gada laikā
tiek veikta mācību vielas apguves kontrole, stingri kontrolēti kopsavilkumu, eseju, referātu un
studiju darbu iesniegšanas termiņi. Pavasara semestra beigās tiek rīkota studiju darba aizstāvēšana
pirmā un otrā gada studentiem, kuras laikā katrs students saņem atzīmi par izstrādāto darbu.
Prakses beigās katrs students iesniedz prakses atskaiti un vērtējuma lapu no prakses vadītāja un uz
tā pamata tiek izlikta prakses atzīme. Katra semestra beigās studenti tiek informēti par vidējo gala
atzīmi, kurā iekļautas visa semestra mācību priekšmetu atzīmes. Katedrā notiek sistemātisks darbs
ar parādniekiem, izsaucot tos uz katedras sēdi, lai sniegtu paskaidrojumus par parādu iemesliem un
uzņemtos konkrētas saistības parādu nokārtošanai.
Bakalaura darbs tiek izstrādāts pēdējā semestrī. Darbs pie tā izstrādes sākas ar
metodoloģisko semināru un tēmas pamatojumu, kuru nepieciešams publiski aizstāvēt. Bakalaura
darbam tiek rīkota arī priekšaizstāvēšana, kas ievērojami palīdz uzlabot darba rezultātu
prezentācijas saturu un formu.
2009.gada jūnijā bakalaura darbus aizstāvēja 3 trīsgadīgās un 6 četrgadīgās programmas
studenti, parādot labas, bakalaura darbam atbilstošas iemaņas zinātniskās literatūras analīzē,
empīriskās un praktiskās daļas izstrādē. Aizstāvēto bakalaura darbu vidējā atzīme – 7.1 (iepriekšējā
gadā – 6.8). Jāatzīmē, ka trīsgadīgās programmas studējošo darbu vidējā atzīme bija augstāka nekā
četrgadīgās programmas - attiecīgi 7.7 un 6.8.
5.Studiju programmas praktiskā īstenošana
5.1.Izmantotās studiju formas
Studiju process programmā ir organizēts pēc moduļu sistēmas. Tas nozīmē, ka studenti
vienlaicīgi apgūst tikai divus profilējošus mācību priekšmetus, kuros tiek kārtoti eksāmeni un iegūti
kredītpunkti, un dažus neprofilējošus kursus – svešvalodas, informātika, uzvedības kultūra u.c.
Galvenās studiju programmas mācību formas ir lekcijas, kurā atbilstoši studiju programmai un
studiju kursa programmas aprakstam tiek izklāstīts mācību materiāls, semināri un praktiskās
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nodarbības, kā arī studentu patstāvīgais darbs. Programmā tiek pielietotas sekojošas mācību
metodes: apgūto teorētisko zināšanu konkretizācija semināros, problēmsituāciju analīze, pārbaudes
testi un kontroldarbi, mājas uzdevumu izpilde, referātu sagatavošana, individuālo un grupu projektu
izstrāde un aizstāvēšana. Semināros studējošo skaits ir ne vairāk kā 20-25 studenti, kas ļauj
kvalitatīvi pārbaudīt studentu zināšanas un gatavību semināram.
Katrā studiju kursā pasniedzējs izstrādā kursa aprakstu, kas ir pamatdokuments, kurā
atspoguļoti studiju procesa norises galvenie principi – kursa mērķis, uzdevumi, saturs (lekciju un
semināru tēmas, literatūras saraksts, semināru jautājumi, referātu temati un pasniedzēja prasības.
Lai atvieglotu materiāla apguvi tiek sagatavoti obligātās literatūras komplekti un izdales materiāli,
kas pieejami elektroniskā formā.
Katrā studiju modulī paredzētas 5 konsultāciju stundas, kuras studenti var izmantot papildus
kontaktiem ar pasniedzēju, taču pasniedzēji lielākoties ir pieejami studentiem arī ārpus konsultāciju
laika. „Parādu” kārtošana notiek saskaņā ar Instrukciju par studijām RSU janvārī un jūnijā.
Studiju programmā „Mazā un vidējā biznesa vadība” otrā kursa beigās jūnija mēnesī tiek
izieta prakse, kura ir nepieciešama, lai attīstītu studentu praktiskās iemaņas, spēju pielietot
teorētiskās zināšanas, kā arī savāktu empīrisko materiālu studiju un bakalaura darbiem.
5.2.Attiecība starp kontaktnodarbībām un studentu patstāvīgo darbu
Liela uzmanība tiek pievērsta studentu patstāvīgajam darbam zinātniskās literatūras apguvē
un analīzē. Studenti sagatavo obligātās literatūras kopsavilkumus katrai lekcijai un semināram,
raksta esejas, izstrādā referātus un studiju darbus. Pielietojamo mācību metožu mērķis ir veidot
studentu spēju kritiski analizēt ekonomiskās situācijas un loģiski vērtēt šo situāciju attīstību
nākotnē. Attiecība starp kontaktstundām un studentu patstāvīgo darbu četrgadīgajā programmā ir
no 15% līdz 20% atkarībā no kredītpunktu skaita un patstāvīgais darbs attiecīgi no 85% līdz 80%.
Attiecīgi trīsgadīgajā programmā tas ir 20% - 25% un 80% - 75%. Valodas studiju priekšmetiem
kontaktu stundas ir 41% un patstāvīgais darbs – 59%. Visos studiju priekšmetos kontaktstundu
skaits nepārsniedz 50% no kopējā stundu apjoma, kas atbilst Latvijā spēkā esošajai likumdošanai.
Lai uzlabotu programmas realizāciju tika pilnveidoti kursa apraksti jau esošajiem mācību
kursiem, ieviešot tajos jaunākus literatūras avotus un paplašinot Interneta resursus, kā arī tiek
gatavoti jauni un pilnveidoti jau esošie izdales materiāli.
5.3.Studiju plāns
Studiju plāns, tā uzbūve un saturs atbilst programmas mērķiem un uzdevumiem.
Bakalaura studiju programmā „Mazā un vidējā biznesa vadība” studiju plāna uzbūve balstās uz
kursu sadalījumu – 1. un 2. studiju gadā tiek piedāvāti A, B un C daļas kursi, 3.studiju gadā – B
daļas kursi. Studējošie 1. un 2. studiju gadā izstrādā 2 studiju darbus, 3.studiju gada pavasarī
paredzēta bakalaura darba izstrādāšana un aizstāvēšana. Realizējamais studiju plāns pa gadiem
Pielikumā Nr.2.
5.4.Akadēmiskā personāla pētnieciskā darbība un studējošo iesaistīšana
Katedras akadēmiskais personāls un programmā iesaistītie pasniedzēji aktīvi piedalās
dažādos zinātniskā un praktiskā rakstura projektos. Pētījuma projekti tiek finansēti no Latvijas
valsts budžeta līdzekļiem (Latvijas Zinātnes padome, LR Ekonomikas ministrija, LR Finanšu
ministrija), no Eiropas Savienības līdzekļiem (Eiropas Savienības sociālā fonda nacionālās
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programmas pētījumi). Zinātnisko pētījumu rezultāti tiek atspoguļoti zinātniskajās publikācijās un
prezentēti zinātniskajās konferencēs.
2008.-2009.g. akadēmiskā personāla pētnieciskās aktivitātes:
 Latvija Eiropas Savienībā: ekonomikas un kultūras mijiedarbība zināšanu sabiedrības
veidošanā, Sociālā kapitāla teorētiskie un praktiskie aspekti un tā loma zināšanu sabiedrības
veidošanā, 2006.-2010.g., Nr. 06.0017.3.
 Investīcijas cilvēkkapitālā kā Latvijas konkurētspējas paaugstināšanas faktors, 2005. – 2008.g.,
projekta Nr. 05.1897.
 Eiropas Komisijas Jean Monnet modulis „Contemporary European Economic Integration:
Tackling with the Pace of Reforms”, 2005.-2009.g.
 European Comission Project Social dialogue strengthening in the Baltic rail sector enterprises
via dissemination of European experience in employee financial participation, 2008.-2009.g.
 Expert work in the European Commission: engaged as an expert in Erasmus Mundus Program,
European Commission, DG on Education, Science and Culture, 2008.-09 (E.Eteris)
 Copenhagen Business School: EU Project SSH-2009-8.5.2.1. „Vehicular languages in Europe
in an area of globalisation: history, policy, practice”. International Center for Studies of Europe,
2008.-2009.g.
 Network of European Studies (SENT), EU Project in Social Science Integration. Working
Group-4 „Development of the EU studies in Law”, 2008.g.
 Network of European Studies (SENT), General Assembly, Forli, Italy (17-18 March, 2008). –
Participation in the European Commission Research Program – SENT, WG-4 „Development of
the EU studies in Law”.
2008.-2009. g. līdzdalība zinātniskās konferencēs un semināros











Veselības aprūpes sistēmas problēmas un attīstības perspektīvas Latvijā.- RSU zinātniskā
konference 2009.gada 3.aprīlis (I. Dovladbekova)
Starptautiskā zinātniska konference „Zināšanu sabiedrība un globālā krīze: Latvija” -LU,
16.06.2009. (I.Dovladbekova)
Seminārs – diskusija „Latvijas tautsaimniecības pagātne, tagadne un perspektīva” – RTU,
15.04.2009. (I.Dovladbekova)
Starpaugstskolu doktorantu un maģistrantu zinātniskā konference „ Eiropas Savienība un
Latvija: izejas no krīzes meklējumos” – RSU, 13.05.2009. (I.Dovladbekova, E.Eteris,
D.Zelmenis))
Latvijas ekonomiska politika: izeju no krīzes meklējot. - RSU zinātniskā konference
2009.gada 3.aprīlis (D. Zelmenis)
Starptautiskā Baltijas jūras valstu konference „ Baltic Business and Socio-Economic
Development” – LU, 30.09.-2.10.2008.g. (I.Rezepina)
Forum for Comparative Dialogue Promotion of Social Policies- An Investment in the
Future. – LU, 6.11.-8.11.2008.g. (I.Rezepina)
Polish Economic Forum, Poland-2008. Moderator at the panel on “Education issues and
European integration”, - 5.- 8.09.2008. (E.Eteris)
Round Table “Baltic States in European Integration: Limits for competition” –Baltic
International Academy and Internet magazine ‘The Baltic Course”. Paper presentation,
27.03.2008. (E.Eteris)
Starptautiskā konference “European Higher Education Area: present issues and prospects”,
BSA, 22.-23.05. 2008. (E.Eteris)
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“Labour Market Development in the EU and the Baltics”, Baltic Course Round Table,
2008. Gada oktobris, (E.Eteris)
 International Climate Conference, “Preparation for COP-15”, Copenhagen, Denmark, 1012, March 2009. (E.Eteris)
 5th International Scientific Conference Business and Management’2008. Viļņa, 2008. gada
16.-17. maijā. Referāta tēma: „The Role of Human Capital in Regional development”
(A.Ābeltiņa)
 BAT IX starptautiskā zinātniskā konference. „Darba tirgus sociālie un ekonomiskie
izaicinājumi” Rīga, 2008. gada 30. maijā. Referāta tēma: „Pilsētas attīstības inovatīvā
komponente” (A.Ābeltiņa)
 7th International Symposium Economy & Business 2008. Bulgārija, Burgasa 2008. gada 3.7. septembris. Referāta tēma: „Маркетинговая стратегия города – роль и значение в
современных условиях” (A.Ābeltiņa)
Akadēmiskā personāla publikācijas 2008.- 2009.g. atspoguļotas 3. pielikumā.
Programmas studenti visu mācību gadu piedalās dažādās akadēmiskās aktivitātēs savā
fakultātē. Fakultātē katru gadu tiek rīkotas studējošo zinātniskās konferences, studenti piedalās
izstādēs „Skola”, atvērto durvju dienās, reflektantu uzņemšanas pasākumos, tikšanās ar ārvalstu
studentiem un pasniedzējiem. Studenti piedalās dažādās zinātniskās konferencēs un semināros.
Labākie studentu studiju darbi tiek ievirzīti zinātniskajā plāksnē, studenti turpina darbu pie šīm
tēmām, padziļina savus pētījumus un ar to rezultātiem uzstājas RSU studentu zinātniskajā
konferencē, kas tiek rīkota katru gadu. 2009. gadā konference notika 5.maijā ar nosaukumu
„Latvija ES: politiskie, ekonomiskie un komunikācijas aspekti”.
Otrajā un trešajā studiju gadā četrgadīgajā un pirmajā un otrajā studiju gadā trīsgadīgajā
programmā studenti raksta studiju darbus. Pirmā studiju darbu tēmas ir saistītas ar apgūtajiem
vispārējiem ekonomikas un vadības pamatkursiem, savukārt otrā studiju darbu tēmas ir
specializētas un atspoguļo programmas ievirzi uz Mazā un vidējā biznesa vadīšanas problēmu
risināšanu.
Pēdējā semestrī studējošie izstrādā bakalaura darbu, kas saistīts ar programmas virzienu.
Bakalaura darbu tematos ir ievērots Mazā un vidējā biznesa vadības problēmu konteksts. Arī
bakalaura darbos studenti pēta vairākas interesantas un aktuālas problēmas. Gandrīz visiem
bakalaura darbu vadītājiem ir doktora zinātniskais grāds.
Bakalaura darbus un to aizstāvēšanas norisi vērtē Bakalauru darbu aizstāvēšanas komisija,
kurā darbojas katedras štata pasniedzēji, kā arī lielāko Latvijas augstskolu docētāji ar pieredzi
pedagoģiskajā un zinātniskajā darbā. Bakalaura darbu aizstāvēšanas procedūra un rezultāti tiek
apkopoti bakalaura darbu novērtēšanas komisijas priekšsēdētājas Latvijas Universitātes prof.
Baibas Šavriņas ziņojumā, kurā atzīmēts, ka konsekventi tiek ievērots akadēmisko bakalaura darbu
nosacījums – rūpīgi izstrādāta teorētiskā nodaļa, kura veiksmīgi savienota ar empīrisko pētījumu,
uzņēmumu faktiskajiem materiāliem un datiem. Studentu prezentācijas ir saturīgas un atspoguļo
veiktā pētījuma būtību un rezultātus. Aizstāvēto bakalaura darbu tematu saraksts atspoguļots
pielikumā Nr. 4.
6.Programmas perspektīvais novērtējums
6.1.Programmas atbilstība valsts akadēmiskās izglītības standartam
Bakalaura studiju programma ir veidota saskaņā ar LR likumdošanu izglītības jomā
(atbilstoši valsts otrā līmeņa akadēmiskās augstākās izglītības standartam), kā arī saskaņā ar
starptautiskiem standartiem. Bakalaura studiju programmu veido teorētiskie kursi un bakalaura
darbs. Bakalaura programma Mazā un vidējā biznesa vadība tiek realizēta 8 semestros (4
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akadēmiskie gadi) tiem studējošiem, kas iestājās līdz 2006./2007. ak. gadam. Studējošie, kas
iestājās programmā 2006./2007. ak. gadā un 2007./2008. ak. gadā programma tiks realizēta 6
semestros (3 akadēmiskie gadi). Studiju veiksmīgai beigšanai obligāti jānoklausās visi teorētiskie
kursi, sekmīgi jānokārto eksāmeni, jāizstrādā un jāaizstāv 2 studiju darbus un bakalaura darbs.
Pēdējā veikšanai un galīgai noformēšanai tiek paredzēts laiks astotajā semestrī četrgadīgajā
programmā un sestajā semestrī – trīsgadīgajā programmā.
Bakalaura studiju programmas apjoms ir attiecīgi 160 kredītpunkti vai 120 kredītpunkti
(saskaņā ar LR „Izglītības likumu”), tai skaitā 140 kredītpunkti četrgadīgajā un 100 kredītpunkti
trīsgadīgajā programmā paredzēti teorētiskiem kursiem un projektiem (kā paredz MK Noteikumi
Nr. 2 2002.g. 03.01. Par valsts akadēmiskās izglītības standartu, obligātās daļas apjomam ir jābūt
ne mazākam, kā 50 kredītpunkti) un 20 kredītpunkti bakalaura darba sagatavošanai un
aizstāvēšanai.
Izvērtējot programmas atbilstību akadēmiskās izglītības standartam, var konstatēt, ka:
 bakalaura studiju programmas apjoms pilnībā atbilst LR Izglītības likumam un MK
noteikumiem;
 vērtēšanas princips – iegūt pozitīvu vērtējumu katra kursa apguvē tiek ievērots;
 studiju programmas ilgums – atbilst standartam;
 obligātās un izvēles daļas apjoms atbilst standartam (skat. 1a. un 1b.tabulas);
 programmas saturs atspoguļo attiecīgās nozares un apakšnozares pamatnostādnes,
principus, struktūru un metodoloģiju, kursi, kas atspoguļo nozares un apakšnozares
attīstības vēsturi un aktuālās problēmas, kā arī kursi, kas sniedz nozares un apakšnozares
raksturojumu un nosaka problēmas.
 bakalaura darba izstrāde un aizstāvēšana kredītpunktu ziņā arī pilnībā iekļaujas standartu
prasībās.
Līdz ar to iegūtais bakalaura grāds sociālajās zinātnēs dod iespēju turpināt akadēmisko
izglītību maģistrantūrā tajā pašā vai radnieciskā zinātņu nozarē, kā arī turpināts studijas
profesionālās maģistra programmās, saskaņa ar Latvijā spēkā esošo likumdošanu.
6.2. Darba devēju aptaujas
Par programmas nozīmību, tās perspektīvām no ekonomikas attīstības viedokļa un
speciālistu pieprasījumu darba tirgū liecina veiktās darba devēju aptaujas. Kopumā aptaujas
rezultāti praktiski neatšķiras no iepriekšējā gadā iegūtajiem rezultātiem. Darba devēju aptaujas
rezultāti liecina par augstu absolventu zināšanu, datorprasmju un saskarsmes prasmju līmeni.
Absolventi tiek vērtēti kā labi darbinieki, tomēr dažreiz tiem trūkst praktisku iemaņu. Darba devēji
uzskata, ka programmas virziens ir ļoti aktuāls, ņemot vērā mazā un vidējā biznesa uzņēmumu
nozīmīgo īpatsvaru Latvijas tautsaimniecībā.
Kā tika minēts iepriekš, studējošiem studiju laikā ir paredzēta prakse. Sniedzot savu
vērtējumu par praktikanta darbu, prakses vadītāji, respektīvi, potenciālie darba devēji, formulē
savus ieteikumus studiju programmas un studiju procesa pilnveidošanai. Apkopojot šos ieteikumus
var secināt ka kopumā studējošie ir sagatavoti darbam, bet trūkst praktisko iemaņu konkrēto
problēmu risināšanā. Šīs rekomendācijas tiek ņemtas vērā pilnveidojot mācību procesu – ilustrējot
teorētisko materiālu ar praktiskiem piemēriem un konkrēto situāciju analīzi.
7. Studējošie
7.1. Studējošo skaits programmā.
Studiju programmā 1.-4. kursā 2008./2009. ak. g. studēja gada sākumā 44 studenti, kas ir
par 2 studentiem mazāk nekā 2007./2008. ak. gadā, bet gada beigās 37 studenti. Akadēmiskā gada
laikā atskaitīto studentu skaits salīdzinoši ar iepriekšējo palika nemainīgs, bet atjaunoto studentu
skaits samazinājās par 3 studentiem (skat. 2. tab.).
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2. tabula
Studiju
gads

Studentu
skaits gada
sākumā –
imatrikulēti

I
II
III
IV
Kopā

18
12
7
7
44

Studentu skaits programmā
2008./2009. akadēmiskajā gadā
Atskaitīti
Atjaunoti
Akadēm.
atvaļinājums

5
6
2
13

3
2
1
6

-

-

Studentu
skaits gada
beigās
13
15
3
6
37

1. kursā imatrikulēto studentu skaits bija 18 studenti, kas par 3 studentiem vairāk nekā
iepriekšējā gadā. Tas, ņemot vērā studējošo skaita samazinājumu Latvijā kopumā, ir vērtējams
pozitīvi.
2008./2009. ak. gada beigās tika eksmatrikulēti 9 studenti. Bakalaura grādu ieguva visi 3
trīsgadīgās un visi 6 četrgadīgās bakalaura studiju programmas Mazā un vidējā biznesa vadība
studenti.
7.2. Studējošo aptaujas
Moduļa aptaujas
Visa mācību gada laikā, katra moduļa beigās, tiek veiktas studentu aptaujas par to, kā viņi
vērtē mācību kursa apgūšanas procesu. Šajās aptaujās tik vērtēts mācību kursa saturs, pasniedzēja
kompetence un priekšmeta pasniegšanas kvalitāte, kursa materiāli tehniskais nodrošinājums.
Studentu ieteikumi studiju kursa pilnveidošanai tiek analizēti katedras sēdēs, pieaicinot mācību
spēkus, kuri nodrošina kursu realizāciju. Rezultātā pasniedzēji pilnveido savus kursus, novērš
trūkumus un realizē izteiktos priekšlikumus
Gada aptauja
Katra akadēmiskā gada beigās tiek veikta programmas studējošo aptauja, lai noskaidrotu
viņu viedokli par programmas organizācijas un realizācijas kvalitāti. Programmas „Mazā un vidējā
biznesa vadība” studentu aptauja tika veikta 2009.gada pavasarī. Pētījumā tika izmantotas
kvantitatīvās metodes, kuras ļauj ātri iegūt pārskatāmu informāciju par ievāktajiem datiem. Dati
tika vākti ar anketēšanas palīdzību.
Nozīmīgs studiju programmu novērtējuma kritērijs ir studentu motivācija apgūt piedāvāto
studiju programmu un apmierinātība ar augstskolas un programmas izvēli. Veiktās aptaujas
rezultāti liecina, ka ar augstskolas izvēli pilnībā ir apmierināti 85,7% studentu, bet vairāk
apmierināti nekā neapmierināti 14,3%, attiecīgi ar studiju programmas izvēli – 71,4% un 28,6%
studentu.
Studiju kvalitāti programmā kā ļoti labu un labu vērtē 71,4% studentu, kā vidēju – 28,6%. Arī
vērtējot lekcijas un semināru nodarbības 71,4% no kopējā studentu skaita ir pilnībā ar tām
apmierināti, bet ar vieslekciju kvalitāti ir apmierināti 85,7%, studentu.
Ar konsultācijām katrā studiju priekšmetā ir apmierināti 85,7% no kopējā studējošo skaita
programmā. Pozitīvi ir novērtēta semināru nodarbību organizācija mazās grupās – 71,4% studentu.
Arī ar referātu un studiju darbu izstrādes kārtību un aizstāvēšanas procedūru ir apmierināti attiecīgi
71,4% studentu.
Aptaujas rezultāti liecina par nepieciešamību pilnveidot prakses organizāciju, jo ar praksi ir
apmierināti 57,1% studējošo. Jāatzīmē, ka Mazā un vidējā biznesa vadības programma ir
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akadēmiskā bakalaura studiju programma, nevis profesionālā, līdz ar to prakses mērķis nav
praktisko iemaņu apgūšana lielā apjomā. Prakses mērķis ir iepazīties ar uzņēmuma struktūru un
darbības organizāciju, iegūt informatīvo materiālu studiju vai bakalaura darbam.
Viens no nozīmīgākajiem elementiem studiju programmu novērtējumā ir mācībspēku darba
kvalitāte. Atbildot uz jautājumu, vai studiju programmā ir tādi priekšmeti, kuru pasniegšanas
līmenis studentus neapmierina, netika saņemts neviens negatīvs vērtējums, bet lielākā daļa
aptaujāto studentu – 71,4% atbildēja, ka ir grūti pateikt. Studenti ir pozitīvi novērtējuši savus
pasniedzējus arī pēc sekojošiem rādītājiem: pasniedzēji rosina studentus izteikt un pamatot savu
viedokli, diskutēt – pozitīvi atbildēja 85,7% ; pasniedzēji iedrošina un atbalsta – 85,7%;
pasniedzēji objektīvi novērtē studentu zināšanas – 85,7%; pasniedzēji organizē un sniedz
konsultācijas – arī 85,7%.
Aptaujā tika pētīta arī studentu apmierinātība ar studiju tehnisko un informatīvo
nodrošinājumu, vērtēti tika atsevišķi tehniskā aprīkojuma veidi. Kā pirmo studenti novērtēja
nodrošinājumu ar datoriem, atbilde apmierina un drīzāk apmierina – 42,9%. Dati liecina par to, ka
augstskolai vēl jāstrādā pie šī jautājuma un ir jāpalielina datoru skaits, lai apmierinātu studentu
pieprasījumu. Nodrošinājums ar palīglīdzekļiem (kodoskopi, tāfeles ) – apmierināti 57,1%
studentu. Interneta pieejamību pozitīvi novērtēja 85,7%, ar telpām apmierināti 85,7% studējošo.
Aptauja liecina par to, ka 85,7% studējošo apvieno studijas ar darbu, kas pilnībā vai daļēji
saistīts ar studiju jomu – 57,1%. Tas negatīvi ietekmē studējošo patstāvīga darba kvalitāti, jo rada
papildus slodzi.
7.3. Absolventu aptaujas
2009.gada rudenī notika Mazā un vidējā biznesa vadības programmas absolventu aptauja,
kuras rezultāti liecina, ka 85,7% absolventu uzskata sevi par konkurētspējīgiem darba tirgū; 57,1%
absolventu uzskata, ka studiju laikā iegūtās zināšanas nepieciešams papildināt ar studijām
maģistrantūrā; 57,1% absolventu domā, ka zināšanas un prasmes ir pilnībā noderīgas pašreizējā
darbā; 85,7% absolventu uzskata, ka dažos studiju kursos vajadzētu palielināt lekciju skaitu,
jāpievērš uzmanība praktisku situāciju analīzei un aprēķinu veikšanai; 14,3% absolventu studē
maģistrantūrā kā Latvijā, tā arī ārvalstīs, bet 85,7% plāno to darīt vēlāk, jo pašlaik šim mērķim
trūkst finanšu līdzekļu.
Kopumā var secināt, ka aptaujas ir nepieciešamas, lai pilnveidotu mācību procesa gaitu un
ieviestu nepieciešamās izmaiņas programmas realizācijā.
8. Studiju programmā iesaistītā akadēmiskā personāla novērtējums
Studiju programmas īstenošanu 2008./2009.ak.gadā nodrošināja augsti kvalificēts
akadēmiskais personāls. 2008./2009. ak. g. Reģionālās ekonomikas un biznesa katedrā strādāja 9
pasniedzēji, to skaitā 7 zinātņu doktori, no tiem – viena profesore, divi asociētie profesori, 4
docenti un divi pasniedzēji ar maģistra grādu, no kuriem viena (lektore A.Berķe-Berga) studē RTU
doktorantūrā un administratīvais personāls – 2 sekretāres. Programmas realizācijā ir iesaistīti
Valodu centra un Fizikas katedras mācību spēki - 6 docētāji. Pārējie pasniedzēji ir pieaicinātie un
strādā uz līguma pamata un šo pasniedzēju skaits ir 9. Akadēmiskā personāla kopējais skaits – 24
docētāji.
Akadēmiskā personāla kvalifikācija atbilst akadēmiskās bakalaura studiju programmas
realizācijas prasībām. Programmas realizācija iesaistīti 13 zinātņu doktori, kas sastāda 54% no
kopējā programmā iesaistīto mācībspēku skaita.
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3.tabula
Darba vieta

Pasniedzēju sadalījums pēc pamatdarba vietas
Skaits
Reģionālās ekonomikas un biznesa
katedra:
9
t. sk. pamat ievelēšanas vietā 6

RSU
Valodu centrs
t. sk. pamat ievelēšanas vietā
Fizikas katedra (pamatdarbā)
Citur
Kopā

4
4
2
9
24

Saskaņā ar katedras attīstības plānu tiek veicināta pasniedzēju kvalifikācijas celšana
piedaloties dažādos semināros un konferencēs. Tā katedras lektore A.Berķe-Berga studē RTU
doktorantūrā. Katedras mācībspēki piedalījās Latvijas Bankas organizētajā konferencē 2009. gada
rudenī.
Pamatdarbā strādājošā akadēmiskā personāla skaits ir 12 pasniedzēji, kas sastāda 50% no
kopējā programmas realizācijā iesaistīta akadēmiskā personāla skaita. Lai uzlabotu attiecību starp
ievēlēto un pieaicināto akadēmisko personālu 2009. gada jūnijā tika pieņemts lēmums par konkursa
izsludināšanu uz lektora amatu.
9. Finansēšanas avoti un infrastruktūras nodrošinājums
Studijas RSU Eiropas studiju fakultātes Reģionālās ekonomikas un biznesa katedrā ir
maksas studijas. Studiju maksa 2008./2009. ak. g. Programmai Mazā un vidējā biznesa vadība bija
1050 Ls, bet 2007./2008.ak. gadā – 854 Ls. Studiju maksu var maksāt divās daļās – par katru
semestri atsevišķi. Studiju maksas pieaugums saistīts ar inflācijas procesiem Latvijā. Studiju
maksa, lai gan tā laika gaitā pieaugusi, tomēr ir saprātīga un atbilstoša piedāvātajai studiju
kvalitātei. Vairāk nekā puse no studējošo skaita programmā izmanto piedāvāto iespēju un ņem
studiju kredītu.
Augstskola cenšas nodrošināt studentiem pilnvērtīgu studiju procesu: labiekārtotas telpas,
mūsdienīgu bibliotēku, modernus datorus un Interneta pieejamību. Studenti izmanto Informācijas
centra datorus, kas atrodas RSU bibliotēkā un datorklases datorus, kas atrodas fizikas katedrā.
Līdz ar to studentu rīcībā ir 89 datori. Informācijas centrs ir atvērts studentiem ik dienas no
plkst.9.00 līdz 21.00. Ar katru gadu pieaug bibliotēkā pieejamie informatīvie resursi. 2008.-2009.
ak.g bibliotēkā uz dažādām ekonomikas un biznesa vadības tēmām attiecās 1586 grāmatu
nosaukumi. Pēc katedras pieprasījuma tika pasūtītas 85 nosaukumu grāmatas ekonomikas un
biznesa vadības jomā. Bibliotēka abonē 28 periodiskus izdevumus ekonomikas un biznesa vadības
zinātnēs. Kopējais ESF finanšu līdzekļu apjoms grāmatu iegādei sastādīja 16 000Ls. Studējošiem ir
pieejamas sekojošas datu bāzes: PROQUEST; OVID; EBSCO, t.sk. jaunas 4 datubāzes; Letonika;
NAIS; Nozare.lv: Lursoft; Springerlink – dāvinājums no Izglītības ministrijas; Science Direct dāvinājums no Izglītības ministrijas.
Lai uzlabot nodrošinājumu ar auditorijām, RSU realizē jauna korpusa celtniecības projektu.
10. Ārējie sakari
10.1. Sadarbība ar darba devējiem
Studiju programmā Mazā un vidējā biznesa vadība 3. kursa beigās četrgadīgajā un 2. kursa beigās
trīsgadīgajā programmā ir paredzēta prakse. Prakse ir nepieciešama, lai attīstītu studentu praktiskās
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iemaņas, pielietotu praksē apgūtās teorētiskās zināšanas, kā arī sekmētu bāzes izvēli studentu
studiju un bakalaura darbiem. Prakses norise tiek organizēta saskaņā ar RSU Instrukciju par
studijām un ESF Mācību prakses nolikumu. Prakses vietas nosaka programmas un katedras
vadītāji. Lai nodrošināt studējošus ar prakses vietām ir noslēgti sadarbības līgumi ar A/S
„Swedbank”, SIA „KPMG Baltics „ un A/S „SEB Banka”. Programmas studējošie 2009. jūnijā
prakses laikā strādāja valsts iestādēs vai privātās Latvijas un ārvalstu kompānijās: A/S „DnB Nord
Banka”,
SIA „Parkburger”, SIA „Vēl Vairāk Saules”, SIA „Jelgawood”, SIA „DBA
Tehnoloģijas”, SIA „Gaume 1991” u.c.
Prakses ilgums ir 80 stundas divu nedēļu laikā. Prakses gaitā studentiem ir jāizpilda
obligātus uzdevumus, kas saistīti ar organizācijas vai kompānijas raksturojumu, organizatorisko
struktūru, veicamiem uzdevumiem, darbības mērķiem un virzieniem. Studējošiem ir jāizpilda arī
izvēles uzdevumus, piem., stratēģiskā plāna analīze, funkcionālās struktūras analīze, darba
samaksas un personāla motivēšanas sistēmas analīze u.c. Prakse beidzas ar prakses atskaites
sagatavošanu, kurš tiek vērtēts ar atzīmi. Prakses vadītājs uzņēmumā vai iestādē sniedz savu
vērtējumu (10 punktu vērtējuma skala) par praktikanta zināšanām, prasmēm un iemaņām konkrēto
uzdevumu pildīšanai. Tiek vērtēta arī praktikanta attieksme pret darbu un pienākumu izpildi,
studenta patstāvība un spēja tikt galā ar izvirzīto prakses uzdevumu. Prakses vadītāji formulē arī
ieteikumus prakses organizācijas uzlabošanai un prakses vadītāja vērtējums tiek ņemts vērā
veidojot prakses gala atzīmi.
10.2. Sadarbība ar Latvijas un ārvalstu augstskolām
Katedras pasniedzēji ir iesaistīti starptautiskajos projektos kopā ar ārvalstu augstskolu
mācībspēkiem, kurus finansē Eiropas Komisija.
Lieliskas iespējas sadarbības partneru meklēšanā ārzemēs paver RSU iesaistīšanās ES
programmā „Erasmus Mundus”. Sadarbības līgumi parakstīti ar Universitetet i Oslo (Norvēģija),
Vaasan Yliopisto (Somija), Suleyman Demirel University (Turcija) un Otto-Friedrick_Universitat
Bamberg, Hochschule Wismar, Universitat Konctanz un Rheinische Friedrich-Wilhelme
Universitat Bonn (Vācija), ar augstskolām Dānijā (Aarhus Universitat), Nīderlandē (Fontys
International Hogeschool Economie) un Polijā (Wyzsza Szkola Biznesu), University of Akurereyi
(Īslande), Univercita degli studi di Trenta (Itālija) u.c. Kopumā sadarbības līgumi sociālajās
zinātnēs ir noslēgti ar 30 Eiropas universitātēm.
Turpinās sadarbība ar Eiropas Integrācijas institūtu Kopenhāgenā (Dānija), šī institūta
eksperti sniedz konsultācijas programmas pilnveidošanai, ar Hercena Universitāti
(Sanktpēterburga, Krievija) un Viļņas Tiesību universitāti.
Katedras mācību spēki darbojas Latvijas Eiropas Kopienas studiju asociācijā (LECSA).
Tas palīdz veidot sakarus starp ekspertiem un organizācijām, kuras ir iesaistītas Eiropas Studiju
programmās. Katedras pasniedzēji regulāri piedalās LECSA rīkotajos semināros, kā arī apaļa galda
diskusijās.
Izmantojot Erasmus apmaiņas programmu asoc. prof. D.Zelmenis lasīja lekcijas University
of Akurereyi (Īslande). Savukārt šis universitātes lektors Hilmars Hilmarsons piedalījās tāda
studiju priekšmeta realizācijā, kā Starptautiskās finanšu attiecības un Eiropas Monetārā savienība.
Asoc. prof. E.Eteris darbojās kā Jean Monnet programmas lektors, lasot lekcijas Copenhagen
Business School.
Turpinās sadarbība ar Latvijas Universitātes Starptautisko ekonomisko attiecību katedru
(bakalaura studiju programma „Starptautiskais bizness” un „Starptautiskās ekonomiskās
attiecības”, Latvijas Universitātes Eiropas un sabiedrības attīstības studiju akadēmisko centru
(programma „Eiropas studijas”), kā arī ar Tehnisko Universitāti. Sadarbība tiek veikta kā mācību
spēku apmaiņas jomā, tā arī pētniecisko projektu realizācijas, publikāciju sagatavošanas un
zinātnisko konferenču organizācijas līmenī.
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11.Programmas attīstības plāns
Programmas attīstības plāns balstās uz RSU „Attīstības stratēģiju 2008.-2015.gadam”, kas
tika apstiprināta RSU Senātā 2008.gada 21.oktobrī, stratēģijas realizācijas Rīcības plānu un
Reģionālās ekonomikas un biznesa katedras plānu.
RSU mērķis ir līdz 2015. gadam kļūt par mūsdienīgu, prestižu, Eiropā un pasaulē
atpazīstamību universitāti veselības un sociālo zinātņu jomās, kurā galvenā vērtība ir cilvēks. RSU
plāno līdz 2015. gadam likt pamatus pētniecības universitātes statusa iegūšanai.
Programmas attīstība tiks veikta sekojošos virzienos:
1. studējošo rekrutēšanas politikas pilnveidošana ar mērķi nodrošināt studējošo skaita
stabilitāti. Piedalīties reģionālajās rekrutācijas un reklāmas kampaņās saziņas līdzekļos,
prezentējot katedrā īstenoto studiju programmu „Mazā un vidējā biznesa vadība”;
2. studiju programmas kvalitātes celšana, regulāri pilnveidojot studiju programmas saturu,
iekļaujot tajā mūsdienīgas un aktuālus studiju priekšmetus starptautiskās un Eiropas
ekonomikas un biznesa vadības jomā;
3. izstrādāt jaunus studiju priekšmetus angļu valodā ERASMUS programmas darbības
paplašināšanai;
4. pilnveidot studiju procesa realizāciju, izmantojot lekcijās un praktiskajās nodarbībās
mūsdienīgas pasniegšanas metodes ( situāciju analīze, interneta izmantošana aktuālo
problēmu novērtēšanai, darbs grupās, aktīvas diskusijas par studiju priekšmeta
aktuālāko problemātiku );
5. pilnveidot prakses uzdevumu saturu, saistot to vairāk ar praktisko iemaņu apgūšanu.
Paplašināt uzņēmumu un organizāciju skaitu ar kuriem tiks noslēgti līgumi par prakses
realizāciju, īpašu uzmanību pievēršot starptautiskiem uzņēmumiem;
6. nodrošināt akadēmiskā personāla un studējošo mobilitāti, stimulējot studējošo un
akadēmiskā personāla piedalīšanos ERASMUS apmaiņas programmās.
7. iesaistīt programmas realizācijā augsti kvalificēto akadēmisko personālu, kā arī motivēt
speciālistus, kas strādā starptautiskā biznesa jomā piedalīties apmācības procesā un
nodrošināt tādā veidā praktiskās iemaņas studējošiem;
8. iesaistīt studiju procesā docētājus no ārvalstu augstskolām, it īpaši no tām ar kurām ir
noslēgti sadarbības līgumi. Piesaistīt vieslekcijām ERASMUS apmaiņas programmas
pasniedzējus;
9. veicināt programmā iesaistītā akadēmiskā personāla pētniecisko darbību pārskatot un
precizējot prioritāros pētniecības virzienus, veidojot partnerību ar Latvijas un ārvalstu
augstskolu docētājiem un zinātniskām iestādēm. Lietišķo pētījumu jomā sadarboties ar
pašvaldībām un privātā biznesa pārstāvjiem. Aktīvāk izmantot pētnieciskā darba
finansēšanai ES finanšu līdzekļus;
10. organizēt zinātnes popularizācijas pasākumus, atbalstīt zinātnes sasniegumu
demonstrāciju plašai publikai, kā arī rosināt jauniešus pētnieciskajai karjerai
ekonomikas un biznesa vadības zinātnēs;
11. iesaistīt studējošos zinātnisko un praktisko projektu realizācijā un popularizēt studējošo
iegūtos rezultātus ikgadējās studējošo konferencēs RSU un citās augstskolās;
12. veicināt studējošo piedalīšanos konkursos, kurus izsludina Izglītības un Zinātnes
ministrija, Latvijas Banka, privātās kompānijas;
13. palielināt programmas realizācijas finanšu līdzekļu efektivitāti, racionāli un ekonomiski
izmantojot tos. Piesaistīt ES līdzekļus infrastruktūras attīstībai;
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14. attīstīt studiju programmas realizācijas materiāli-tehnisko bāzi, paplašinot bibliotēkas
resursus un izdales materiālu apjomu, attīstīt IT infrastruktūru un regulāri atjaunot
datoru parku;
15. attīstīt komunikāciju ar studējošiem, absolventiem, prakses vadītājiem, potenciālajiem
un esošajiem darba devējiem. Veicināt e-komunikācijas vides attīstību.

Programmas vadītāja Dr.oec., doc.

L.Kalniņa

15

Pielikumi.
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Pielikums Nr.1a.
ESF Reģionālās ekonomikas un biznesa katedra
Bakalaura studiju programma „Mazā un vidējā biznesa vadība” 2008./2009.akad.g.
(4 gadi)

N.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.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

Studiju priekšmets
Matemātika
Ievads specialitātē
Statistika
Ekonomikas vēsture
Ievads tiesību teorijā
Mikroekonomika
Makroekonomika
Starptautiskā komunikācija un biznesa
ētika
Organizāciju teorija un vadības
Mārketings
Finanšu pamati
Grāmatvedības pamati
Uzņēmumu stratēģija un politika
Vadības grāmatvedība
Matemātiska statistika
Personāla vadīšana mazā un vidējā
uzņēmumā
Projektu vadīšana
Patērētāju uzvedība
Konkurence un antimonopolā politika
Vadības psiholoģija
Loģistika
Tirgvedības komunikācija
Starptautiskā biznesa finanšu vide
Kvalitātes vadības metodes
Mazo un vidējo uzņēmumu biznesa
vides īpatnības Eiropā
Mazo un vidējo uzņēmumu
konkurences stratēģijas Eiropā
Reklāmas vadība
Stratēģiskais mārketings
Starptautiskie grāmatvedības standarti/
Ievads ģeopolitikā –ekonomiskie
aspekti
Prakse (III kurss)
Studiju darbs (II kurss), t.sk.seminārs
„Pētījumu metodes metodoloģija”
Studiju darbs (III kurss)
Uzvedības kultūra
Latviešu valodas kultūra
Angļu valoda
Vācu valoda
Trešā svešvaloda
Informātika
Bakalaura darbs, t.sk. Bakalaura darba
izstrādes metodoloģiskais seminārs

Kredītpunktu
skaits
4
4
4
4
4
4
4

A
A
A
A
A
A
A

Pārbaudījuma
veids
Eksāmens
Eksāmens
Eksāmens
Eksāmens
Eksāmens
Eksāmens
Eksāmens

A

Eksāmens

4
4
4
4
4
4
4

A
A
A
A
A
A
A

Eksāmens
Eksāmens
Eksāmens
Eksāmens
Eksāmens
Eksāmens
Eksāmens

4

A

Eksāmens

4
4
4
4
3
3
3
3
4

B
B
B
B
B
B
B
B

Eksāmens
Eksāmens
Eksāmens
Eksāmens
Eksāmens
Eksāmens
Eksāmens
Eksāmens

B

Eksāmens

4

B

Eksāmens

4
4

B
B

Eksāmens
Eksāmens

1

C

Eksāmens

2
2

A
A

Aizstāvēšana
Aizstāvēšana

2
1
1
5
10
7
1
20

A
C
A
A
A
B
C
A

Aizstāvēšana
Eksāmens
Eksāmens
Eksāmens
Eksāmens
Eksāmens
Ieskaite
Aizstāvēšana

4

Kategorija
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Pielikums Nr.1b.
ESF Reģionālās ekonomikas un biznesa katedra
Bakalaura studiju programma „Mazā un vidējā biznesa vadība” 2008./2009.akad.g.
(3 gadi)
N.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.
29.
30.
31.
32.
33.

Studiju priekšmets
Matemātika
Ekonomikas vēsture
Ievads specialitātē
Statistika
Starptautiskā komunikācija un
biznesa ētika
Mikroekonomika
Makroekonomika
Ievads tiesību teorijā
Finansu pamati
Grāmatvedības pamati
Organizāciju teorija un vadība
Mārketings
Uzņēmumu stratēģija un politika
Matemātiskā statistika
Konkurence un antimonopolā
politika
Patērētāju uzvedība
Vadības psiholoģija
Loģistika
Vadības grāmatvedība
Projektu vadīšana
Mazo un vidējo uzņēmumu biznesa
vides īpatnības Eiropā
Stratēģiskais mārketings
Starptautiskā biznesa finanšu vide
Reklāmas vadība
Mazo un vidējo uzņēmumu
konkurences stratēģijas Eiropā
Starptautiskie grāmatvedības
standarti/ Ievads ģeopolitikā ekonomiskie aspekti/ Patērētāju
tiesību aizsardzība
Prakse (II kurss)
Studiju darbs (I kurss), t.sk.
seminārs „Pētījumu metodes
metodoloģija”
Studiju darbs (II kurss)
Uzvedības kultūra
Angļu valoda
Vācu, franču vai spāņu valoda
Bakalaura darbs, t.sk. Bakalaura
darba izstrādes metodoloģiskais
seminārs

Kredītpunktu
skaits
3
3
3
3
3

A
A
A
A
A

Pārbaudījuma
veids
Eksāmens
Eksāmens
Eksāmens
Eksāmens
Eksāmens

3

A

Eksāmens

3
3
3
3
3
3
3
3
3

A
A
A
A
A
A
A
A

Eksāmens
Eksāmens
Eksāmens
Eksāmens
Eksāmens
Eksāmens
Eksāmens
Eksāmens

B

Eksāmens

3
3
3
3

B
B
B
B
B

Eksāmens
Eksāmens
Eksāmens
Eksāmens
Eksāmens

B

Eksāmens

3
3
3
3

B
B

Eksāmens
Eksāmens

B

Eksāmens

2

C

Eksāmens

2
2

A
A

Aizstāvēšana
Aizstāvēšana

2
2
6
9
20

A
C
A
B
A

Aizstāvēšana
Eksāmens
Eksāmens
Eksāmens
Aizstāvēšana

3
3

Kategorija
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Pielikums Nr.2.
Reģionālās ekonomikas un biznesa katedra
Bakalaura studiju programmas „Mazā un vidēja biznesa vadība”
Kalendārais plāns
2008./2009.akad.g.
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.

29.

Studiju priekšmets
Matemātika
Ievads specialitātē
Ekonomikas vēsture
Statistika
Mikroekonomika
Starptautiskā
komunikācija un
biznesa ētika
Grāmatvedības
standarti
Makroekonomika
Ievads tiesību teorijā
Finanšu pamati
Organizāciju teorija
un vadība
Mārketings
Finansu pamati
Grāmatvedības
pamati
Uzvedības kultūra
Uzņēmuma stratēģija
un politika
Matemātiskā
statistika
Projektu vadīšana
Vadības
grāmatvedība
Personāla vadīšana
mazā un vidējā
uzņēmumā
Vadības psiholoģija
Konkurence un
antimonopola
politika
Patērētāju uzvedība
Integrētās tirgus
komunikācija
Loģistika
Starptautiskā biznesa
finanšu vide
Kvalitātes vadības
metodes
Mazo un vidējo
uzņēmumu biznesa
vides īpatnības
Eiropā
Starptautiskā
transporta loģistika

I studiju gads
1.sem.
2.sem.



*
*

II studiju gads
3.sem.
4.sem.

III studiju gads
5.sem.
6.sem.

IV studiju gads
7.sem.
8.sem.




*
*
*



*



*

*


*
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30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

38.

Stratēģiskais
mārketings
Reklāmas vadība
Angļu valoda
Vācu valoda
Franču vai spāņu
valoda
Studiju darbs
Prakse
Bakalaura darba
izstrādes
Metodoloģiskais
seminārs
Bakalaura darba
izstrāde,
uzrakstīšana un
aizstāvēšana



*

*
*

*

*
*

*

*

*

*
*
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Pielikums Nr.3.

Bakalaura studiju programmas „Mazā un vidējā biznesa vadība”
aizstāvētie bakalaura darbi 2008./2009. akad.g.
3.studiju gads
Nr.
1.
2.
3.

Bakalaura darba tēmas nosaukums
Personāla motivēšanas sistēmas pilnveidošana ekonomiskās krīzes apstākļos SIA „Stenders
ziepju fabrika”
Monopolistiskā konkurence Latvijas tautsaimniecībā
Reklāmas mediju ietekme uz patērētāju

4.studiju gads
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Bakalaura darba tēmas nosaukums
Uzņēmuma „Space:Garage”mārketinga stratēģija jauna produkta ieviešanai un realizācijai
A/S „SEB bankas” finanšu rādītāju analīze un attīstības perspektīvas
Stratēģiskā mārketinga plānošana SIA „Triāls”
Personāla motivācijas sistēmas pilnveidošana Latvijas un Zviedrijas kopuzņēmumā SIA
„LATSIN”
Personāla vadības politikas pilnveidošanas iespēju analīze SIA „N” laika posmā no 2005.2008.gadam
Riska faktori uzņēmējdarbībā un to ietekme uz uzņēmējdarbību Latvijā
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Pielikums Nr.4.

Reģionālās ekonomikas un biznesa katedras programmā „Mazā un vidējā biznesa vadība”
iesaistīto pasniedzēju publikācijas 2008.- 2009.g.
1. Dovladbekova I., Eteris E., Zelmenis D. Eiropas Savienības ekonomiskā politika un
Latvijā.- Rīga, RSU, 2008.g., 348 lpp.
2. Dovladbekova I., Gaponenko A., Lukashina O. Employee financial participation system
implementation in Baltic countries railroad enterprises: possibilities and problems.- Report
to European Commission Directorate-General for Employment, Social Affairs and Equal
Oppotunities, 2008, 54 P.
3. Dovladbekova I. Veselības aprūpes sistēmas problēmas un attīstības perspektīvas Latvijā.RSU zinātniskas konferences tēzes, RSU, 2009.g.
4. Dovladbekova I. Cilvēkkapitāla attīstība kā Latvijas ekonomiskās konkurētspējas
paaugstināšanas faktors.- LZP Ekonomikas, juridiskās un vēstures zinātnes galvenie
pētījumu virzieni2008.gadā, Rīga, 2009.g., 44.-46.lpp.
5. Eteris E. EU Law in Tables. Text-book for master students in European Integration Studies
Faculty.-RSU, Rīga, 2008.g., 102 lpp.
6. Eteris E. Europeans: successful united concept planted in a diversified region. Book
Review: Per Nyholm. Europearne. Reprtager fra en rejse i Europas erindring. Foto: Carsten
Ingemann. –Linndhardt og Ringhof, 2008. –685 pp. /In Danish/. In www.baltic-course.com.
7. Eteris E. Research paper “Risk management: concept, positioning and priorities”, prepared
for the Round Table organised by the Baltic International Academy and Internet magazine
‘The Baltic Course”, February 25, 2009.
8. Eteris E. Research paper “Labour unions in the context of the EU policies: single market &
social guarantees” prepared for the Round Table organised by the Baltic International
Academy and Internet magazine ‘The Baltic Course”, November 21, 2008.
9. Eteris E. Swedish EU Presidency: the “Baltic course” is gaining strength, Baltic course,
30.06.2009.
10. Eteris E. When the dream comes true: Polish Solidarity leader elected President of the
European Parliament, Baltic course, 16.07.2009.
11. Eteris E. In search for the Baltic States’ development model, Baltic course, 03.08.2009.
12. Eteris E. Modern information society challenges: becoming literate in new media, Baltic
course, 25.08.2009.
13. Eteris E. Audiovisual Media Services in the EU: benefits for advertising sector, Baltic
course, 28.08.2009.
14. Eteris E. British idea for a system of global taxation, Baltic course, 30.08.2009.
15. Eteris E. Development strategy for the Baltic Sea region: new EU’s priority, Baltic course,
04.09.2009.
16. Ābeltiņa A. Анализ возможностей и препятствий в развитии предпринимательской
деятельности в Латвии. IV. Международный семинар Развитие Балтийской Европы
„Международное и приграничное экономическое сотрудничество в контексте
европейской интеграции” Toruņ, 2008. ISBN 978-83-7285-438-4. 461-470 lpp.
17. Ābeltiņa A. Маркетинговая стратегия города – роль и значение в современных
условиях. 7th International Symposium Economy & Business 2008. Journal Economy &
Business – International Scientific Publications Vol.2, Part 2 Info Invest, Bulgaria, 2008,
ISNN 1313-2555 p.20-36.
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18. Ābeltiņa A. Inovācija – XXI gadsimta fenomens – mācību līdzeklis maģistrantiem un
bakalauriem. Rīga, BAT, 2008.
19. Kalve I. Inovāciju un radošuma veicināšana organizācijās. Publicēts un prezentēts Biznesa
augstskolas Turība starptautiskajā zinātniskajā konferencē, 28.05.2009.
20. Kalve I. Promocijas darba doktora grāda iegūšanai ekonomikā Vadības izglītība mūsdienu
sabiedrībā, 23.05.2008.
21. Kalve I. Challenges on Management Education for Sustainable Development in Public
Administration. Raksts publicēts un prezentēts 6.JTET starptautiskajā konferencē Anadolu
Universitātē Turcijā, 2008.g. 4.-7.jūnijā.
22. Kalve I. Latvijas organizāciju gatavība zināšanu pārvaldības un inovatīvas darbības iespēju
izmantošanai. Publicēts un prezentēts Biznesa augstskolas Turība starptautiskajā
zinātniskajā konferencē, 2008.gada 30.maijā.
23. Kalve I. Cilvēks organizācijā – kā darbinieki vērtē vadības metodes savā darba vietā.
Publicēts LR Centrālās statistikas pārvaldes zinātnisko rakstu krājumā „Statistikas
zinātnisko pētījumu rezultāti 2008”.
24. Kalve I. Viss par zīmogiem un spiedogiem. Publikācija portālā i-Finanses.lv, 10.08.2009.
25. Kalve I. Vadītāja stratēģija pārmaiņu laikā. Publikācija portālā i-Finanses.lv20.07.2009.
26. Kalve I. Dokumentu noformēšana: mīti un realitāte. Publikācija portālā i-Finanses.lv,
09.07.2009.
27. Kalve I. Kā veidot un vadīt organizāciju? Laikraksta Dienas Bizness paspārnē iznākošajā
žurnālā Saldo, 04.2008.
28. Kalve I. divi raksti: 12.izdevumā: Papīrs pacieš visu jeb pamācība dokumentu parakstīšanā;
13.izdevumā: Dokumentu noformēšanas ābece, 1.daļa; 15.izdevumā: Dokumentu
noformēšanas ābece, 2.daļa - laikraksta Dienas Bizness paspārnē iznākošajā žurnālā Saldo,
08.2008.
29. Kalve I. "Dokumentu un biroja pārvaldības rokasgrāmata" (1.-4.nodaļu autore Detalizēta
info "Dienas Biznesa" mājas lapā. 2008.
30. Kalve I. Vadītājam vajadzīgs līdzsvars – publicēts laikrakstā „Dienas Bizness” 29.10.2008.
31. Kalve I. Laikraksts Dienas Bizness - Ko darīt ar nekrietniem vadītājiem (raksta par
vadītājiem 2.daļa), 16.05.2008.
32. Kalve I. Laikraksts Dienas Bizness - Vadītāju inteliģence (raksta par vadītājiem 1.daļa),
07.05.2008.
33. Rezepina I., Vīksna A. Savs Bizness. Teorētiskās atkāpes. - Rīga, SIA LID, 2009. g.,
232.lpp.
34. Zelmenis D. Latvijas ekonomiskā politika: kur meklēt izeju no krīzes. - RSU 2009. gada
zinātniskās konferences tēžu krājums, 2009.g.
35. Zelmenis D. Vēlreiz par ekonomikas teoriju un praksi jeb krīzes mācības pasaulē un
Latvijā. - "Neatkarīgā" 2009.gada 3.janvārī.
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1. Studiju programmas mērėis un uzdevumi
Mazie un vidējie uzĦēmumi šodien ir tirgus ekonomikas nozīmīga uzĦēmējdarbības realizācijas
forma. Latvijā mazie un vidējie uzĦēmumi tāpat kā citur Eiropā veido lielu tautsaimniecības daĜu
un tiem ir ievērojama loma tautsaimniecības attīstībā.
Bakalaura studiju programmas ‘’ Mazā un vidējā biznesa vadība ‘’aktualitāti nosaka mazo un
vidējo uzĦēmumu vieta valsts ekonomiskajā attīstībā, viĦu mobilitāte un konkurētspēja. Tas
izvirza augstas prasības kvalificētu speciālistu sagatavošanā mazo un vidējo uzĦēmumu
izveidošanā un vadīšanā.
Bakalaura studiju programmas Mazā un vidējā biznesa vadība mērėis ir nodrošināt
fundamentālās un teorētiskās zināšanas ekonomikā un biznesa vadībā tālākām mācībām
maăistrantūrā un arī praktiskai darbībai dažādos uzĦēmumos un organizācijās.
Bakalaura studiju programmas Mazā un vidēja biznesa vadība uzdevumi:
• sniegt zināšanas ekonomikas un biznesa vadības pamatdisciplīnās;
• nodrošināt praktiskās iemaĦas mazo un vidējo uzĦēmumu vadīšanā, organizācijā un
konkurētspējīgo priekšrocību radīšanā;
• attīstīt iemaĦas informācijas iegūšanas metodikā;
• iemācīt studentus veikt analītiskos pētījumus un pielietot iegūtos rezultātus praksē;
• sagatavot absolventus tālākām mācībām maăistrantūrā;
• sagatavot absolventus tam, lai tiem būtu visas iespējas izveidot uzĦēmumus, kĜūt par
darba devējiem.
2. Studiju programmas struktūra
2.1.Studiju programmas kvantitatīvās sadaĜas.
Sakarā ar BoloĦas deklarācijas nostādnēm, kas nosaka augstākās izglītības struktūrā ieviest
shēmu bakalaura grāda iegūšanai 3 gadi un maăistra grāda iegūšanai 2 gadi, programmas
realizācijā tika ieviestas izmaiĦas : pāreja no 4 akadēmiskiem gadiem uz 3 akadēmiskiem
gadiem (Augstākās izglītības programmu licencēšanas komisijas sēdes protokols nr.26 no
15.06.2006.).
Līdz ar to, sākot ar 2006./2007.akadēmisko gadu, kā arī 2007./2008.akadēmiskajā gadā pirmajā
kursā tika uzĦemti studenti, kuri mācīsies pēc 3 gadīgas programmas, bet studenti, kuri uzsāka
studijas pēc 4 gadīgas programmas, turpināja studijas šajā programmā. Tie ir 3.un 4. studiju gada
studenti.
Atbilstoši Latvijas Republikas Izglītības standartiem 4 gadīgā bakalaura programma Mazā un
vidēja biznesa vadība tiek realizēta 8 semestros (4 akadēmiskie gadi) un 3 gadīgā bakalaura
programma 6 semestros.
Attiecīgi 4 gadīgās bakalaura studiju programmas apjoms ir 160 kredītpunkti, tai skaitā 140
kredītpunkti paredzēti teorētiskiem kursiem un projektiem, studiju darbiem un praksei un 20
kredītpunkti bakalaura darba sagatavošanai un aizstāvēšanai un 3 gadīgā programmā programmas
apjoms ir 120 kredītpunkti, tai skaitā 100 kredītpunkti paredzēti teorētiskiem kursiem un
projektiem, studiju darbiem un praksei un 20 kredītpunkti bakalaura darba sagatavošanai un
aizstāvēšanai.
2007./2008.akadēmiskā gada programmas struktūra – attiecībā uz kredītpunktu skaitu atbilst
„Noteikumiem par valsts akadēmiskās izglītības standartu”.
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Izvērtējot programmas atbilstību akadēmiskās izglītības standartam , var konstatēt, ka
studiju apjoms, kredītpunktu skaits, vērtēšanas princips, studiju ilgums un programmas saturs
atbilst standartam.
Līdz ar to iegūtais bakalaura grāds sociālajās zinātnēs dod iespēju turpināt akadēmisko izglītību
maăistrantūrā tajā pašā vai radniecīgā zinātĦu nozarē.
Mācību process programmā ir organizēts pēc moduĜu sistēmas un šī sistēma tika realizēta arī
2007./2008.akadēmiskajā gadā.
2.2. Studiju priekšmetu programmas saturs.
2007./2008. akadēmiskajā gadā programmā iekĜautie studiju priekšmeti 4 gadīgā programmā
iedalāmi trīs kategorijās (Pielikums Nr.1a):
A – obligātie studiju priekšmeti, kuri veido 54% no studiju programmas apjoma;
B – izvēles studiju priekšmeti, kuri veido - 32 % no studiju programmas apjoma;
C – brīvās izvēles studiju priekšmeti - 2 % no studiju programmas apjoma.(sk.1a.tab)
3 gadīgā programmā iekĜautie studiju priekšmeti arī ir iedalāmi trīs kategorijās (Pielikums
Nr.1b). A daĜas priekšmeti veido 46%, B daĜas priekšmeti veido 34% un C daĜas priekšmeti 3%
(sk.1b.tab).

1a.tabula
A, B un C daĜas īpatsvars pēc kredītpunktiem un priekšmetu daudzuma
4 gadīgā programmā

A-daĜa
B-daĜa
C-daĜa
Bakalaura darbs

Kredītpunkti
Skaits
%
86
54
51
32
3
2
20
12

Priekšmeti
Skaits
19
13
3

%
54
37
9

1b.tabula
A, B un C daĜas īpatsvars pēc kredītpunktiem un priekšmetu daudzuma
3 gadīgā programmā

A-daĜa
B-daĜa
C-daĜa
Bakalaura darbs

Kredītpunkti
Skaits
%
55
46
41
34
4
3
20
17

Priekšmeti
Skaits
19
11
2

%
59
34
7
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2007./2008.akadēmiskajā gadā ceturtā gada studenti klausījās arī izvēlētos kursus.
Programmas studenti turpināja apgūt vairākas svešvalodas – angĜu, vācu, franču vai spāĦu. Daži
no priekšmetiem tiek pasniegti angĜu valodā, valodu prasmei ir liela loma biznesa kontaktu
izveidošanā un attīstībā, arī literatūra ir svešvalodās. Arī tālākām mācībām svešvalodu zināšanām
ir liela nozīme.
Studentu profesionālo līmeni paaugstina obligātas vies lekcijas, kuras lasa Latvijas un ārvalstu
ievērojamie speciālisti, zinātnieki , valsts institūciju un starptautisko organizāciju vadītāji.
Studenti ar lielu interesi un atsaucību apmeklē šīs lekcijas, uzdod jautājumus, diskutē.
2007./2008.akadēmiskajā gadā notika šādas vies lekcijas:
- Ăirts OzoliĦš, reklāmas aăentūras „Euro RSCG Rīga” direktors – „Kas reklāmā var noiet
greizi”;
- A.Vīksna, uzĦēmēja, LID izpilddirektore – „Līderība un motivācija”.

2007./2008.akadēmiskā gada programmas realizācijai:
• studentiem tika dota iespēja noklausīties jaunus kursus;
• turpinājās sadarbība ar ārvalstu pasniedzējiem ;
• katedrā tika izstrādāti metodiskie norādījumi pasniedzējiem, precizējot prasības kursa
apraksta sagatavošanai un kursa novadīšanai, kā arī studiju darba un bakalaura darba
rakstīšanā;
• katedrā tika izstrādāti detalizēti metodiskie norādījumi izmantotās literatūras un avotu
noformēšanā;
• turpinājās mācību vielas apguves kontrole un darbs ar parādniekiem;
• liela uzmanība tiek pievērsta studiju darbu tēžu aizstāvēšanai un studentu sadarbībai ar studiju
darba vadītāju;
• veicinot bakalaura darba izstrādi, tiek rīkota tēžu aizstāvēšana un izstrādātā darba priekš
aizstāvēšana;
• tika pilnveidoti visu četru gadu studentu rokas grāmatu saturs.
3. Studiju programmas realizācija
3.1.Izmantotās studiju formas.
Galvenās mācību formas studiju programmā ir lekcijas, kurās atbilstoši studiju programmai un
priekšmeta darba programmai tiek izklāstīts mācību materiāls, semināri un praktiskās nodarbības,
kā arī studentu patstāvīgais darbs. Programmā tiek pielietotas sekojošas mācību metodes: apgūto
teorētisko zināšanu konkretizācija semināros, problēmu situāciju analīze, pārbaudes testi un
kontroldarbi, mājas uzdevumu izpilde, referātu sagatavošana, individuālo un grupu projektu
izstrāde un aizstāvēšana.
Katrā studiju modulī ir paredzētas piecas konsultāciju stundas, kuras studenti var izmantot
papildus kontaktiem ar pasniedzēju. Studiju programmā „Mazā un vidējā biznesa vadība” 3.kursa
beigās ir paredzēta prakse, tā ir nepieciešama, lai attīstītu studentu praktiskās iemaĦas, spēju
pielietot teorētiskās zināšanas, kā arī empīriskā materiāla savākšanu kursa darbiem un bakalaura
darbam. Par prakses vietām tiek piedāvātas gan valsts institūcijas, gan privātās firmas.
2007./2008.akadēmiskajā gadā par prakses vietām bija LR Rīgas reăiona Valsts ieĦēmuma
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dienests, AS Hansabanka, Va/s Latvijas Hipotēku un zemes bankas Rēzeknes filiāle, SIA „Ofisu
studija”, SIA „KOPE”, SIA „Abitara”, SIA „Marko R”, SIA „Saskarsmes un kultūras centrs”, kā
arī Nodibinājums Sporta Apgādes fonds.
3.2.Attiecība starp kontaktu nodarbībām un studentu patstāvīgo darbu.
2007./2008. akadēmiskajā gadā liela uzmanība tika pievērsta studentu patstāvīgajām darbam,
kurš vērsts uz zinātniskās literatūras apgūšanu un analīzi, kopsavilkumu un eseju rakstīšanu uz
katru lekciju un semināru, referātu un projektu, kā arī studiju darbu sagatavošanu. Pasniedzēju
uzdevums ir palīdzēt studentiem organizēt patstāvīgo darbu, nepieciešamības gadījumā sniegt
konsultācijas un padomus. Pielietojamo mācību metožu mērėis ir veidot studentu spēju kritiski
analizēt ekonomiskās situācijas, loăiski vērtēt šo situāciju attīstību nākotnē, veidot iemaĦas
strādāt pēc “komandas” principa.
Attiecība starp kontaktu stundām un studentu patstāvīgo darbu ir: kontaktu stundām no 15% līdz
20% un patstāvīgam darbam no 80% līdz 85%, atkarībā no studiju priekšmeta . Visos studiju
priekšmetos kontaktu stundu skaits nepārsniedz 50% no kopējā stundu apjoma, kas atbilst esošai
likumdošanai .
3.3.Studiju plāns.
Studiju plāns , tā uzbūve, saturs atbilst programmas mērėiem un uzdevumiem.
Studiju plāns bakalaura studiju programmā „Mazā un vidējā biznesa vadība” katru gadu tiek
pilnveidots un papildināts ar jauniem kursiem. Studiju plāna uzbūve balstās uz kursu sadalījumu,
1. un 2. gadā tiek piedāvāti A un B daĜas kursi, 3. un 4. gadā - B daĜas kursi, 2. un 3. gadā studiju darbs , 4. gada pavasarī - bakalaura darba izstrādāšana un aizstāvēšana. Realizējamais
kalendārais plāns 2007./2008.akadēmiskajā gadā - pielikumā Nr.2.
Lai studenti būtu informēti un orientētos studiju plānā, katra studiju gada sākumā viĦi saĦem
attiecīgā kursa „Studentu rokasgrāmatu”.
2007./2008.akad.g. „Studentu rokasgrāmatas” pirmā, otrā, trešā un ceturtā gada studentiem tika
papildinātas ar jaunām sadaĜām, sevišėi uzsverot sadaĜas, kuras veltītas studiju darba un
bakalaura darba satura un formas izstrādei, izmantotās literatūras un avotu saraksta noformēšanai.
Programmas realizācijā piedalās gan štata, gan pieaicinātie pasniedzēji, kuru augstā kvalifikācija
un meistarība dod iespējas veiksmīgai programmas realizācijai.
Studiju programmas tālākās realizācijas veicināšanai uzmanība tiks pievērsta:
- jaunu mācību kursu izstrādāšanai;
- ciešākai sadarbībai ar Latvijas un ārzemju augstskolām, pieaicinot zinošus un augsti
kvalificētus pasniedzējus jaunu un modernu kursu lasīšanai,
- pieaicināto pasniedzēju lekciju hospitēšanai un sekojošai savstarpējai apspriešanai
pasniedzēju lokā;
- katrā studiju kursā izdales materiālu sagatavošanai;
- tika pabeigts darbs pie rekomendējamās literatūras elektroniskā varianta sistēmas
izveidošanas, kas Ĝāva atteikties no kopētiem materiāliem.
4.Ar studiju programmu saistītā pētnieciskā darbība.
4.1.Akadēmiskā personāla pētnieciskā darbība.
Katedras akadēmiskais personāls 2007./2008.akadēmiskajā gadā turpināja piedalīties dažādos
zinātniskā un praktiskā rakstura projektos. Pētījuma projekti tiek finansēti no Latvijas valsts
budžeta līdzekĜiem (Latvijas Zinātnes padome, LR Ekonomikas ministrija, LR Finansu
ministrija), no Eiropas Savienības līdzekĜiem (Eiropas Savienības sociālā fonda nacionālās
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programmas pētījumi). Zinātnisko pētījumu rezultāti tiek atspoguĜoti zinātniskajās publikācijās
(Pielikums Nr.5) un prezentēti zinātniskajās konferencēs.
2007.-2008.g. akadēmiskā personāla pētnieciskās aktivitātes:
• Latvija Eiropas Savienībā: ekonomikas un kultūras mijiedarbība zināšanu sabiedrības
veidošanā, Sociālā kapitāla teorētiskie un praktiskie aspekti un tā loma zināšanu sabiedrības
veidošanā, 2006.-2010.g., Nr. 06.0017.3.
• Investīcijas cilvēkkapitālā kā Latvijas konkurētspējas paaugstināšanas faktors, 2005. –
2008.g., projekta Nr. 05.1897.
• Eiropas Komisijas Jean Monnet modulis „Contemporary European Economic Integration:
Tackling with the Pace of Reforms”, 2005.-2007.g.
• ESF nacionālās programmas „Darba tirgus pētījumi” projekta „Labklājības ministrijas
pētījumi” pētījums „Latvijas un tās reăionu darba tirgus specifiskās problēmas” kopā ar
Latvijas Lauksaimniecības universitāti, Daugavpils universitāti, Vidzemes augstskolu un
Ventspils augstskolu, 2005.-2007.g.
• ESF nacionālās programmas „Darba tirgus pētījumi” projektā „Labklājības ministrijas
pētījumi” pētījums „Nereăistrētās nodarbinātības novērtējums”, kurā katedras pasniedzēji
piedalās kā atbildīgie pētnieki, 2005.-2007.g.
• ESF nacionālās programmas „Darba tirgus pētījumi” projektā „Labklājības ministrijas
pētījumi” pētījums „Profesionālā mobilitāte”, kurā katedras pasniedzēji piedalās kā atbildīgie
pētnieki, 2005.-2007.g.
• IZM projekts „Zinātniskās darbības attīstība augstākās izglītības iestādēs” Nr.RSU-ZP07-11.
„Diskriminācija Latvijas darba tirgū : politiskie, tiesiskie, ekonomiskie un sociālie aspekti(
2007.g.01.06.-2007.g.31.12).
• European Comission Project Social dialogue strengthening in the Baltic rail sector enterprises
via dissemination of European experience in employee financial participation, 2008.-2009.g.
• Projekta Diferencētas pievienotās vērtības nodokĜa likmes atsevišėām pārtikas grupām
ietekme uz šo produktu patēriĦu un šo produktu ražotāju konkurentspēju (līguma
Nr.220507/S118) rezultātu novērtējums (2008.g.).
• Copenhagen Business School: EU Project SSH-2009-8.5.2.1. „Vehicular languages in Europe
in an area of globalisation: history, policy, practice”. International Center for Studies of
Europe.
• Network of European Studies (SENT), EU Project in Social Science Integration. Working
Group-4 „Development of the EU studies in Law”.
2007.-2008. g. līdzdalība zinātniskās konferencēs un semināros
• Zinātniskais seminārs Latvijas tautsaimniecības un cilvēkresursu attīstības problēmas un
stratēăijas, RTU, 04.03.2008. (I.Dovladbekova)
• Darbaspēka mobilitāti ietekmējošie faktori. – IX starptautiskā zinātniskā konference
Darba tirgus sociālie un ekonomiskie izaicinājumi, Biznesa augstskola Turība,
30.05.2008. (I.Dovladbekova)
• Reăionālā politika un tās ietekme uz sociālo un teritoriālo kohēziju Latvijā.- RSU
starptautiskā zinātniskā konference, 13.-14.03.2008. (I.Dovladbekova)
• Izglītības nozīme cilvēkresursu un Latvijas tautsaimniecības attīstībā, zinātniskais
seminārs, RTU, 02.04.2008. (I.Dovladbekova)
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European Experience of Employee Financial Participation and Posibility of its
Implementations in Baltic Countries. – starptautiskais seminārs, ViĜĦa, 17.06.2008.
(I.Dovladbekova)
European Experience of Employee Financial Participation and Posibility of its
Implementations in Latvia. – starptautiskais seminārs, Tallina, 10.06.2008.
(I.Dovladbekova)
Eiropas Savienība: attīstības etapi un perspektīvas. - Eiropas Savienība: Romas līgumam
50 gadi. Starpaugstskolu zinātniskā konference RSU (D. Zelmenis)
Latvija Eiropas Savienībā: zivsaimniecības politika. - RSU starptautiskā zinātniskā
konference 13.-14.03.2008.g. (D.Zelmenis)
IV. Starptautiskais seminārs „Развитие Балтийской Европы”. Par tēmu
„Международное и приграничное экономическое сотрудничество в контексте
европейской интеграции” ToruĦa, Polija, 2007. g. 15. – 16 . jūnijā – referāta tēma
„Анализ возможностей и препятствий в начале предпринимательской деятельности
в Латвии” (A.ĀbeltiĦa)
RSU 2008. gada zinātniskā konference 2008. g. 13. – 14 martā – referāta tēma
„Mārketinga stratēăijas izvēles īpatnības, problēmas un risinājumi Rīgas pilsētā”
(A.ĀbeltiĦa)
5th International Scientific Conference Business and Management’2008. ViĜĦa, 2008.
gada 16.-17. maijā. Referāta tēma: „The Role of Human Capital in Regional
development” (A.ĀbeltiĦa)
BAT IX starptautiskā zinātniskā konference. „Darba tirgus sociālie un ekonomiskie
izaicinājumi” Rīga, 2008. gada 30. maijā. Referāta tēma: „Pilsētas attīstības inovatīvā
komponente” (A.ĀbeltiĦa)
7th International Symposium Economy & Business 2008. Bulgārija, Burgasa 2008. gada
3.-7. septembris. Referāta tēma: „Маркетинговая стратегия города – роль и значение в
современных условиях” (A.ĀbeltiĦa)
Darbinieku finansiālā līdzdalība.- Eiropas Savienība: Romas līgumam 50
gadi. Starpaugstskolu zinātniskā konference RSU (Berėe-Berga A.)
Polish Economic Forum, Poland-2007. Moderator at the panel on “Education within the
scope of European integration”, September 5-8. (E.Eteris)
Round Table “Baltic States in European Integration: Limits for competition” –Baltic
International Academy and Internet magazine ‘The Baltic Course”. Paper presentation, 27
March 2008, Latvia, Riga. The round-table accounts at: www.baltic-course.com.
(E.Eteris)
Participation in the EU Business Forum, Brussels, 20-23 February, 2008. (E.Eteris)
Network of European Studies (SENT), General Assembly, Forli, Italy (17-18 March,
2008). - Participation in the European Commission Research Program – SENT, WG-4
“Development of the EU studies in Law”. (E.Eteris)
J.M. European Lectures. –Copenhagen Business School /February-April, 2008. (E.Eteris)
Climate change Copenhagen. World Conference in Denmark. April 2008. (E.Eteris)
Intern-University Scientific Conference “EU Integration within the context of the new
Lisbon Reform Treaty”, 8 May, 2008, - Riga Stradina University. Paper presentation
“Traditional and new integration instruments in the Lisbon Treaty”. (E.Eteris)
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International conference “European Higher Education Area: present issues and
prospects”, 22-23 May, 2008. -Baltic International Academy. Paper presentation.
(E.Eteris)
International scientific & practical seminar “European cultural diversity: from past to
present”, -Baltic International Academy, 24-25 May, 2008, Latvia, Riga. Chairing
Practical workshop on “Culture in the European Union – a sphere of supporting and
coordinating activity”. (E.Eteris)
Co-Chair at the Latvian Inter-University Conf. “Perspectives in European Integration: 50
years of EEC Treaty”, devoted to 50-years’ anniversary of the Rome EEC Treaty.
(E.Eteris)
Katedras mācībspēki piedalījās starpaugstskolu zinātniskajā konferencē, kas tika
organizēta RSU 08.05.2008.

4.2.Studējošo iesaistīšana pētnieciskajā darbā.
Programmas studenti visu mācību gadu piedalās dažādās akadēmiskās aktivitātēs savā fakultātē.
Fakultātē katru gadu tiek rīkotas studējošo zinātniskās konferences, studenti piedalās izstādēs
„Skola”, atvērto durvju dienās, reflektantu uzĦemšanas pasākumos, tikšanās ar ārvalstu
studentiem un pasniedzējiem. Studenti piedalās dažādās zinātniskās konferencēs un semināros.
Labākie studentu studiju darbi tiek ievirzīti zinātniskajā plāksnē, studenti turpina darbu pie šīm
tēmām, padziĜina savus pētījumus un ar to rezultātiem uzstājās RSU studentu zinātniskajā
konferencē, kas tiek rīkota katru gadu un šajā 2008. gadā viĦa notika 18.aprilī. Arī bakalaura
darbos studenti pēta vairākas interesantas un aktuālas problēmas. Bakalaura darbus un
aizstāvēšanas gaitu vērtē Bakalauru darbu aizstāvēšanas komisija, kuras sastāvā bija Latvijas
augstskolu docētāji ar pieredzi zinātniskajā un pedagoăiskajā darbā. Bakalaura darbu
aizstāvēšanas gaitā komisija īpaši uzsvēra to, ka autori veiksmīgi izmantoja savas teorētiskās
zināšanas, analītiskās spējas, uzĦēmumu faktiskos materiālus un datus. Kopā bija aizstāvēti 16
darbi, vidējā atzīme aizstāvētiem darbiem bija 6,8. (Pielikumā Nr.3 . aizstāvēto bakalaura darbu
saraksts). Aizstāvēšanas laikā visi studenti veic prezentāciju izmantojot Power Point.
5. Vērtēšanas sistēma
5.1.Izmantotās studiju vērtēšanas metodes.
Vērtēšanas sistēma attiecībā uz katru konkrēto kursu ir norādīta kursa aprakstā. Zināšanas tiek
vērtētas 10 ballu sistēmā un gala atzīmi veido visu atzīmju summa.
Mācību materiāla apguve tiek vērtēta ar sekojošo pārbaudes formu palīdzību:
1. lekciju un semināru apmeklētība;
2. līdzdalība un atbilžu kvalitāte semināru nodarbībās;
3. lekcijas vai semināra kopsavilkumi un problēmu esejas, kuru mērėis ir attīstīt spēju reproducēt
apgūto materiālu un attīstīt spēju fiksēt būtisko un galveno;
4. referāts jeb individuālais projekts. Referāta mērėis ir attīstīt studenta spēju analizēt, noteikt
tēmas pamatproblēmas būtību, novērtēt alternatīvus viedokĜus un piedāvāt pašu viedokĜi,
pamatojot to;
5. eksāmens. Eksāmenu kārtošanas grafiks tiek noteikts saskaĦā ar mācību kursu realizācijas
termiĦiem mācību ciklu sistēmas ietvaros, t.i. mācību kursu beigās, paredzot piecas brīvas darba
dienas pirms katra eksāmena.
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5.2.Novērtēšanas biežums.
Katra moduĜa beigās studenti kārto eksāmenu. Studentu zināšanu un prasmju novērtējumam ir
komplekss raksturs. Galvenie komponenti, kas veido atzīmi ir studentu aktivitāte un parādītās
zināšanas semināru nodarbībās, kopsavilkumu un eseju kvalitāte, referāta un eksāmena atzīme.
2007./2008.akadēmiskajā gadā turpinājās mācību vielas apguves kontrole, tiek stingrāk kontrolēts
kopsavilkumu, eseju, referātu , studiju darbu iesniegšanas termiĦš. Bakalaura darbiem tiek rīkota
priekš aizstāvēšana. Pavasara semestra beigās tiek rīkota studiju darbu aizstāvēšana otrā un trešā
gada studentiem, kuras laikā katrs students saĦem atzīmi gan par izstrādāto darbu , gan par
izstrādāto recenziju savam studiju biedram.
6.Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidē.
Reăionālas ekonomikas un biznesa katedrā 1.-4. kursā 2007./2008.akadēmiskajā gadā studijas
uzsāka 230 studenti (193 studenti iepriekšējā gadā), 20% (28% iepriekšējā gadā) no tiem ir
„Mazā un vidējā uzĦēmumā vadība” programmas studenti. Programmas studenti aktīvi piedalās
studiju procesa pilnveidošanā. Rīgas StradiĦa universitātē ieviestā kvalitātes vadības
pilnveidošanas sistēma, kas atbilst starptautiskajam un nacionālajam standartam ( LVS EN ISO
9001:2000 un LVS EN 45013:1989 ), palīdz fiksēt visas neatbilstības mācību procesa
organizācijā un realizācijā. Šī sistēma paredz nepārtrauktu kontaktu ar studējošiem, ievērot viĦu
ieteikumus studiju procesa uzlabošanai un realizēt atgriezenisko saiti ar studentiem, arī
2007./2008.akadēmiskajā gadā sistēma tika papildināta ar jaunām formām un pilnveidota.
2.tabula

Studiju
gads

I
II
III
IV
Kopā

Studentu skaits programmā
2007./2008. akad. gadā
Studentu
Eksmatrikulēti Atjaunoti
Akadēm.
skaits gada
vai pārcelti atvaĜinājums
sākumā
no/uz citu
(Imatrikulēti)
progr.
15
7
4
9
2
7
2
2
15
2
3
46
13
9

Studentu
skaits gada
beigās
12
7
7
16
42

Kā var redzēt no 2. tabulas datiem, ne visi studenti, kas uzsāk studijas mācību gada sākumā,
turpina tās līdz mācību gada beigām. Tas ir saistīts ar to, ka studentu sekmes tiek stingri
kontrolētas un nesekmīgie studenti, kas netiek galā ar saviem parādiem, tiek atskaitīti ar tiesībām
atjaunoties.
6.1.Studējošo aptaujas.
ModuĜa aptaujas:
Visu gadu, katra moduĜa beigās, tiek veiktas studentu aptaujas par to , kā viĦi vērtē mācību kursa
apgūšanas procesu. Šajās aptaujās tiek vērtēts mācību kursa saturs, pasniedzēja pasniegšanas
kvalitāte un kompetence, kā arī kursa materiāli tehniskais nodrošinājums.
Visi katedras štata un pieaicinātie pasniedzēji vienmēr tiek informēti par anketēšanas rezultātiem
un pilnveido savus kursus, novērš trūkumus, realizē izteiktos priekšlikumus.
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Gada aptauja:
2008.gada pavasarī tika veikta Eiropas studiju fakultātes „Mazā un vidējā biznesa vadība”
programmas studentu aptauja. Šī pētījuma galvenais mērėis ir „Mazā un vidējā biznesa vadība”
programmas izvērtējums studentu skatījumā. Pētījumā tika izmantotas kvantitatīvās metodes, kas
Ĝauj ātri iegūt pārskatāmu informāciju par ievāktajiem datiem. Dati tika vākti ar anketēšanas
palīdzību. Tika aptaujāti II, III un IV kursa studenti. (Pielikumā Nr.4 aptaujas rezultāti).
6.2.Absolventu un darba devēju aptaujas.
Absolventu aptauja:
2008.gada oktobrī tika veikta absolventu aptauja, kura dod iespēju izdarīt sekojošus secinājumus:
- no visiem absolventiem 56% strādā savā specialitātē un daudzi no viĦiem ir vidējā
līmeĦa vadītāji;
- uz jautājumu, vai dotajā brīdī vēlaties mainīt darbu, 56% atbildēja –jā, 44%- nē;
- visi absolventi uzskata sevi par konkurētspējīgiem;
- par to, cik lielā mērā zināšanas un prasmes ir noderīgas pašreizējā darbā, 11% no
aptaujātiem tās vērtē kā pilnībā noderīgas, bet 89% - kā daĜēji noderīgas;
- 56% no absolventiem jau turpina mācības maăistrantūrā, 22% vēlas strādāt, pārējie 22%
norāda uz citu iemeslu.
Darba devēju aptauja:
2008.gada pavasarī, aptaujājot darba devējus, varam secināt :
- lielāka daĜa no absolventiem ir dažādu līmeĦu projektu vadītāji;
- darba devēji pozitīvi vērtē programmas absolventu darbu savā uzĦēmumā;
- zināšanu līmenis specialitātē absolventiem tiek vērtēts kā augsts;
- izvērtējot absolventu prasmes, darba devēju viedoklis dalās: 59% pozitīvi vērtē jauno
speciālistu darba iemaĦas, 41% uzskata, ka tās ir nepieciešams vēl pilnveidot atbilstoši
darba īpatnībām.
Kopumā izvērtējot darba devēju aptaujas varam secināt, ka darba devēji pozitīvi un ar interesi
pieĦem darbā programmas „Mazā un vidējā biznesa vadība” beidzējus.
7.Studiju programmas akadēmiskais personāls.
7.1.Akadēmiskā, vispārēja personāla skaits, tā izmaiĦas salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu.
Akadēmiskā personāla skaits, kvalifikācija un profesionalitāte.
Studiju programmas īstenošanu nodrošina augsti kvalificēts akadēmiskais personāls. 2007./2008.
akadēmiskajā gadā Reăionālās ekonomikas un biznesa katedrā strādāja 9 (iepriekšējā gadā – 8)
pasniedzēji, tajā skaitā 7 (iepriekšējā gadā – 6) zinātĦu doktori, no tiem – viena profesore, 2
asociētie profesori, 4 docenti un 2 pasniedzēji ar maăistra grādu. Administratīvais personāls – 2
laborantes/sekretāres. Programmas realizācijā ir iesaistīti Politikas zinātnes katedras viens
pasniedzējs un Valodu centra un Fizikas katedras mācību spēki – 10 docētāji. Pārējie pasniedzēji
ir pieaicinātie un strādā uz līguma pamata, un šo pasniedzēju skaits ir 10, t.sk. 5 pasniedzēji ar
doktora grādu.
Akadēmiskā personāla kopējais skaits – 30 docētāji, t.sk. 14 zinātĦu doktori.
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3.tabula
Pasniedzēju sadalījums pēc pamatdarba vietas
Darba vieta
Reăionālās ekonomikas un biznesa
katedra kopā:
t.sk.pamat ievēlēšanas vietā

Skaits

Kopā

9
6

RSU

RSU
Citur

Valodu centrs:
t.sk.pamat ievēlēšanas vietā
Fizikas katedra (pamatdarbā)

8
8
2

Politikas zinātnes katedra

1
10

20
10

Nākotnē būtu nepieciešams:
• veicināt pasniedzēju kvalifikācijas celšanu rīkojot dažādus seminārus;
• jāpilnveido uz līguma pamata strādājošo pasniedzēju sastāvs, lai paaugstināt mācību procesa
kvalitāti un nodrošinātu nozīmīgu un aktuālu kursu lasīšanu;
• regulāri rīkot sanāksmes ar visiem iesaistītiem mācību spēkiem, mācību procesa izvērtēšanai;
• palielināt štata pasniedzēju skaitu.
8.Finasēšanas avoti, programmas materiālais nodrošinājums
8.1.Studiju programmas finansēšana.
Studijas RSU Eiropas studiju fakultātē Reăionālās ekonomikas un biznesa katedrā ir maksas
studijas. Studiju maksa 2007./2008.akadēmiskajā gadā bija 854 Ls. Mācību maksu var maksāt
divas daĜās – par katru semestri atsevišėi. Ir iespējams Ħemt studiju kredītu. Studiju maksa, lai
gan tā ir laikā gaitā pieaugusi, tomēr ir sapratīga un piedāvātajai studiju kvalitātei atbilstoša .
8.2.Auditorijas, semināru telpas un cits.
Universitāte cenšas studentiem nodrošināt pilnvērtīgu studiju procesu telpu iekārtojuma,
bibliotēkas, datoru un Interneta pieejamības ziĦā. Lekciju auditorijas un semināru telpas ir
apgādātas ar kodoskopiem un labas kvalitātes tāfelēm. Arvien plašāk gan lekcijās, gan semināros
tiek izmantotas Power-point sistēmas.
Studenti izmanto Informācijas centra datorus, kas atrodas RSU bibliotēkā un datorus auditorijā,
līdz ar to studentu rīcībā ir 80 datori (RSU bibliotēkā un Fizikas katedrā). Informācijas centrs ir
atvērts studentiem ik dienas no 9.00 līdz 21.00.
8.3.Programmas nodrošinājums ar literatūru.
Ar katru gadu pieaug bibliotēkā pieejamie informatīvie resursi. 2007./2008/.akad.g. studentiem
bija iespēja izmantot 15 periodisko izdevumu materiālus. Pēc katedras pieprasījuma tika pasūtīti
75 dažādi izdevumi ekonomikas un biznesa vadības jomā, t.sk. par Jean Monnet projekta
līdzekĜiem. Kopējais ESF finanšu līdzekĜu apjoms grāmatu iegādei sastādīja Ls 16 000.
Programmas studenti ar savu lasītāja karti var strādāt un viĦiem ir pieejami vēl astoĦu Rīgas
zinātnisko bibliotēku elektroniskie katalogi un šo bibliotēku grāmatu krājumi. Studentiem ir
pieejamas tiešās datu bāzes – Science Direkt, EBSCO, OVID, Springerlink, Proquest, Lursoft,
NAIS, Letonika.
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Lai nodrošinātu mācību materiālu pieejamību visiem studentiem, Eiropas studiju fakultātē tika
izveidota rekomendējamās literatūras elektroniskā sistēma, kas Ĝāva atteikties no kopētajiem
materiāliem.
Situācijas uzlabošanai būtu nepieciešams:
- paplašināt Interneta izmantošanu studiju procesā;
- nodrošināt visu mācību materiālu pieejamību lasītavā;
- sistemātiski papildināt literatūras klāstu ar specializēto literatūru mazā un vidējā biznesā.
9.Sadarbība ar ārzemju augstskolām un organizācijām.
Katedras pasniedzēji ir iesaistīti starptautiskajos projektos kopā ar ārvalstu augstskolu
mācībspēkiem, kurus finansē Eiropas Komisija.
Lieliskas iespējas sadarbības partneru meklēšanā ārzemēs paver RSU iesaistīšanās ES
programmā „Erasmus Mundus”. Sadarbības līgumi parakstīti ar Universitetet i Oslo (Norvēăija),
VaasanYliopisto (Somija), Suleyman Demirel University (Turcija) un Otto-Friedrick Universitat
Bamberg, Hochschule Wismar, Universitat Konctanz un Rheinishe Friedrich-Wilhelme
Universitat Bonn (Vācija), ar augstskolām Dānijā (Aarhus Universitat), Nīderlandē (Fontys
International Hogeschool Economie) un Polijā (Wyzsza Szkola Biznesu), American University of
Bulgaria, University of Akurereyi (Islande), Univercita degli studi di Trenta (Itālija).
Turpinās sadarbība ar Eiropas Integrācijas institūtu Kopenhāgenā (Dānija), šī institūta
eksperti sniedz konsultācijas programmas izveidošanai, ar Hercena Universitāti (Sanktpēterburga,
Krievija) un ViĜĦas Tiesību universitāti. Katedras mācību spēki darbojas Latvijas Eiropas
Kopienas studiju asociācijā (LECSA). Tas palīdz veidot sakarus starp ekspertiem un
organizācijām, kuras ir iesaistītas Eiropas Studiju programmās. Katedras pasniedzēji regulāri
piedalās LECSA rīkotajos semināros, kā arī apaĜā galda diskusijās.

Eiropas studiju fakultātes
dekāns asoc.prof.

Mazā un vidējā biznesa vadība
programmas vadītāja doc.

I.Kreituse

L.KalniĦa

12

Pielikumi.
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N.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.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

Pielikums Nr.1a.
Eiropas studiju fakultāte
Reăionālās ekonomikas un biznesa katedra
Mazā un vidējā biznesa vadība programma 2007./2008.akad.g.
Apakšprogramma – Mazo un vidējo uzĦēmumu mārketings un reklāma(4 gadi)
Kredītu
Pārbaudījuma
Priekšmets
skaits
Kategorija
Veids
Matemātika
3
A
Eksāmens
Ievads specialitātē
3
A
Eksāmens
Statistika
3
A
Eksāmens
Ekonomikas vēsture
3
A
Eksāmens
Ievads tiesību teorijā
3
A
Eksāmens
Mikroekonomika
3
A
Eksāmens
Makroekonomika
3
A
Eksāmens
Starptautiskā komunikācija un
biznesa ētika
Organizāciju teorija un vadības
Mārketings
Finanšu pamati
Grāmatvedības pamati
UzĦēmumu stratēăija un politika
Vadības grāmatvedība
Matemātiska statistika
Personāla vadīšana mazā un vidējā
uzĦēmumā
Komerctiesības
Konkurence un antimonopolā
politika
Patērētāju uzvedība
Saimnieciskās darbības analīze
mazā un vidējā uzĦēmumā
Vadības psiholoăija
Loăistika
Projektu vadīšana
Mazo un vidējo uzĦēmumu biznesa
vides īpatnības Eropā
Reklāmas vadība
Starptautiskā transporta loăistika
Pieprasījuma prognozēšana
Mazo un vidējo uzĦēmumu
konkurences stratēăijas Eiropā
Darba tirgus Eiropā
Reklāmas psiholoăiskie un ētiskie
principi
Kvalitātes vadības metodes
Integrētā tirgus komunikācija
Cenu veidošanas stratēăijas
Stratēăiskais mārketings
Starptautiskā biznesa finanšu vide
Pakalpojumu mārketings mazajā
uzĦēmumā
Starptautiskie grāmatvedības
standarti

3

A

Eksāmens

4
4
4
4
4
4
4

A
A
A
A
A
A
A

Eksāmens
Eksāmens
Eksāmens
Eksāmens
Eksāmens
Eksāmens
Eksāmens

4

A

Eksāmens

4

B

Eksāmens

4

B

Eksāmens

4
4

B
B

Eksāmens
Eksāmens

4
3
3
4

B
B
B
B

Eksāmens
Eksāmens
Eksāmens
Eksāmens

4
4
4
4

B
B
B
B

Eksāmens
Eksāmens
Eksāmens
Eksāmens

4
4

B
B

Eksāmens
Eksāmens

3
3
4
4
3

B
B
B
B
B

Eksāmens
Eksāmens
Eksāmens
Eksāmens
Eksāmens

3

B

Eksāmens

1

C

Eksāmens

14

38.
39.
40.

41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.

N.p.k.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11..
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Ievads ăeopolitikā –ekonomisie
aspekti
Prakse (III kurss)
Studiju darbs (II kurss),
t.sk..seminārs „Pētījumu metodes
metodoloăija”
Studiju darbs (III kurss)
Uzvedības kultūra
AngĜu valoda
Vācu valoda
Trešā svešvaloda
Informātika
Bakalaura darbs, t.sk. Bakalaura
darba izstrādes metodoloăiskais
seminārs

1

C

Eksāmens

2
2

A
A

Aizstāvēšana
Aizstāvēšana

2
1
5
10
7
1
20

A
C
A
A
B
C
A

Aizstāvēšana
Eksāmens
Eksāmens
Eksāmens
Eksāmens
Ieskaite
Aizstāvēšana

Pielikums Nr.1b.
Eiropas studiju fakultāte
Reăionālās ekonomikas un biznesa katedra
Mazā un vidējā biznesa vadība programma 2007./2008.akad.g.
Apakšprogramma – Mazo un vidējo uzĦēmumu mārketings un reklāma(3 gadi)
Kredītu
Pārbaudījuma
Priekšmets
skaits
Kategorija
Veids
Matemātika
3
A
Eksāmens
Ievads specialitātē
3
A
Eksāmens
Statistika
3
A
Eksāmens
Ekonomikas vēsture
3
A
Eksāmens
Ievads tiesību teorijā
3
A
Eksāmens
Mikroekonomika
3
A
Eksāmens
Makroekonomika
3
A
Eksāmens
Starptautiskā komunikācija un
biznesa ētika
Grāmatvedības pamati
Finanšu pamati
Organizāciju teorija un vadības
Mārketings
UzĦēmumu stratēăija un politika
Vadības grāmatvedība
Matemātiska statistika
Personāla vadīšana mazā un vidējā
uzĦēmumā
Komerctiesības
Konkurence un antimonopolā
politika
Patērētāju uzvedība
Saimnieciskās darbības analīze
mazā un vidējā uzĦēmumā
Vadības psiholoăija

3

A

Eksāmens

3
3
3
3
3
3
3

A
A
A
A
A
B
A

Eksāmens
Eksāmens
Eksāmens
Eksāmens
Eksāmens
Eksāmens
Eksāmens

3

A

Eksāmens

3

B

Eksāmens

3

B

Eksāmens

3
3

B
B

Eksāmens
Eksāmens

3

B

Eksāmens
15

22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

36.
37.
38.
39.
40.

Projektu vadīšana
Mazo un vidējo uzĦēmumu biznesa
vides īpatnības Eropā
Reklāmas vadība
Starptautiskā transporta loăistika
Pieprasījuma prognozēšana
Kvalitātes vadības metodes
Integrētā tirgus komunikācija
Stratēăiskais mārketings
Starptautiskā biznesa finanšu vide
Starptautiskie grāmatvedības
standarti
Ievads ăeopolitikā- ekonomiskie
aspekti
Patērētāju tiesību aizsardzība
Prakse (II kurss)
Studiju darbs (I kurss), t.sk.
seminārs „Pētījumu metodes
metodoloăija”
Studiju darbs (II kurss)
Uzvedības kultūra
AngĜu valoda
Vācu, franču vai spāĦu valoda
Bakalaura darbs, t.sk. Bakalaura
darba izstrādes metodoloăiskais
seminārs

3
3

B
B

Eksāmens
Eksāmens

3
3
3
3
3
3
3

B
B
B
B
B
B
B

Eksāmens
Eksāmens
Eksāmens
Eksāmens
Eksāmens
Eksāmens
Eksāmens

1

C

Eksāmens

1

C

Eksāmens

1
2
2

C
A
A

Eksāmens
Aizstāvēšana
Aizstāvēšana

2
1
9
9
20

A
C
A
B
A

Aizstāvēšana
Eksāmens
Eksāmens
Eksāmens
Aizstāvēšana
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Pielikums Nr.2.
Reăionālās ekonomikas un biznesa katedra
Mazā un vidēja biznesa vadības programmas
Kalendārais plāns
2007./2008.akad.g.
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.

Priekšmets
Matemātika
Ievads specialitātē
Ekonomikas vēsture
Statistika
Mikroekonomika
Starptautiskā
komunikācija un
biznesa ētika
Grāmatvedības
standarti
Makroekonomika
Ievads tiesību teorijā
Finanšu pamati
Organizāciju teorija
un vadība
Mārketings
Finansu pamati
Grāmatvedības
pamati
Uzvedības kultūra
UzĦēmuma stratēăija
un politika
Matemātiskā
statistika
Projektu vadīšana
Vadības
grāmatvedība
Personāla vadīšana
mazā un vidējā
uzĦēmumā
Vadības psiholoăija
Konkurence un
antimonopola
politika
Patērētāju uzvedība
Integrētās tirgus
komunikācija
Loăistika
Starptautiskā biznesa
finanšu vide
Kvalitātes vadības
metodes
Mazo un vidējo
uzĦēmumu biznesa
vides īpatnības

I studiju gads
1.sem.
2.sem.
∗
∗
∗
*
*

II studiju gads
3.sem.
4.sem.

III studiju gads
5.sem.
6.sem.

IV studiju gads
7.sem.
8.sem.

∗
∗
∗
*
*
*
∗
∗
∗
*
∗
∗
∗
*
∗
*
∗
∗
*
∗
∗
∗
∗
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29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

38.

Eiropā
Starptautiskā
transporta loăistika
Stratēăiskais
mārketings
Reklāmas vadība
AngĜu valoda
Vācu valoda
Franču vai spāĦu
valoda
Studiju darbs
Prakse
Bakalaura darba
izstrādes
Metodoloăiskais
seminārs
Bakalaura darba
izstrāde,
uzrakstīšana un
aizstāvēšana

∗
∗
∗
*

*
*

*

*
*

*

*

*

*
*
∗

∗

Pielikums Nr.3.
Bakalaura darba tēmas (2007./2008.akad.g.)

Tēmas
Tūrisma nozares attīstības perspektīvas Latvijā
Personāla atlases un mācību process AS Hansabanka un tā novērtējums
MVU pieejamā finansiālā atbalsta analīze Latvijā
Mārketinga stratēăijas izstrāde uzĦēmumam „Antikors S”
Projektu izstrāde investīciju piesaistīšanai „N” uzĦēmumam
Nekustamā īpašuma tirgus attīstības tendences Latvijā
Sagādes procesa analīze un pilnveidošana uzĦēmumam „N”
Jauna produkta ieviešana un izstrādāšana Z/S „Gaismas”
Mārketinga vadīšanas procesa pilnveidošanas iespējas vairumtirdzniecības uzĦēmumā A/S „M/Co”
Apdrošināšanas tirgus attīstības tendences Latvijā
Personāla motivēšanas sistēmas analīze un pilnveidošana uzĦēmumā SIA „Apranga”
Kvalitātes vadības sistēmas ieviešana uzĦēmumā „OPTIMUMS” SIA
Personāla motivācijas sistēmas pilnveidošana uzĦēmumā „N”
Zīmola attīstība un vadīšana uzĦēmumā
Konkurences priekšrocības un konkurentspēju analīze Z/S „Līči” atpūtas kompleksā
Tradicionālā un netradicionālā mārketinga mijiedarbība un saistība: Latvijas uzĦēmumu pieredze
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Pielikums Nr.4.

Studējošo „Mazā un vidējā biznesa vadība” programmas
2007./2008.akadēmiskā gada aptaujas rezultāti
Galvenie jautājumi, kas tika noskaidroti aptaujas laikā aptver sekojošas programmas realizācijas jomas:
1.Mācību programma un mācību processŠajā jomā tika pētīts vai studenti ir apmierināti ar augstskolas izvēli - 67,3% ir pilnīgi apmierināti un 30,3% daĜēji
apmierināti. Salīdzinājumā ar 2006./2007.akadēmisko gadu pilnīgi apmierināto studentu skaits ir līdzīgs.
Studiju programmas izvēle – 54,7% studentu ir pilnīgi apmierināti un 42,9% daĜēji apmierināti.
Te mēs redzam, ka lielākā daĜa no „Mazā un vidējā biznesa vadība” programmas studentiem ir apmierināti ar to, ka
ir iestājušies Rīgas StradiĦa Universitātes Eiropas Studijas fakultātē programmā „Mazā un vidējā biznesa vadība”,
un, salīdzinot ar iepriekš veikto aptauju, pilnīgi apmierināto skaits ir nedaudz palielinājies.
Studiju kvalitātes vērtējums bakalaura programmā – 13,6% vērtē kā Ĝoti labu, 63,8% kā labu un 20,6% kā vidēju.
Šajā jautājumā mēs redzam, ka pārliecinoši lielāka daĜa studentu, līdzīgi kā iepriekšējā aptaujā, ir apmierināta ar
studiju kvalitāti .
Jautājumā, kas motivēja iestāties tieši šajā programmā, vairākums studentu minēja saistību ar iespēju nodrošināt
savu nākotnes karjeru, kā arī vēlēšanos turpināt mācības.
2.Mācību procesa norise –
Vai patīk mācīties pēc moduĜu sistēmas – 82% studentu atbild apstiprinoši, tas liecina par to, ka lielākā daĜa
studentu ir pieraduši pie moduĜu sistēmas un uztver to pozitīvi.
Kādā apmērā tiktu apmeklētas lekcijas, ja nebūtu apmeklējuma kontroles - 6,9% studentu apmeklē lekcijas 100%,
63,2% apmeklē no 75%-99% lekciju, 23,8% apmeklē 50%-74% lekciju, 6,1% apmeklē 3%-49% lekciju.
Te mēs redzam, ka gandrīz visas lekcijas tiek apmeklētas un studenti tās uztver kā pamatu tiešajam kontaktam ar
pasniedzēju, līdzīgi tas bija vērojams arī iepriekšējās aptaujās.
3.Mācību procesa tehniskais un informatīvais nodrošinājums –
Studiju tehniskais nodrošinājums ar datoriem – 59,6% studentu apmierina, bet 40,4% neapmierina.
Te mēs varam secināt, ka datoru skaits ir palielinājies un apmierināto studentu skaits ir pieaudzis.
Nodrošinājums ar palīglīdzekĜiem ( kodoskopi, tāfeles) – 67,6% studentu ir apmierināti un 32,4% neapmierināti.
Bibliotēkas pakalpojumi – 65,7% apmierina un 34,3 % neapmierina.
Te mēs redzam, ka studenti ir apmierināti ar bibliotēkas dotajām iespējām, tieši pēdējos gados bibliotēkas fondi tika
papildināti ar speciālo literatūru mazo un vidējo uzĦēmumu darbībā.
Nodrošinājums ar telpām – 78% apmierina un 22% neapmierina. Šeit var secināt, ka salīdzinājumā ar iepriekšējo
aptauju, apmierinājums ar telpu nodrošinājumu ir samazinājies.
Nodrošinājums ar izdales materiāliem -54,8% apmierina un 45,2% neapmierina, kas liecina par apmierināto skaita
pieaugumu, jo katedrā tika pievērsta lielāka uzmanība kopētiem materiāliem, viĦu savlaicīgai sagatavošanai un
pietiekošā skaita nodrošinājumam.
3.Mācību procesa elementu vērtējums –
Lekcijas apmierina 82,6% studentu, semināri apmierina 92,7% studentus , vies lekcijas apmierināja 52,0% studentu,
patstāvīgā darba forma apmierina 80,4%, referātu rakstīšana apmierina 69,9% studentu. No šiem datiem var secināt,
ka piedāvātās mācību procesa formas ir pareizi organizētas.

4.Apgalvojumi par pasniedzēju darbu –
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Vai pasniedzēji labvēlīgi izturas pret jebkuru citu pietiekami argumentētu viedokli, uz šo jautājumu pozitīvi atbildēja
83% studentu, vai pasniedzēji ir sastopami, ja ir nepieciešams, konsultācijās, pozitīvi atbildēja 49% studentu, vai
pasniedzēji objektīvi novērtē studentu zināšanas, pozitīvi atbildēja 82,1% studentu. No šiem jautājumiem var secināt,
ka studentiem ir labs kontakts ar pasniedzējiem, ir nodrošināta individuāla pieeja katram studentam.
Kopumā mēs varam secināt, ka aptaujas ir nepieciešamas, lai pilnveidotu mācību procesa gaitu un ieviestu
nepieciešamās izmaiĦas programmas “Mazā un vidējā biznesa vadība” realizācijā.
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Pielikums Nr.5
Reăionālās ekonomikas un biznesa katedras programmā „Mazā un vidējā biznesa vadība” iesaistīto
pasniedzēju publikācijas 2007.- 2008.g.
1.
2.

3.

4.
5.

6.
7.

8.
9.
10.

11.
12.
13.

14.
15.

16.
17.
18.

19.
20.

Dovladbekova I., Eteris E., Zelmenis D. Eiropas Savienības ekonomiskā politika un Latvijā.- monogrāfija,
RSU, 2008.g., 400 lpp.,
Dovladbekova I. Darbaspēka profesionālā mobilitāte. Eiropas Savienības struktūrfondu nacionālās
programmas „Darba tirgus pētījumi” projekts „Labklājības ministrijas pētījumi”. Latvijas Universitāte,
Rīga, 2007 – XI + 219 lpp. (ar līdzautoriem).
Dovladbekova I., Lace T. Latvijas un tās reăionu darba tirgus specifiskās problēmas.- Eiropas Savienības
struktūrfondu nacionālās programmas „Darba tirgus pētījumi” projekts „Labklājības ministrijas pētījumi”.
Latvijas Universitāte, Rīga, 2007 – XI + 184 lpp. (ar līdzautoriem).
Dovladbekova I., Šumilo Ē., Baumane I. Sociālā kapitāla koncepcija, īpatnības un ietekme uz ekonomisko
izaugsmi.- LZA Ekonomikas institūts, Rīga, 2007., 150.-182. lpp.
Dovladbekova I., Eteris E. Human resources in Latvian development and the EU economic strategy: a drive
for innovations in labour market.- RTU zinātnisko rakstu krājums Latvijas tautsaimniecības un cilvēku
resursu attīstības problēmas un stratēăijas, RTU, 2007.g., 9.-13. lpp.
Dovladbekova I. , E. Eteris Social insecurity and economic developments: the Union and member states
approaches. - RSU Zinātniskie raksti, Rīga, RSU, 2007.g., 55.-59. lpp.
Dovladbekova I., Gaponenko A., Lukashina O., Berke-Berga A. European Experience of Employee
Financial Participation and Posibility of its Implementations in Baltic Countries.- Institute of European
Studies, 2008, 103 lpp.
Dovladbekova I., Nipers A. Darbaspēka nodokĜu ietekme uz bezdarba līmeni un atalgojumu.starpaugstskolu zinātniskās konferences materiāli, RSU, 2008., 20.-32.lpp.
Eteris E. European Union: Economic Policy. Textbook for the Master Study Program on European Studies.
- Riga, RSU, 2007. -225 pp. ISBN 978-9984-788-12-8.
Eteris E. Publication based on a report “A new stage in the European economic integration: the Treaty of
Lisbon” delivered at the Latvian Inter-University Conf. “Perspectives in European Integration: 50 years of
EEC Treaty”, October 2007.
Eteris E. EU Law in Tables. Text-book for master students in European Integration Studies Faculty.-RSU,
Riga, 2008, -102 pp.
Eteris E. More than 100 articles in the Internet Magazine “The Baltic Course” during 2007-2008, web-site:
www.baltic-course.com
ĀbeltiĦa A. Маркетинговая стратегия города – роль и значение в современных условиях. 7th
International Symposium Economy & Business 2008. Journal Economy & Business – International
Scientific Publications Vol.2, Part 2 Info Invest, Bulgaria, 2008, ISNN 1313-2555 p.20-36.
ĀbeltiĦa A. Pilsētas attīstības inovatīvā komponente. Rakstu krājums (Proceedings) „Darba tirgus sociālie
un ekonomiskie izaicinājumi” BAT IX starptautiskā zinātniskā konference. Rīga, 2008.
ĀbeltiĦa A. The Role of Human Capital in Regional development. 5th International Scientific Conference
Business and Management’2008. Conference Proceedings. Lithuania, Vilnius.Tēzes 165-167 lpp. Pilns
teksts CD formatā.
ĀbeltiĦa A. The Role of Innovation in Economic Development. Ekonomika ir vadyba: aktualijos ir
perspektīvos. Mokslo straipsniu rinkinys. Siauliu Univarsitetas ISSN 1648-9098, 2(9), 2007. g. 5-9 lpp.
ĀbeltiĦa A. Latvijas inovatīvās uzĦēmējdarbības attīstības problēmas globalizācijas apstākĜos. RSU
Zinātniskie raksti. Ekonomika, Komunikācija, Politika, Socioloăija, Tiesības. Rīga, RSU, 2007. 13-17 lpp.
ĀbeltiĦa A. Intelektuālais īpašums inovatīvās attīstības laikmetā. Rakstu krājums (Proceedings). „Īpašums,
tā apgrūtinājumi: problēmas, risinājumi, iespējas” BAT, 7, starptautiskā zinātniskā konference. Rīga, 2006.
155-160 lpp.
ĀbeltiĦa A. Inovācija – XXI gadsimta fenomens - mācību līdzeklis maăistrantiem un bakalauriem
(izdevniecībā).
Kalve I. Challenges on Management Education for Sustainable Development in Public Administration.
Raksts publicēts un prezentēts 6.JTET starptautiskajā konferencē Anadolu Universitātē Turcijā, 2008.g. 4.7.jūnijā.
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21. Kalve I. Latvijas organizāciju gatavība zināšanu pārvaldības un inovatīvas darbības iespēju izmantošanai.
Publicēts un prezentēts Biznesa augstskolas Turība starptautiskajā zinātniskajā konferencē, 2008.gada
30.maijā.
22. Kalve I. Cilvēks organizācijā – kā darbinieki vērtē vadības metodes savā darba vietā. Publicēts LR
Centrālās statistikas pārvaldes zinātnisko rakstu krājumā „Statistikas zinātnisko pētījumu rezultāti 2008”.
23. Kalve I. Latvia`s Employed Business Management Students` Readiness for Life and Work in
Circumstances of Sustainable Development. Līdzautore S.Vāne. Publicēts starptautiski recenzējamā
zinātnisko rakstu krājuma “Education and Sustainable Development: First Steps Toward Changes”
2.sējumā, Daugavpils: Daugavpils Pedagoăiskās universitātes Ilgtspējīgas izglītības institūts; 2007.g., 114.123. lpp.
24. Kalve I. Personāla struktūras izvērtējums motivēšanas procesa pilnveidei. Līdzautore A.Sala. Prezentēts
konferencē un publicēts tās rakstu krājumā CD formātā „Jauni tūrisma produkti reăionu attīstībai”,
7.starptautiskā zinātniskā konference. Rīga: SIA „Biznesa augstskola Turība”, 01.06.2007.
25. Kalve I. Laikraksta Dienas Bizness paspārnē iznākošā žurnāla Saldo 2008.g. 9.aprīĜa numurā publicēts
raksts Kā veidot un vadīt organizāciju?
26. Kalve I. Saldo,2008.g.augustā-septembrī publicēti 3 raksti par lietvedību: 12.izdevumā: Papīrs pacieš visu
jeb pamācība dokumentu parakstīšanā; 13.izdevumā: Dokumentu noformēšanas ābece, 1.daĜa;
15.izdevumā: Dokumentu noformēšanas ābece, 2.daĜa.
27. Kalve I. Laikraksts Dienas Bizness 16.05.2008. - Ko darīt ar nekrietniem vadītājiem (raksta par vadītājiem
2.daĜa
28. Kalve I. Laikraksts Dienas Bizness 07.05.2008. - Vadītāju inteliăence (raksta par vadītājiem 1.daĜa)
29. Kalve I. Laikraksts Dienas Bizness16.02. 2007. - Kad kurpe atpaliek no kājas. Problēmas un idejas
organizāciju struktūras sakarā 2.daĜa
30. Kalve I. Laikraksts Dienas Bizness 14.02. 2007. - Kad kurpe atpaliek no kājas. Problēmas un idejas
organizāciju struktūras sakarā 1.daĜa
31. Kalve I. Laikraksts Dienas Bizness 2007.g.jūnijs - Kanādā iznākošā žurnāla Jaunā gaita 2007.g. #249
publicēts
raksts
UzĦēmēju
sociālā
atbildība
Latvijā:
pienākums,
kas
jāizprot.
Līdzautori G.ĖeniĦš-Kings un A.Pētersons
32. Kalve I. Laikraksts Dienas Bizness 2007.g. - Gundara ĖeniĦa-Kinga grāmatā Raksti veiksmīgiem cilvēkiem
publicēts raksts Sociālā atbildība: vecs pienākums jaunās formās. Esmu trešā līdzautore - aiz Gundara
ĖeniĦa-Kinga un Andra Pētersona.
33. Kalve I. Amerikā iznākošā laikraksta Latvija Amerikā 2008.g. 29.marta numurā (#13) – recenzija
Iepazīšanās ar Latviju skaitĜos un statistikā par autoru grupas LZA akadēmiėu O.KrastiĦa un E.Vanaga
vadībā tapušo grāmatu Mainoties saglabājies. Dažādā Latvija (izdevējs LR Centrālā statistikas pārvalde,
2008.).
34. Kalve I. Recenzija publicēta Amerikā iznākošajā laikrakstā Laiks - 2008.g.29.marta-4.aprīĜa numurā (#13)
ar nosaukumu Ar vieglumu par nopietno un Amerikā iznākošajā žurnālā Jaunā gaita - 2008.g.septembra
numurā (#254).
35. Kalve I. Kanādā iznākošā žurnāla Jaunā gaita 2008.g. marta laidienā (#252) – recenzija par grāmatu Raksti
veiksmīgiem cilvēkiem.
36. Zelmenis D. Eiropas Savienība: attīstības etapi un perspektīvas.// Eiropas Savienība: Romas līgumam 50
gadi. Starpaugstskolu zinātniskās konferences materiāli. RSU, Rīga, 2008.g., 7.-19.lpp.
37. Zelmenis D. Latvija Eiropas Savienībā: zivsaimniecības politika. RSU 2008.gada zinātniskās konferences
tēžu krājums. RSU, Rīga, 2008.g.
38. Berėe-Berga A. Darbinieku finansiālā līdzdalība.- starpaugstskolu zinātniskās konferences materiāli, RSU,
2008., 33.-47.lpp.
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1

1. Studiju programmas mērėis un uzdevumi
Mazie un vidējie uzĦēmumi šodien ir tirgus ekonomikas nozīmīga uzĦēmējdarbības
realizācijas forma. Latvijā mazie un vidējie uzĦēmumi tāpat kā citur Eiropā veido lielu
tautsaimniecības daĜu un tiem ir ievērojama loma tautsaimniecības attīstībā.
Bakalaura studiju programmas ‘’ Mazā un vidējā biznesa vadība ‘’aktualitāti nosaka mazo
un vidējo uzĦēmumu vieta valsts ekonomiskajā attīstībā, viĦu mobilitāte un konkurētspēja.
Tas izvirza augstas prasības kvalificētu speciālistu sagatavošanā mazo un vidējo
uzĦēmumu izveidošanā un vadīšanā.
Bakalaura studiju programmas Mazā un vidējā biznesa vadība mērėis ir nodrošināt
fundamentālās un teorētiskās zināšanas ekonomikā un biznesa vadībā tālākām mācībām
maăistrantūrā un arī praktiskai darbībai dažādos uzĦēmumos un organizācijās.
Bakalaura studiju programmas Mazā un vidēja biznesa vadība uzdevumi:
• sniegt zināšanas ekonomikas un biznesa vadības pamatdisciplīnās;
• nodrošināt praktiskās iemaĦas mazo un vidējo uzĦēmumu vadīšanā,
organizācijā un konkurētspējīgo priekšrocību radīšanā;
• attīstīt iemaĦas informācijas iegūšanas metodikā;
• iemācīt studentus veikt analītiskos pētījumus un pielietot iegūtos rezultātus
praksē;
• sagatavot absolventus tālākām mācībām maăistratūrā;
• sagatavot absolventus tam, lai tiem būtu visas iespējas izveidot uzĦēmumus
kĜūt par darba devējiem.
2. Studiju programmas struktūra
2.1.Studiju programmas kvantitatīvās sadaĜas.
Sakarā ar BoloĦas deklarācijas nostādnēm, kas nosaka augstākās izglītības struktūrā ieviest
shēmu bakalaura grāda iegūšanai 3 gadi un maăistra grāda iegūšanai 2 gadi, programmas
realizācijā tika ieviestas izmaiĦas : pāreja no 4 akadēmiskiem gadiem uz 3 akadēmiskiem
gadiem (Augstākās izglītības programmu licencēšanas komisijas sēdes protokols nr.26 no
15.06.2006.).
Līdz ar to 2006./2007.m.g. pirmajā kursā tika uzĦemti studenti, kuri mācīsies pēc 3
gadīgas programmas, bet studenti, kuri uzsāka studijas pēc 4 gadīgas programmas,
turpināja studijas šajā programmā. Tie ir 2, 3, 4 studiju gada studenti.
Atbilstoši Latvijas republikas Izglītības standartiem 4 gadīgā bakalaura programma Mazā
un vidēja biznesa vadība tiek realizēta 8 semestros (4 akadēmiskie gadi) un 3 gadīgā
bakalaura programma 6 semestros.
Attiecīgi 4 gadīgās bakalaura studiju programmas apjoms ir 160 kredītpunkti, tai skaitā
140 kredītpunkti paredzēti teorētiskiem kursiem un projektiem, studiju darbiem un praksei
un 20 kredītpunkti bakalaura darba sagatavošanai un aizstāvēšanai un 3 gadīgā programmā
programmas apjoms ir 120 kredītpunkti, tai skaitā 100 kredītpunkti paredzēti teorētiskiem
kursiem un projektiem, studiju darbiem un praksei un 20 kredītpunkti bakalaura darba
sagatavošanai un aizstāvēšanai.
2006./2007.m.g. programmas struktūra – attiecībā uz kredītpunktu skaitu atbilst
„Noteikumiem par valsts akadēmiskās izglītības standartu”.
Izvērtējot programmas atbilstību akadēmiskās izglītības standartam , var konstatēt
sekojošo, ka studiju apjoms, kredītpunktu skaits, vērtēšanas princips, studiju ilgums,
programmas saturs atbilsts standartam.
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Līdz ar to iegūtais bakalaura grāds sociālajās zinātnēs dod iespēju turpināt akadēmisko
izglītību maăistrantūrā tajā pašā vai radniecīgā zinātĦu nozarē.
Mācību process programmā ir organizēts pēc moduĜu sistēmas un šī sistēma tika realizēta
arī 2006./2007.m.gadā.
2.2. Studiju priekšmetu programmas saturs.
2006./2007. akadēmiskajā gadā programmā iekĜautie studiju priekšmeti 4 gadīgā
programmā iedalāmi trīs kategorijās (Pielikums Nr.1a):
A – obligātie studiju priekšmeti, kuri veido 54% no studiju programmas apjoma;
B – izvēles studiju priekšmeti, kuri veido - 32 % no studiju programmas apjoma;
C – brīvās izvēles studiju priekšmeti - 2 % no studiju programmas apjoma.(sk.1a.tab)
3 gadīgā programmā iekĜautie studiju priekšmeti arī ir iedalāmi trīs kategorijās (Pielikums
Nr.1b). A daĜas priekšmeti veido 46%, B daĜas priekšmeti veido 34% un C daĜas
priekšmeti 3% (sk.1b.tab).

1a.tabula
A, B un C daĜas īpatsvars pēc kredītpunktiem un priekšmetu daudzuma
4 gadīgā programmā

A-daĜa
B-daĜa
C-daĜa
Bakalaura darbs

Kredītpunkti
Skaits
%
86
54
51
32
3
2
20
12

Priekšmeti
Skaits
19
13
3

%
54
37
9

1b.tabula
A, B un C daĜas īpatsvars pēc kredītpunktiem un priekšmetu daudzuma
3 gadīgā programmā

A-daĜa
B-daĜa
C-daĜa
Bakalaura darbs

Kredītpunkti
Skaits
%
55
46
41
34
4
3
20
17

Priekšmeti
Skaits
19
11
2

%
59
34
7

2006./2007.m.gadā ceturtā gada studenti klausījās izvēlētos kursus. Līdz ar to
programma tika realizēts jauns kurss:
- Stratēăiskais mārketings.
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Kā arī tika piedāvāti izvēles kursi:
- Ievads ăeopolitikā - ekonomiskie aspekti;
- Starptautiskie grāmatvedības standarti.
Programmas studenti turpināja apgūt vairākas svešvalodas – angĜu, vācu, franču vai spāĦu.
Daži no priekšmetiem tiek pasniegti angĜu valodā, valodu prasmei ir liela loma biznesa
kontaktu izveidošanā un attīstībā, arī literatūra ir svešvalodās. Arī tālākām mācībām
svešvalodu zināšanām ir liela nozīme.
Studentu profesionālo līmeni paaugstina obligātas vies lekcijas, kuras lasa Latvijas un
ārvalstu ievērojamie speciālisti, zinātnieki , valsts institūciju un starptautisko organizāciju
vadītāji. Studenti ar lielu interesi un atsaucību apmeklē šīs lekcijas, uzdod jautājumus,
diskutē. 2006-2007.m.g. notika šādas viesu lekcijas:
- „Reklāmas tirgus un plānošana” – V.Tilgalis, aăentūras „Mediapool Latvia”
vadītās;
- „Kā uzsākt savu biznesu” – A.Vīksna, uzĦēmēja, LID izpilddirektore.
2006./2007.m.g. programmas realizācijai:
• studentiem tika dota iespēja noklausīties jaunus kursus;
• turpinājās sadarbība ar ārvalstu pasniedzējiem ;
• katedrā tika izstrādāti metodiskie norādījumi pasniedzējiem, precizējot prasības kursa
apraksta sagatavošanai un kursa novadīšanai, kā arī studiju darba un bakalaura darba
rakstīšanā;
• katedrā tika izstrādāti detalizēti metodiskie norādījumi izmantotās literatūras un avotu
noformēšanā;
• turpinājās mācību vielas apguves kontrole un darbs ar parādniekiem;
• liela uzmanība tiek pievērsta studiju darbu tēžu aizstāvēšanai un studentu sadarbībai ar
studiju darba vadītāju;
• veicinot bakalaura darba izstrādi, tiek rīkota tēžu aizstāvēšana un izstrādātā darba
priekš aizstāvēšana;
• tika pilnveidoti visu četru gadu studentu rokas grāmatu saturs.
3. Studiju programmas realizācija
3.1.Izmantotās studiju formas.
Galvenās mācību formas studiju programma ir lekcijas, kurās atbilstoši studiju
programmai un priekšmeta darba programmai tiek izklāstīts mācību materiāls, semināri un
praktiskās nodarbības, kā arī studentu patstāvīgais darbs. Programmā tiek pielietotas
sekojošas mācību metodes: apgūto teorētisko zināšanu konkretizācija semināros, problēmu
situāciju analīze, pārbaudes testi un kontroldarbi, mājas uzdevumu izpilde, referātu
sagatavošana, individuālo un grupu projektu izstrāde un aizstāvēšana.
Katrā studiju modulī ir paredzētas piecas konsultāciju stundas, kuras studenti var izmantot
papildus kontaktiem ar pasniedzēju. Studiju programmā „Mazā un vidējā biznesa vadība”
3.kursa beigās ir paredzēta prakse, tā ir nepieciešama, lai attīstītu studentu praktiskās
iemaĦas, spēju pielietot teorētiskās zināšanas, kā arī empīriskā materiāla savākšanu kursa
darbiem un bakalaura darbam. Par prakses vietām tiek piedāvātas gan valsts institūcijas,
gan privātās firmas. 2006./2007.m.gadā par prakses vietām bija LR Rīgas reăiona Valsts
ieĦēmuma dienests, SIA Grāmatu nams „Valters un Rapa”, SIA „Rīgas Energo Būve”,
SIA „Motofavorīts”, SIA „3 A Standarts”, SIA „Atlas Motors”, SIA „Meistars”.
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3.2.Attiecība starp kontaktu nodarbībām un studentu patstāvīgo darbu.
2006./2007.m. akadēmiskajā gadā liela uzmanība tika pievērsta studentu patstāvīgajām
darbam, kurš vērsts uz zinātniskās literatūras apgūšanu un analīzi, kopsavilkumu un eseju
rakstīšanu uz katru lekciju un semināru, referātu un projektu, kā arī kursa darbu
sagatavošanu. Pasniedzēju uzdevums ir palīdzēt studentiem organizēt patstāvīgo darbu,
nepieciešamības gadījumā sniegt konsultācijas un padomus. Pielietojamo mācību metožu
mērėis ir veidot studentu spēju kritiski analizēt ekonomiskās situācijas, loăiski vērtēt šo
situāciju attīstību nākotnē, veidot iemaĦas strādāt pēc “komandas” principa.
Attiecība starp kontaktu stundām un studentu patstāvīgo darbu ir kontaktu stundām no
15% līdz 20% un patstāvīgam darbam no 80% līdz 85%, atkarībā no studiju priekšmeta .
Visos studiju priekšmetos kontaktu stundu skaits nepārsniedz 50% no kopējā stundu
apjoma, kas atbilst esošai likumdošanai .
3.3.Studiju plāns.
Studiju plāns , tā uzbūve, saturs atbilst programmas mērėiem un uzdevumiem.
Studiju plāns bakalaura studiju programmā „Mazā un vidējā biznesa vadība” katru gadu
tiek pilnveidots un papildināts ar jauniem kursiem. Studiju plāna uzbūve balstās uz kursu
sadalījumu, 1 un 2 gadā tiek piedāvāti A un B daĜas kursi, 3 un 4 gadā B daĜas kursi, 2 un
3 gadā studiju darbs , 4 gada pavasarī bakalaura darba izstrādāšana un aizstāvēšana.
Realizējamais kalendārais plāns 2006./2007.m.g. - pielikumā Nr.2.
Lai studenti būtu informēti un orientētos studiju plānā katra studiju gada sākumā viĦi
saĦem attiecīgā kursa „Studentu rokasgrāmatu”.
2006./2007.m.g. „Studentu rokasgrāmatas” pirmā, otrā, trešā un ceturtā gada studentiem
tika papildinātas ar jaunām sadaĜām, sevišėi uzsverot sadaĜas, kuras veltītas kursa darba
un bakalaura darba satura un formas izstrādei, izmantotās literatūras un avotu saraksta
noformēšanai.
Programmas realizācijā piedalās gan štata, gan pieaicinātie pasniedzēji, kuru augsta
kvalifikācija un meistarība dod iespējas veiksmīgai programmas realizācijai.
Studiju programmas tālākās realizācijas veicināšanai uzmanība tiks pievērsta:
- jaunu mācību kursu izstrādāšanai;
- ciešākai sadarbībai ar Latvijas un ārzemju augstskolām, pieaicinot zinošus un
augsti kvalificētus pasniedzējus jaunu un modernu kursu lasīšanai,
- pieaicināto pasniedzēju lekciju hospitēšanai un sekojošai savstarpējai apspriešanai
pasniedzēju lokā;
- katrā studiju kursā izdales materiālu sagatavošana;
- tiks uzsākts darbs pie rekomendējamās literatūras elektroniskā varianta sistēmas
izveidošanas, kas Ĝaus atteikties no kopētiem materiāliem.
4.Ar studiju programmu saistītā pētnieciskā darbība.
4.1.Akadēmiskā personāla pētnieciskā darbība.
Katedras akadēmiskais personāls 2006./2007.m.g. turpināja piedalīties dažādos zinātniskā
un praktiskā rakstura projektos. Pētījuma projekti tiek finansēti no Latvijas valsts budžeta
līdzekĜiem (Latvijas Zinātnes padome, LR Ekonomikas ministrija, LR Finansu ministrija),
no Eiropas Savienības līdzekĜiem (Eiropas Savienības sociālā fonda nacionālās
programmas pētījumi). Zinātnisko pētījumu rezultāti tiek atspoguĜoti zinātniskajās
publikācijās (Pielikums Nr.6) un prezentēti zinātniskajās konferencēs.
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2006.-2007.g. akadēmiskā personāla pētnieciskās aktivitātes:
• Latvija Eiropas Savienībā: ekonomikas un kultūras mijiedarbība zināšanu sabiedrības
veidošanā, Sociālā kapitāla teorētiskie un praktiskie aspekti un tā loma zināšanu
sabiedrības veidošanā, 2006.-2010.g., Nr, 06.0017.3.
• Investīcijas cilvēkkapitālā kā Latvijas konkurētspējas paaugstināšanas faktors, 2005. –
2008.g., projekta Nr. 05.1897.
• Eiropas Komisijas Jean Monnet modulis „Contemporary European Economic
Integration: Tackling with the Pace of Reforms”, 2005.-2007.g.
• ESF nacionālā programmas „Darba tirgus pētījumi” projekta „Labklājības ministrijas
pētījumi” pētījums „Latvijas un tās reăionu darba tirgus specifiskās problēmas” kopā ar
Latvijas Lauksaimniecības universitāti, Daugavpils universitāti, Vidzemes augstskolu
un Ventspils augstskolu, 2005.-2007.g.
• ESF nacionālā programmas „Darba tirgus pētījumi” projektā „Labklājības ministrijas
pētījumi” pētījums „Nereăistrētās nodarbinātības novērtējums”, kurā katedras
pasniedzēji piedalās kā atbildīgie pētnieki, 2005.-2007.g.
• ESF nacionālā programmas „Darba tirgus pētījumi” projektā „Labklājības ministrijas
pētījumi” pētījums „Profesionālā mobilitāte”, kurā katedras pasniedzēji piedalās kā
atbildīgie pētnieki, 2005.-2007.g.
• IZM projekts „Zinātniskās darbības attīstība augstākās izglītības iestādēs” Nr.RSUZP07-11. „Diskriminācija Latvijas darba tirgū : politiskie, tiesiskie, ekonomiskie un
sociālie aspekti( 2007.g.01.06.-2007.g.31.12).
2006.-2007. g. līdzdalība zinātniskās konferencēs un semināros:
• RSU ESF Starpaugstskolu doktorantu un maăistrantu Zinātniskā konference „ES :
Romas Līgumam 50 gadi” 10.05.2007. g.
• RSU 2007.gada Zinātniskā konference. 29.-30.03.2007.g.
• RTU starptautiskā zinātniskā konference, 2007. 4.aprilis – I. Dovladbekova,
E.Eteris.
• LU 64. zinātniskā konference, 2007.g. februāris – I. Dovladbekova, I. Rezepina
• „Latvijas un tās reăionu darba tirgus specifiskās problēmas”, seminārs „Latvijas
darba tirgus pētījumi”, Valmieras augstskola, 27.11.2006.g. – I. Dovladbekova,
I.Rezepina.
• Starptautiskā zinātniskā konference Polijā ( ToruĦa ), 2007.g.jūnijs. – A.ĀbeltiĦa.
• LZA EI „Latvija Eiropas Savienībā: ekonomikas un kultūras mijiedarbība zināšanu
sabiedrības veidošanā”, 2006.g. 4.decembris- I.Dovladbekova.
• LR LM „Latvijas darba tirgus izaicinājumi”, 2007.g. 13. jūnijs – I.Dovladbekova.
Akadēmiskā personāla publikācijas 2006.-2007.g.atpoguĜoti pielikumā Nr.6.
4.2.Studējošo iesaistīšana pētnieciskajā darbā.
Programmas studenti visu mācību gadu piedalās dažādās akadēmiskās aktivitātēs savā
fakultātē. Fakultātē katru gadu tiek rīkotas studējošo zinātniskās konferences, studenti
piedalās izstādēs „Skola”, atvērto durvju dienās, reflektantu uzĦemšanas pasākumos,
tikšanās ar ārvalstu studentiem un pasniedzējiem. Studenti piedalās dažādās zinātniskās
konferencēs un semināros. Labākie studentu studiju darbi tiek ievirzīti zinātniskajā
plāksnē, studenti turpina darbu pie šīm tēmām, padziĜina savus pētījumus un ar to
rezultātiem uzstājās RSU studentu zinātniskajā konferencē, kas tiek rīkota katru gadu un
šajā 2007. gadā viĦa notika 18.aprilī. Arī bakalaura darbos studenti pēta vairākas
interesantas un aktuālas problēmas. Bakalaura darbus un aizstāvēšanas gaitu vērtē
Bakalauru darbu aizstāvēšanas komisija, kuras sastāvā bija Latvijas augstskolu docētāji ar
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pieredzi zinātniskajā un pedagoăiskajā darbā. Bakalaura darbu aizstāvēšanas gaitā
komisija īpaši uzsvēra to, ka autori veiksmīgi izmantoja savas teorētiskās zināšanas,
analītiskās spējas, uzĦēmumu faktiskos materiālus un datus. Kopā bija aizstāvēti 14 darbi,
vidējā atzīme aizstāvētiem darbiem bija 6,8. (Pielikumā Nr.3 . aizstāvēto bakalaura darbu
saraksts). Aizstāvēšanas laikā visi studenti veic prezentāciju izmantojot Power Point.
5. Vērtēšanas sistēma
5.1.Izmantotās studiju vērtēšanas metodes.
Vērtēšanas sistēma attiecībā uz katru konkrēto kursu ir norādīta kursa aprakstā. Zināšanas
tiek vērtētas 10 ballu sistēmā un gala atzīmi veido visu atzīmju summa.
Mācību materiāla apguve tiek vērtēta ar sekojošo pārbaudes formu palīdzību:
1. lekciju un semināru apmeklētība;
2. līdzdalība un atbilžu kvalitāte semināru nodarbībās;
3. lekcijas vai semināra kopsavilkumi un problēmu esejas, kuru mērėis ir attīstīt spēju
reproducēt apgūto materiālu un attīstīt spēju fiksēt būtisko un galveno;
4. referāts jeb individuālais projekts. Referāta mērėis ir attīstīt studenta spēju analizēt,
noteikt tēmas pamatproblēmas būtību, novērtēt alternatīvus viedokĜus un piedāvāt pašu
viedokĜi, pamatojot to;
5. eksāmens. Eksāmenu kārtošanas grafiks tiek noteikts saskaĦā ar mācību kursu
realizācijas termiĦiem mācību ciklu sistēmas ietvaros, t.i. mācību kursu beigās, paredzot
piecas brīvas darba dienas pirms katra eksāmena.
5.2.Novērtēšanas biežums.
Katra moduĜa beigās studenti kārto eksāmenu. Studentu zināšanu un prasmju
novērtējumam ir komplekss raksturs. Galvenie komponenti, kas veido atzīmi ir studentu
aktivitāte un parādītās zināšanas semināru nodarbībās, kopsavilkumu un eseju kvalitāte,
referāta un eksāmena atzīme. 2006./2007.m.g. turpinājās mācību vielas apguves kontrole,
tiek stingrāk kontrolēts kopsavilkumu, eseju, referātu , studiju darbu iesniegšanas termiĦš.
Bakalaura darbiem tiek rīkota priekš aizstāvēšana. Pavasara semestra beigās tiek rīkota
kursa darbu aizstāvēšana otrā un trešā gada studentiem, kuras laikā katrs students saĦem
atzīmi gan par izstrādāto darbu , gan par izstrādāto recenziju savam studiju biedram.
6.Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidē.
Reăionālas ekonomikas un biznesa katedrā 1.-4. kursā 2006./2007.m.g. studijas uzsāka
193 studenti (202 studenti iepriekšējā gadā), 28% (29% iepriekšējā gadā) no tiem ir „Mazā
un vidējā uzĦēmumā vadība” programmas studenti. Programmas studenti aktīvi piedalās
studiju procesa pilnveidošanā. Rīgas StradiĦa universitātē ieviestā kvalitātes vadības
pilnveidošanas sistēma, kas atbilst starptautiskajam un nacionālajam standartam ( LVS EN
ISO 9001:2000 un LVS EN 45013:1989 ), palīdz fiksēt visas neatbilstības mācību procesa
organizācijā un realizācijā. Šī sistēma paredz nepārtrauktu kontaktu ar studējošiem, ievērot
viĦu ieteikumus studiju procesa uzlabošanai un realizēt atgriezenisko saiti ar studentiem,
arī 2006./2007.m.g. sistēma tika papildināta ar jaunām formām un pilnveidota.
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Studiju
gads

1
II
III
IV
Kopā

2.tabula
Studentu skaits programmā
2006./2007. studiju gadā
Studentu
Eksmatrikulēti Atjaunoti
Studentu
Akadem.
skaits gada
vai pārcelti atvaĜinājums skaits gada
sākumā
no/uz citu
beigās
(Imatrikulēti)
progr.
17
5
1
13
9
2
1
6
15
1
1
15
14
2
2
14
59
11
7
1
54

Kā var redzēt no 2. tabulas datiem, ne visi studenti, kas uzsāk studijas mācību gada
sākumā, turpina tās līdz mācību gada beigām. Tas ir saistīts ar to, ka studentu sekmes tiek
stingri kontrolētas un nesekmīgie studenti, kas netiek galā ar saviem parādiem, tiek
atskaitīti ar tiesībām atjaunoties.
6.1.Studējošo aptaujas.
ModuĜa aptaujas:
Visu gadu, katra moduĜa beigās tiek veiktas studentu aptaujas par to , kā viĦi vērtē mācību
kursa apgūšanas procesu. .Šajās aptaujās tiek vērtēts mācību kursa saturs, pasniedzēja
pasniegšanas kvalitāte un kompetence, kā arī kursa materiāli tehniskais nodrošinājums.
Visi katedras štata un pieaicinātie pasniedzēji vienmēr tiek informēti par anketēšanas
rezultātiem un pilnveido savus kursus, novērš trūkumus, realizē izteiktos priekšlikumus.
Gada aptauja:
2006.gada rudenī tika veikta Eiropas studiju fakultātes „Mazā un vidējā biznesa vadība”
programmas studentu aptauja. Šī pētījuma galvenais mērėis ir „Mazā un vidējā biznesa
vadība” programmas izvērtējums studentu skatījumā. Pētījumā tika izmantotas
kvantitatīvās metodes, kas Ĝauj ātri iegūt pārskatāmu informāciju par ievāktajiem datiem.
Dati tika vākti ar anketēšanas palīdzību. Tika aptaujāti II, III un IV kursa
studenti.(Pielikumā Nr.4 aptaujas rezultāti).
6.2.Absolventu un darba devēju aptaujas.
Absolventu aptauja:
Visi programmas absolventi ir nodrošināti ar darbu un darbojās tādos uzĦēmumos –
Līvānu Inženiertehnoloăiju un inovāciju centrs, Lursoft IT, Telia Latvija, Reklāmas
aăentūra SIA „Somese”, SIA „Violana”, A/S AdmirāĜu klubs, A/S Norvik banka, SIA
„TietoEnator” un citās vietās.
2006.gada oktobrī tika veikta absolventu aptauja, kura dod iespēju izdarīt sekojošus
secinājumus:
- no visiem absolventiem puse strādā savā specialitātē un daudzi no viĦiem ir vidējā
līmeĦa vadītāji;
- uz jautājumu vai dotajā brīdī vēlaties mainīt darbu 92% atbildēja –nē,
8%-jā;
- visi absolventi uzskata sevi par konkurētspējīgiem;
- par to, cik lielā mērā zināšanas un prasmes ir noderīgas pašreizējā darbā, 21% no
aptaujātiem vērtē kā pilnībā noderīgas, bet 79% vērtē kā daĜēji noderīgas;
8

-

izvērtējot mācības programmas saturu, absolventi pozitīvi novērtēja specializāciju
mārketingā un reklāma, tas daudziem noderēja darbā;
- 21% no absolventiem jau turpina mācības maăistrantūrā, 44% domā stāties
nākamajā gadā , pārējie 35% vēl nezina vai norāda arī uz finansiālo līdzekĜu
trūkumu.
Darba devēju aptauja:
2006.gada oktobrī aptaujājot darba devējus, varam secināt :
- lielāka daĜa no absolventiem ir dažādu līmeĦu projektu vadītāji;
- darba devēji pozitīvi vērtē programmas absolventu darbu savā uzĦēmumā;
- zināšanu līmenis specialitātē absolventiem tiek vērtēts kā augsts;
- izvērtējot absolventu prasmes, darba devēju viedoklis sadalās: 58% pozitīvi vērtē
jauno speciālistu darba iemaĦas, 42% uzskata ka tās ir nepieciešams vēl pilnveidot
atbilstoši darba īpatnībām.
Kopumā izvērtējot darba devēju aptaujas varam secināt, ka darba devēji pozitīvi un ar
interesi pieĦem programmas „Mazā un vidējā biznesa vadība” beidzējus.
7.Studiju programmas akadēmiskais personāls.
7.1.Akadēmiskā, vispārēja personāla skaits.
Studiju programmas īstenošanu nodrošina augsti kvalificēts akadēmiskais personāls.
2006./2007. akadēmiskajā gadā Reăionālās ekonomikas un biznesa katedrā strādāja 8
pasniedzēji, tajā skaitā pamatdarbā 5 pasniedzēji. No tiem 6 zinātĦu doktori , tajā skaitā 1
profesors, 1asoc.profesors, 4 docenti un 2 pasniedzēji ar maăistra grādu, no kuriem viena
studē doktorantūrā un administratīvais personāls – 2 laborantes/sekretāres. Valodu un
informātikas pasniegšanā ir iesaistīti citu RSU katedru 8 pasniedzēji, no tiem 3 ar doktora
grādu un 5 ar maăistra grādu. Pārējie pasniedzēji strādā uz līguma pamata un viĦu pamata
darba vieta ir ārpus RSU. Tie kopā ir 13 pasniedzēji, no tiem ar doktora grādu ir 8 un 5 ar
maăistra grādu.(sk.3.tab.)
7.2.Akadēmiskā personāla kvalifikācija.
Studiju programmas īstenošanā piedalās arī ārvalstu akadēmiskais personāls (no Dānijas),
tādējādi sniedzot savu ieguldījumu mācību kursu pasniegšanas kvalitātes veicināšanā.
Pasniedzēju sadalījums pēc kvalifikācijas parāda to, ka pasniedzēji ar doktora un maăistra
grādu lasa A un B daĜas kursus, C daĜas kursus lasa pasniedzēji ar maăistra grādu.
3.tabula
Pasniedzēju sadalījums pēc pamatdarba vietas
Darba vieta
Reăionālās ekonomikas
katedra kopā:
t.sk.pamatdarbā

Skaits
un biznesa
8
5

RSU

Citas darba vietas

Kopā

Humanitāro zinātĦu katedra kopā:
t.sk.pamatdarbā
Fizikas katedra
Sporta un pedagoăijas katedra

5
5
2
1

Citas darba vietas
Kopā iesaistīti programmā:

13

8
5
2
1
13
29
9

Nākotnē būtu nepieciešams:
• veicināt pasniedzēju kvalifikācijas celšanu rīkojot dažādus seminārus;
• jāpilnveido uz līguma pamata strādājošo pasniedzēju sastāvs, lai paaugstināt mācību
procesa kvalitāti un nodrošinātu nozīmīgu un aktuālu kursu lasīšanu;
• regulāri rīkot sanāksmes ar visiem iesaistītiem mācību spēkiem, mācību procesa
izvērtēšanai;
• palielināt štata pasniedzēju skaitu.
8.Finasēšanas avoti, programmas materiālais nodrošinājums
8.1.Studiju programmas finansēšana.
Studijas RSU Eiropas studiju fakultātē Reăionālās ekonomikas un biznesa katedrā ir
maksas studijas. Studiju maksa 2006./2007. mācību gadā bija 750 Ls. Mācību maksu var
maksāt divas daĜās – par katru semestri atsevišėi. Ir iespējams Ħemt studiju kredītu. Studiju
maksa, lai gan tā ir laikā gaitā pieaugusi, tomēr ir sapratīga un piedāvātajai studiju
kvalitātei atbilstoša . Programmas studenti (24%) izmanto studiju kredītu.
8.2.Auditorijas, semināru telpas un cits.
Universitāte cenšas studentiem nodrošināt pilnvērtīgu studiju procesu telpu iekārtojuma,
bibliotēkas, datoru un Interneta pieejamības ziĦā. 2006./2007.m.g. tika pabeigta jauna
korpusa celtniecība un izveidotas vairākas mācību telpas, ko izmanto nodarbībām.
Lekciju auditorijas un semināru telpas ir apgādātas ar kodoskopiem un labas kvalitātes
tāfelēm. Arvien plašāk gan lekcijās, gan semināros tiek izmantotas Power-point sistēmas.
Studenti izmanto Informācijas centra datorus, kas atrodas RSU bibliotēkā un datorus
auditorijā, līdz ar to studentu rīcībā ir 89 datori, kas par 20% vairāk nekā iepriekšējā gadā.
Informācijas centrs ir atvērts studentiem ik dienas no 9.00 līdz 21.00.
8.3.Programmas nodrošinājums ar literatūru.
Mācības universitātē būtiski veicina bibliotēka un tajā pieejamie informatīvie resursi.
Pašreiz bibliotēkā uz dažādām ekonomikas un biznesa vadības tēmām attiecas 1586
grāmatu nosaukumi. 2006.gada beigās un 2007,gadā grāmatu krājumi tika papildināti ar
66(tajā skaitā par Žana Mone projekta līdzekĜiem) jaunākām grāmatām. Bibliotēka abonē
28 periodiskus izdevumus ekonomikas un biznesa vadības zinātnēs.
Programmas studenti ar savu lasītāja karti var strādāt un viĦiem ir pieejami vēl astoĦu
Rīgas zinātnisko bibliotēku elektroniskie katalogi un šo bibliotēku grāmatu krājumi.
studentiem ir pieejamas tiešās datu bāzes – Science Direkt, EBSCO, OVID, Springerlink,
Proquest, Lursoft, NAIS, Letonika.
Lai nodrošinātu mācību materiālu pieejamību visiem studentiem, Eiropas studiju fakultātē
tiek veikta centralizēta mācību materiālu komplektēšana un pavairošana. Studentiem ir
iespējams to iegādāties un atkrīt tāda tradicionāla problēma kā obligātās literatūras
trūkums. Pavairotie materiāli studentiem tiek piedāvāti par pašizmaksu. Bibliotēka
komplektētos mācību materiālus iesien un tie pieejami arī lasīšanai bibliotēkā uz vietas.
Situācijas uzlabošanai būtu nepieciešams:
- paplašināt Interneta izmantošanu studiju procesā;
- nodrošināt visu mācību materiālu pieejamību lasītavā;
- sistemātiski papildināt literatūras klāstu ar specializēto literatūru mazā un vidējā
biznesā.
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9.Ārējie sakari.
9.1.Sadarbība ar līdzīgām programmām.
2006./2007.m.g. turpinājās sadarbība ar Orhusas universitātes Biznesa Augstskolu,
Kalmāras universitāti (Zviedrija). Nodibināti kontakti un parakstīts sadarbības līgums ar
Norvēăijas Universitetet i Oslo, Polijas Wyzsza Szkola Biznesu – National Louis
University, Somijas Vaasan Yliopisto, Turcijas Suleyman Demirel University, Vacijas
Otto-Universitat Bamberg. Fakultātes studenti ir iesaistīti arī Eiropas Savienības
programmā „Erasmus Mundus”, kuras ietvaros 2006./2007.m.gadā divi katedras studenti
(E.Dūklava, S.OzoliĦa) mācījās ārzemēs un katedras programmā mācījās ārzemju studenti.
Katedras pasniedzējiem ir ilgstoša zinātniska sadarbība dažādu projektu īstenošanā ar
International Center for Economic Growth (ASV), ar Turku ekonomikas un biznesa skolu
(Somija), ar Igaunijas ZinātĦu Akadēmijas Ekonomikas institūtu (Igaunija), Krakovas
universitāti (Polija), Roterdamas universitāti (Nīderlande), Kalmāras universitāti
(Zviedrija).
9.3.Programmas salīdzinājums ar Eiropas augstskolu programmām:
Realizējot „Mazā un vidējā biznesa vadība” programmu 2006./2007.m.g., īpašu uzmanību
pievēršot specializācijai „Mazā un vidējā uzĦēmuma mārketings un reklāma”, tika veikts
salīdzinājums ar Jončopingas Starptautisko biznesa skolu un Kalmaras Baltijas biznesa
skolu, kuras darbojās Zviedrijā. Abās šīs augstskolās ir izveidotas programmas Biznesa
vadīšanā (Business Administration), mācību ilgums ir 3-4 gadi, tiek izmantota modulārā
sistēma, specializācija notiek 3 un 4 gadā. Kopumā mēs varam secināt, ka RSU ESF
programmas „Mazo un vidējo uzĦēmumu vadība” saturs, struktūra, realizācijas formas ir
līdzīgas gan Jončopinga Starptautiskās biznesa skolas programmai, gan arī Kalmaras
Baltijas biznesa skolas programmai.Veiktā analīze dod iespēju uzskatāmi parādīt analīzes
rezultātus tabulas veidā. ( Pielikumā Nr.5.)

Eiropas Studiju fakultātes
dekāns asoc.prof.

I.Kreituse

Mazā un vidējā biznesa vadība
programmas vadītāja

I. Rezepina
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Pielikumi.
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N.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.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

Pielikums Nr.1a.
Eiropas Studiju fakultāte
Reăionālās ekonomikas un biznesa katedra
Mazā un vidējā biznesa vadība programma 2006./2007.m.g.
Apakšprogramma – Mazo un vidējo uzĦēmumu mārketings un reklāma(4 gadi)
Kredītu
Priekšmets
skaits
Kategorija
Matemātika
3
A
Ievads specialitātē
3
A
Statistika
3
A
Ekonomikas vēsture
3
A
Ievads tiesību teorijā
3
A
Mikroekonomika
3
A
Makroekonomika
3
A
Starptautiskā komunikācija un
biznesa ētika
Organizāciju teorija un vadības
Mārketings
Finanšu pamati
Grāmatvedības pamati
UzĦēmumu stratēăija un politika
Vadības grāmatvedība
Matemātiska statistika
Personāla vadīšana mazā un vidējā
uzĦēmumā
Komerctiesības
Konkurence un antimonopolā
politika
Patērētāju uzvedība
Saimnieciskās darbības analīze
mazā un vidējā uzĦēmumā
Vadības psiholoăija
Loăistika
Projektu vadīšana
Mazo un vidējo uzĦēmumu biznesa
vides īpatnības Eropā
Reklāmas vadība
Starptautiskā transporta loăistika
Pieprasījuma prognozēšana
Mazo un vidējo uzĦēmumu
konkurences stratēăijas Eiropā
Darba tirgus Eiropā
Reklāmas psiholoăiskie un ētiskie
principi
Kvalitātes vadības metodes
Integrētā tirgus komunikācija
Cenu veidošanas stratēăijas
Stratēăiskais mārketings
Starptautiskā biznesa finanšu vide

Pārbaudījuma
Veids
Eksāmens
Eksāmens
Eksāmens
Eksāmens
Eksāmens
Eksāmens
Eksāmens

3

A

Eksāmens

4
4
4
4
4
4
4

A
A
A
A
A
A
A

Eksāmens
Eksāmens
Eksāmens
Eksāmens
Eksāmens
Eksāmens
Eksāmens

4

A

Eksāmens

4

B

Eksāmens

4

B

Eksāmens

4
4

B
B

Eksāmens
Eksāmens

4
3
3
4

B
B
B
B

Eksāmens
Eksāmens
Eksāmens
Eksāmens

4
4
4
4

B
B
B
B

Eksāmens
Eksāmens
Eksāmens
Eksāmens

4
4

B
B

Eksāmens
Eksāmens

3
3
4
4
3

B
B
B
B
B

Eksāmens
Eksāmens
Eksāmens
Eksāmens
Eksāmens
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36.
37.
38.
39.
40.

41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.

N.p.k.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11..
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Pakalpojumu mārketings mazajā
uzĦēmumā
Starptautiskie grāmatvedības
standarti
Ievads ăeopolitikā –ekonomisie
aspekti
Prakse (III kurss)
Studiju darbs (II kurss),
t.sk..seminārs „Pētījumu metodes
metodoloăija”
Studiju darbs (III kurss)
Uzvedības kultūra
AngĜu valoda
Vācu valoda
Trešā svešvaloda
Informātika
Bakalaura darbs, t.sk. Bakalaura
darba izstrādes metodoloăiskais
seminārs

3

B

Eksāmens

1

C

Eksāmens

1

C

Eksāmens

2
2

A
A

Aizstāvēšana
Aizstāvēšana

2
1
5
10
7
1
20

A
C
A
A
B
C
A

Aizstāvēšana
Eksāmens
Eksāmens
Eksāmens
Eksāmens
Ieskaite
Aizstāvēšana

Pielikums Nr.1b.
Eiropas Studiju fakultāte
Reăionālās ekonomikas un biznesa katedra
Mazā un vidējā biznesa vadība programma 2006./2007.m.g.
Apakšprogramma – Mazo un vidējo uzĦēmumu mārketings un reklāma(3 gadi)
Kredītu
Priekšmets
skaits
Kategorija
Matemātika
3
A
Ievads specialitātē
3
A
Statistika
3
A
Ekonomikas vēsture
3
A
Ievads tiesību teorijā
3
A
Mikroekonomika
3
A
Makroekonomika
3
A
Starptautiskā komunikācija un
biznesa ētika
Grāmatvedības pamati
Finanšu pamati
Organizāciju teorija un vadības
Mārketings
UzĦēmumu stratēăija un politika
Vadības grāmatvedība
Matemātiska statistika
Personāla vadīšana mazā un vidējā
uzĦēmumā
Komerctiesības
Konkurence un antimonopolā
politika

Pārbaudījuma
Veids
Eksāmens
Eksāmens
Eksāmens
Eksāmens
Eksāmens
Eksāmens
Eksāmens

3

A

Eksāmens

3
3
3
3
3
3
3

A
A
A
A
A
B
A

Eksāmens
Eksāmens
Eksāmens
Eksāmens
Eksāmens
Eksāmens
Eksāmens

3

A

Eksāmens

3

B

Eksāmens

3

B

Eksāmens
14

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

36.
37.
38.
39.
40.

Patērētāju uzvedība
Saimnieciskās darbības analīze
mazā un vidējā uzĦēmumā
Vadības psiholoăija
Projektu vadīšana
Mazo un vidējo uzĦēmumu biznesa
vides īpatnības Eropā
Reklāmas vadība
Starptautiskā transporta loăistika
Pieprasījuma prognozēšana
Kvalitātes vadības metodes
Integrētā tirgus komunikācija
Stratēăiskais mārketings
Starptautiskā biznesa finanšu vide
Starptautiskie grāmatvedības
standarti
Ievads ăeopolitikā- ekonomiskie
aspekti
Patērētāju tiesību aizsardzība
Prakse (II kurss)
Studiju darbs (I kurss),
t.sk..seminārs „Pētījumu metodes
metodoloăija”
Studiju darbs (II kurss)
Uzvedības kultūra
AngĜu valoda
Vācu, franču vai spāĦu valoda
Bakalaura darbs, t.sk. Bakalaura
darba izstrādes metodoloăiskais
seminārs

3
3

B
B

Eksāmens
Eksāmens

3
3
3

B
B
B

Eksāmens
Eksāmens
Eksāmens

3
3
3
3
3
3
3

B
B
B
B
B
B
B

Eksāmens
Eksāmens
Eksāmens
Eksāmens
Eksāmens
Eksāmens
Eksāmens

1

C

Eksāmens

1

C

Eksāmens

1
2
2

C
A
A

Eksāmens
Aizstāvēšana
Aizstāvēšana

2
1
9
9
20

A
C
A
B
A

Aizstāvēšana
Eksāmens
Eksāmens
Eksāmens
Aizstāvēšana
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Pielikums nr.2.
Reăionālās ekonomikas un biznesa katedra
Mazā un vidēja biznesa vadības programmas
Kalendārais plāns
2006./2007.akad.g.
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.

Priekšmets
Matemātika
Ievads specialitātē
Ekonomikas vēsture
Statistika
Mikroekonomika
Starptautiskā
komunikācija un
biznesa ētika
Grāmatvedības
standarti
Makroekonomika
Ievads tiesību teorijā
Finanšu pamati
Organizāciju teorija
un vadība
Mārketings
Finansu pamati
Grāmatvedības
pamati
Uzvedības kultūra
UzĦēmuma stratēăija
un politika
Matemātiskā
statistika
Projektu vadīšana
Vadības
grāmatvedība
Personāla vadīšana
mazā un vidējā
uzĦēmumā
Vadības psiholoăija
Konkurence un
antimonopola
politika
Patērētāju uzvedība
Integrētās tirgus
komunikācija
Loăistika
Starptautiskā biznesa
finanšu vide
Kvalitātes vadības
metodes
Mazo un vidējo
uzĦēmumu biznesa

I studiju gads
1.sem.
2.sem.
∗
∗
∗
*
*

II studiju gads
3.sem.
4.sem.

III studiju gads
5.sem.
6.sem.

IV studiju gads
7.sem.
8.sem.

∗
∗
∗
*
*
*
∗
∗
∗
*
∗
∗
∗
*
∗
*
∗
∗
*
∗
∗
∗
∗
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29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

38.

vides īpatnības
Eiropā
Starptautiskā
transporta loăistika
Stratēăiskais
mārketings
Reklāmas vadība
AngĜu valoda
Vācu valoda
Franču vai spāĦu
valoda
Studiju darbs
Prakse
Bakalaura darba
izstrādes
Metodoloăiskais
seminārs
Bakalaura darba
izstrāde,
uzrakstīšana un
aizstāvēšana

∗
∗
∗
*

*
*

*

*
*

*

*

*

*
*
∗

∗

Pielikums nr.3.
Bakalaura darba tēmas (2006./2007.m.g.)
Mazā un vidējā biznesa vadības programma

Tēmas
Reklāmas aăentūru attīstības novērtējums Latvijā..
Latvijas uzĦēmumu izmantoto privāto finansēšanas avotu analīze.
Pārtikas preču iepakojums un tā apsaimniekošana Latvijā.
Organizācijas dzīves cikls un tā vadīšana VAS SLR.
Reklāmas kampaĦas efektivitāte A/S Aizkraukles Banka.
Personāla motivēšanas sistēmas izstrāde uzĦēmumā SIA Somese .
Latvijas komercbanku kredītpolitikas analīze un attīstības perspektīvas .
Apdrošināšanas tirgus attīstība Latvijā.
Latvijas komercbanku privātpersonu pakalpojumu attīstības perspektīvas.
Latvijas iekšzemes kopprodukta dinamiku ietekmējošo faktoru analīze.
Latvijas nodokĜu sistēmas ietekme uz uzĦēmējdarbību Latvijā un uz uzĦēmuma A/S AdmirāĜu klubs darbību.
A/S Norvik banka finansiālo rādītāju raksturojums un to ietekme uz bankas stabilitāti.
Mazo un vidējo uzĦēmumu darbības veicināšanas politikas perspektīvas Latvijā.
Darba spēka kustības tendenču analīze Latvijā.

Pielikums nr.4.

Studējošo „Mazā un vidējā biznesa vadība” programmas
2006./2007.mācību gada aptaujas rezultāti
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Galvenie jautājumi, kas tika noskaidroti aptaujas laikā aptver sekojošas programmas realizācijas jomas:
1.Mācību programma un mācību processŠajā jomā tika pētīts vai studenti ir apmierināti ar augstskolas izvēli - 66,7% ir pilnīgi apmierināti un 30%
daĜēji apmierināti. Salīdzinājumā ar 2005./2006.m.g. pilnīgi apmierināto studentu skaits ir palielinājies.
Studiju programmas izvēle – 53,3% studentu ir pilnīgi apmierināti un 43,3% daĜēji apmierināti.
Te mēs redzam, ka lielākā daĜa no „Mazā un vidējā biznesa vadība” programmas studentiem ir apmierināti
ar to, ka ir iestājušies Rīgas StradiĦa
Universitātes Eiropas Studijas fakultātē programmā „Mazā un vidējā biznesa vadība”, un salīdzinot ar
iepriekš veikto aptauju, pilnīgi apmierināto skaits ir līdzīgs.
Studiju kvalitātes vērtējums bakalaura programmā – 13,3% vērtē kā Ĝoti laba, 63,3% kā laba un 20,4% kā
vidēja.
Šajā jautājumā mēs redzam, ka pārliecinoši lielāka daĜa no studentiem, kā arī iepriekšējā aptaujā, ir
apmierināta ar studiju kvalitāti un divas reizes vairāk studentu studiju kvalitāti vērtē kā Ĝoti labu.
Jautājumā kas motivēja iestāties tieši šajā programmā vairākums studentu minēja saistību ar iespēju
nodrošināt savu nākotnes karjeru, kā arī vēlēšanos turpināt mācības.
2.Mācību procesa norise –
Vai patīk mācīties pēc moduĜu sistēmas – 80% studentiem un tas liecina par to, ka
lielāka daĜa no studentiem ir pieradusi pie moduĜu sistēmas un uztver to pozitīvi, salīdzinoši ar iepriekšējo
aptauju šis rādītājs pieauga par 30%.
Kādā apmērā tiktu apmeklētas lekcijas, ja nebūtu apmeklējuma kontroles - 6,6% studentu apmeklē lekcijas
100%, 63,4% apmeklē no 75%-99% lekciju, 26,7% apmeklē 50%-74% lekciju, 6,3% apmeklē 3%-49%
lekciju.
Te mēs redzam, ka gandrīz visas lekcijas tiek apmeklētas un studenti uztver tās , ka pamatu tiešajam
kontaktam ar pasniedzēju, tas arī bija redzams iepriekšējā aptaujā.
3.Mācību procesa tehniskais un informatīvais nodrošinājums –
Studiju tehniskais nodrošinājums ar datoriem – 56,7% studentu apmierina, bet 43,3% neapmierina.
Te mēs varam secināt, ka tagad datoru skaits ir palielinājies un apmierināto studentu skaits ir divas reizes
vairāk.
Nodrošinājums ar palīglīdzekĜiem ( kodoskopi, tāfeles) – 66,7% studentu ir apmierināti un 33,3%
neapmierināti.
Bibliotēkas pakalpojumi – 34% apmierina un 66 % neapmierina.
Salīdzinājumā ar iepriekšējo aptauju , apmierinošo studentu skaits ir līdzīgs. Te mēs redzam, ka studenti ir
apmierināti ar bibliotēkas dotajām iespējām, tieši pēdējā gadā bibliotēkas fondi tika papildināti ar speciālo
literatūru mazo un vidējo uzĦēmumu darbībā.
Nodrošinājums ar telpām – 82% apmierina un 18% neapmierina.
Te var secināt, ka salīdzinājumā ar iepriekšējo aptauju, apmierinājums ar telpu nodrošinājumu ir pieaudzis.
Nodrošinājums ar izdales materiāliem -51,4% apmierina un 48,6% neapmierina.
Šajā sakarā apmierināto skaits ir pieaudzis, jo katedrā tika pievērsta lielāka uzmanība kopētiem materiāliem,
viĦu laicīgai sagatavošanai un pietiekošā skaita nodrošinājumam.
3.Mācību procesa elementu vērtējums –
Lekcijas apmierina 81,5% studentu, semināri apmierina 93,4% studentus , vies lekcijas apmierināja 50,1%
studentu, patstāvīgā darba forma apmierina 81,2%, referātu rakstīšana apmierina 70,3% studentu. No šiem
datiem var secināt, ka piedāvātās mācību procesa formas ir pareizi organizētas.
4.Apgalvojumi par pasniedzēju darbu –
Vai pasniedzēji labvēlīgi izturas pret jebkuru citu pietiekami argumentētu viedokli, uz šo jautājumu pozitīvi
atbildēja 78% studentu, vai pasniedzēji ir sastopami ja ir nepieciešami konsultācijā, pozitīvi atbildēja 48%
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studentu, vai pasniedzēji objektīvi novērtē studentu zināšanas, pozitīvi atbildēja 79,4% studentu. No šiem
jautājumiem var secināt ka studentiem ar pasniedzējiem ir labs kontakts, individuālā pieeja katram
studentam.
Kopumā mēs varam secināt, ka aptaujas ir nepieciešamas lai pilnveidotu mācību procesa gaitu un ieviest
nepieciešamās izmaiĦas programmas “Mazā un vidējā biznesa vadība” realizācijā.

Pielikums Nr.5
„ Mazā un vidējā biznesa vadība” programmas salīdzinājums ar citām radnieciskām programmām.

Augstskola
Programma
Studiju ilgums
Studiju organizācija
Programmas
raksturojums
Obligātās daĜas studiju
priekšmetu bloki

Specializācija
Studiju
priekšmeti
specializācijā

Rīgas
StradiĦa
universitāte
Eiropas
Studiju fakultāte

Jončopingas
Starptautiskā
skola

Mazā un vidējā biznesa
vadība
4 gadi
Mācības pēc moduĜa
sisitēmas
Biznesa vadība

Biznesa administrēšana

Mikroekonomika
Makroekonomika
Menedžments
Pielietojamā matemātika
Statistika
Valodas
Finanses
Mārketings
2, 3 .un 4. studiju gadā

Mikroekonomika
Makroekonomika
Menedžments
Valodas
Finanses
Mārketings

Mikroekonomika
Makroekonomika
Statistika
Valodas
Finanses
Mārketings

3.studiju gadā

Saimnieciskās darbības
analīze mazā un vidējā
uzĦēmumā
Personāla vadīšana mazā
un vidējā uzĦēmumā
Vadības grāmatvedība
Projektu vadīšana
Stratēăiskais mārketings
Reklāmas vadība
Projektu vadīšana
Kvalitātes
vadīšanas
metodes

Operatīvais
menedžments
Finansu un vadības
grāmatvedība
Mazā biznesa attīstība
UzĦēmējdarbība,
jaunrade un inovācijas
Projektu vadība
Biznesa likumdošana

3. vai 3. un 4. studiju
gadā
Biznesa vide
Baltijas biznesa attīstība
Stratēăiskais mārketings
Personāla vadība
Biznesa finanses
Mazo
un
vidējo
uzĦēmumu vadība
Konkurences stratēăijas

Biznesa

3 gadi
Mācības pēc
sisitēmas
Biznesa vadība

moduĜa

Kalmaras
Biznesa skola

Baltijas

Baltijas bizness
Mārketings
3-4 gadi
Mācības pēc moduĜa
sisitēmas
Biznesa vadība
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Pielikums Nr.6.
Reăionālās ekonomikas un biznesa katedras programmā „Mazā un vidējā biznesa vadība” iesaistīto
pasniedzēju publikācijas 2006.- 2007.g.

1. Dovladbekova I. Transformation of Higher Education as the Precondition for Competitive
Development in Estonia and Latvia. – The European Legacy, Routledge, Vol. 11, No. 2, pp.
171 – 184, 2006. (līdzaut. T. Muravska. T. Paas) ISSN 1084-8770
2. Dovladbekova I. “Economic patriotism” and integration perspectives in Europe. –Jean
Monnet starptautiskās zinātniskās konferences rakstu krājums, LU, 2006.g. (līdzaut. E.
Eteris)
3. Dovladbekova I. Finanšu pakalpojumu specifika un mārketinga stratēăijas nozīme banku
konkurētspējas paaugstināšanā. – RTU zinātniskie raksti, 3. sērija Ekonomika un
uzĦēmējdarbība. UzĦēmējdarbība un vadīšana, 12. sējums, 2006.g., 34.-43. lpp., (līdzaut. D.
Ščadro)
4. Dovladbekova I., Šumilo Ē., Rastaks R. Cilvēkkapitāla attīstība kā Latvijas ekonomiskās
konkurētspējas paaugstināšanas faktors. - LZP Ekonomikas un juridiskās zinātnes galvenie
pētījumu virzieni 2005.g., Nr. 11, Rīga, 2006.g., 37.-42. lpp.
5. Dovladbekova I. Latvijas integrācija Eiropas Savienībā. Latvijas finanšu sektora integrācija
ES vienotā finanšu tirgū. - LZP Ekonomikas un juridiskās zinātnes galvenie pētījumu
virzieni 2005.g., Nr. 11, Rīga, 2006.g., 71.-77. lpp.
6. Dovladbekova I. Social insecurity and economic developments: the Union and member
states approaches. - RSU ESF starptautiskās zinātniskās konferences rakstu krājums, 2007.g.,
6 lpp. (līdzaut. E. Eteris)
7. Dovladbekova I., Rezepina I. Latvijas un tās reăionu darba tirgus specifiskās problēmas.Jelgava, 2007., 184 lpp. (līdzaut.)
8. Dovladbekova I. Pārapdrošināšana kā apdrošināšanas kompāniju finanšu stabilitātes un risku
vadības instruments.- Starptautiskās zinātniskās konferences tēzes, RSU, 2007.g., 269.lpp.
9. Dovladbekova I., Šumilo Ē. Darbaspēka profesionālā mobilitāte.- LU, 2007.g., 210 lpp.
(līdzaut.)
10. Dovladbekova I., Šumilo Ē. Nereăistrētās nodarbinātības novērtējums.- LU, 2007.g., 212
lpp. (līdzaut.)
11. Dovladbekova I., Šumilo Ē., OzoliĦa U. Latvijas cilvēkkapitāls: attīstība un strukturālās
īpatnības.- raksts iesniegts publicēšanai LU zinātnisko rakstu krājumā, 2007.g., 16 lpp.
12. Dovladbekova I., Šumilo Ē., Baumane I. Sociālā kapitāla koncepcija, īpatnības un ietekme
uz ekonomisko izaugsmi. –LZA EI, 2007.g., lpp.
13. I.Dovladbekova, T. Muravska, T. Paas. Higher Education in the Baltic States. Termas De
Integracao. G.C.-GRAFICA DE COIMBRA,LDA, Portugal, 2006, 59-78.
14. Dovladbekova I. Transformation of Higher Education as the Precondition for Competitive
Development in Estonia and Latvia. – The European Legacy, Routledge, Vol. 11, No. 2, pp.
171 – 184, 2006. (līdzaut. T. Muravska. T. Paas) ISSN 1084-8770
15. Dovladbekova I., Eteris E. “Economic patriotism” and integration perspectives in Europe. –
Raksts iesniegts publicēšanai Jean Monnet starptautiskās zinātniskās konferences rakstu
krājumā, LU, 2006.g.
16. Dovladbekova I. Finanšu pakalpojumu specifika un mārketinga stratēăijas nozīme banku
konkurētspējas paaugstināšanā. – Raksts nodots publicēšanai RTU zinātnisko rakstu
krājumā, 2006.g., (līdzaut. D. Ščadro)
17. Dovladbekova I. Cilvēkkapitāla attīstība kā Latvijas ekonomiskās konkurētspējas
paaugstināšanas faktors. - LZP Ekonomikas un juridiskās zinātnes galvenie pētījumu virzieni
2005.g., Nr. 11, Rīga, 2006.g., 37.-42. lpp.
18. Dovladbekova I. Latvijas integrācija Eiropas Savienībā. Latvijas finanšu sektora integrācija
ES vienotā finanšu tirgū. - LZP Ekonomikas un juridiskās zinātnes galvenie pētījumu
virzieni 2005.g., Nr. 11, Rīga, 2006.g.
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19. Dovladbekova I., Eteris E. Social insecurity and economic developments: the Union and
member stateš approaches. - Raksts nodots publicēšanai RSU ESF starptautiskās zinātniskās
konferences rakstu krājumā, 2006.g.
20. Eteris E. EU Enlargement and Labour Market: from words to deeds. – LU, Conference’s
papers, 2007.
21. Eteris E.Innovations in Europe: focal policy and business issues, In: The Baltic Course, Nr.
16, Winter 2005, pp. 36-37.
22. Eteris E. “European Union: Taxation Policy” (metodiskais materials) – RSU, 2006.g., 84 lpp.
23. Eteris E. Technoparks and industrial parks in the Baltics. In: - International Baltic Real
Estate Investment Fair & Conference. Proceedings, pp. 7-19.-Gdansk, Poland, 8-9 June,
2006.
24. Eteris E. Transport and logistics in the Baltics. In: - International Baltic Real Estate
Investment Fair & Conference. Proceedings, pp. 29-38. - Gdansk, Poland, 8-9 June, 2006.
25. Eteris E. Real Estate market in the Baltic States: Estonia, Latvia and Lithuania. In:
International Baltic Real Estate Investment Fair & Conference. Proceedings, pp. 39-47. Gdansk, Poland, 8-9 June, 2006.
26. Eteris E. Baltic Economic Review, -The Baltic Course, Spring 2006, nr. 21, pp. 34-37.
27. Eteris E. Economic patriotism: new trends in the EU integration. -The Baltic Course, Spring
2006, nr. 21, pp. 40- 41.
28. Eteris E. Financial integration: supervision and control in the European Union. -The Baltic
Course, Spring 2006, nr. 21, pp. 42-43.
29. Eteris E. Modern permanent risk theory: effects for the EU, the member states and citizens.Starptautiskās zinātniskās konferences tēzes, RSU, 2007.g., 268.lpp.
30. “Vērtspapīru tirgus zinības” (otrais, papildinātais izdevums); Ă.Apsītis, I.Asčuks, U.Cērps,
G.Kokorevičs, Ă.Ozols, A.Sedlenieks, H.ZuĜăis, Jumava, Rīga, 2006.g.
31. KalniĦa A. "Kā svinēt uzvaras pārmaiĦu laikā" Kapitals 10/2006.
32. KalniĦa A. "Darbiniekam vajag vairāk nekā tikai algas paaugstinājumu" Kapitals 11/2006
33. Kalve I. Dokumentu datorizēta sagatavošana (mācību līdzeklis).- Līdzautors J. Augucēvičs.
Izdevējs SIA “Biznesa augstskola Turība”, 2006.g.
34. Batraga A., Dervojeda K. Zīmola veidošana un vadīšana mūsdienu organizācijā.- LU
Vadības zinātne, 2006.
35. Prikulis J. Akadēmiskās [..] idejas: [..] Kārlis Balodis. Grāmatā „Ideju vēsture Latvijā. Jaunā
strāva – 20. gs sākums. Antoloăija. II daĜa”. R.: RaKa, 2006, 23. – 55.lpp.
36. Prikulis J. Fricis Veinbergs un 1905. gada revolūcija: cīĦa par tās liberālu alternatīvu un
Latvijas autonomiju. Grāmatā „1905. gads Latvijā:100”, R.: Latvijas Vēstures institūta
apgāds, 2006, 492. – 519. lpp.
37. Rezepina I. Savs bizness.- Lietišėās informācijas dienests, Rīga, 2007, 170 lpp. (līdzaut.)
38. ĀbeltiĦa A. Ekonomikas skaidrojošā vārdnīca vidusskolām.- Turība, 2007.g., 98 lpp.
39. ĀbeltiĦa A. Grūti sākt, vēl grūtāk turpināt, bet viĦi to dara.- Komersanta vēstnesis, 02.2007.
40. ĀbeltiĦa A. Intelektuālā īpašuma aizsardzības ietekme uz ekonomikas attīstību.Starptautiskās zinātniskās konferences tēzes, RSU, 2007.g., 285.lpp.
41. Zelmenis D. AzartspēĜu bizness: vai valstij ir jāiejaucas uzĦēmējdarbībā?- Starptautiskās
zinātniskās konferences tēzes, RSU, 2007.g., 282.lpp.
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1. Studiju programmas mērėis un uzdevumi
Mazie un vidējie uzĦēmumi šodien ir tirgus ekonomikas nozīmīga uzĦēmējdarbības
realizācijas forma. Latvijā mazie un vidējie uzĦēmumi tāpat kā citur Eiropā veido lielu
tautsaimniecības daĜu un tiem ir ievērojama loma tautsaimniecības attīstībā.
Bakalaura studiju programmas ‘’ Mazā un vidējā biznesa vadība ‘’aktualitāti nosaka mazo
un vidējo uzĦēmumu vieta valsts ekonomiskajā attīstībā, viĦu mobilitāte un konkurētspēja.
Tas izvirza augstas prasības kvalificētu speciālistu sagatavošanā mazo un vidējo
uzĦēmumu izveidošanā un vadīšanā.
Bakalaura studiju programmas Mazā un vidējā biznesa vadība mērėis ir nodrošināt
fundamentālās un teorētiskās zināšanas ekonomikā un biznesa vadībā tālākām mācībām
maăistratūrā un arī praktiskai darbībai dažādos uzĦēmumos un organizācijās.
Bakalaura studiju programmas Mazā un vidēja biznesa vadība uzdevumi:
• sniegt zināšanas ekonomikas un biznesa vadības pamatdisciplīnās;
• nodrošināt praktiskās iemaĦas mazo un vidējo uzĦēmumu vadīšanā,
organizācijā un konkurētspējīgo priekšrocību radīšanā;
• attīstīt iemaĦas informācijas iegūšanas metodikā;
• iemācīt studentus veikt analītiskos pētījumus un pielietot iegūtos rezultātus
praksē;
• sagatavot absolventus tālākām mācībām maăistratūrā;
• sagatavot absolventus tam, lai tiem būtu visas iespējas izveidot uzĦēmumus
kĜūt par darba devējiem.
2. Studiju programmas struktūra
2.1.Studiju programmas kvantitatīvās sadaĜas.
Atbilstoši Latvijas republikas Izglītības standartiem bakalaura programma Mazā un
vidēja biznesa vadība tiek realizēta 8 semestros (4 akadēmiskie gadi).
Bakalaura studiju programmas apjoms ir 160 kredītpunkti, tai skaitā 140 kredītpunkti
paredzēti teorētiskiem kursiem un projektiem, studiju darbiem un praksei un 20
kredītpunkti bakalaura darba sagatavošanai un aizstāvēšanai.
2005./2006.m.g. programmas struktūra – attiecībā uz kredītpunktu skaitu atbilst
„Noteikumiem par valsts akadēmiskās izglītības standartu”.
Izvērtējot programmas atbilstību akadēmiskās izglītības standartam , var konstatēt
sekojošo, ka studiju apjoms, kredītpunktu skaits, vērtēšanas princips, studiju ilgums,
programmas saturs atbilsts standartam.
Līdz ar to iegūtais bakalaura grāds sociālajās zinātnēs dod iespēju turpināt akadēmisko
izglītību maăistrantūrā tajā pašā vai radniecīgā zinātĦu nozarē.
Mācību process programmā ir organizēts pēc moduĜu sistēmas un šī sistēma tika realizēta
arī 2005./2006.m.gadā.
2.2. Studiju priekšmetu programmas saturs.
2005./2006. akadēmiskajā gadā programmā iekĜautie studiju priekšmeti iedalāmi trīs
kategorijās (Pielikums Nr.1):
A – obligātie studiju priekšmeti, kuri veido 54% no studiju programmas apjoma;
B – izvēles studiju priekšmeti, kuri veido - 32 % no studiju programmas apjoma;
C – brīvās izvēles studiju priekšmeti - 2 % no studiju programmas apjoma.(sk.1.tab)
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1.tabula
A, B un C daĜas īpatsvars pēc kredītpunktiem un priekšmetu daudzuma

A-daĜa
B-daĜa
C-daĜa
Bakalaura darbs

Kredītpunkti
Skaits
%
86
54
51
32
3
2
20
12

Priekšmeti
Skaits
19
13
3

%
54
37
9

2005./2006.m.gadā ceturtā gada studenti klausījās izvēlētos kursus un specializējās
apakšprogrammā „Mazo un vidējo uzĦēmumu mārketings un reklāma”. Līdz ar to
programma tika realizēti jauni kursi:
- Integrētā tirgus komunikācija;
- Starptautiskā biznesa finanšu vide.
Kā arī tika piedāvāti jauni izvēles kursi:
-Globalizācijas ekonomiskie aspekti;
- Starptautiskie grāmatvedības standarti
Programmas studenti turpināja apgūt vairākas svešvalodas – angĜu, vācu, franču vai spāĦu.
Daži no priekšmetiem tiek pasniegti angĜu valodā, valodu prasmei ir liela loma biznesa
kontaktu izveidošanā un attīstībā, arī literatūra ir svešvalodās. Arī tālākām mācībām
svešvalodu zināšanām ir liela nozīme.
Studentu profesionālo līmeni paaugstina obligātas vies lekcijas, kuras lasa Latvijas un
ārvalstu ievērojamie speciālisti, zinātnieki , valsts institūciju un starptautisko organizāciju
vadītāji. Studenti ar lielu interesi un atsaucību apmeklē šīs lekcijas, uzdod jautājumus,
diskutē. 2005-2006.m.g. ar vies lekcijām uzstājās:
- Turcijas Goda ăenerālkonsuls Latvijā A.Arbatli ar lekciju „Turcijas integrācija ES
civilizāciju konfliktu aspektā”
- Tikšanās ar Kanādas valsts pārvaldes speciālisti S.Viljamsu ;
- Latvijas Bankas Maksājumu bilances un statistikas daĜas vadītāja vietnieks
A.KalĦiĦš ar lekciju „Latvijas maksājumu bilances sagatavošanas vispārējie
principi”.
2005./2006.m.g. programmas realizācijai:
• studentiem tika dota iespēja noklausīties jaunus kursus;
• turpinājās sadarbība ar ārvalstu pasniedzējiem ;
• katedrā tika izstrādāti metodiskie norādījumi pasniedzējiem, precizējot prasības kursa
apraksta sagatavošanai un kursa novadīšanai, kā arī studiju darba un bakalaura darba
rakstīšanā;
• katedrā tika izstrādāti detalizēti metodiskie norādījumi izmantotās literatūras un avotu
noformēšanā;
• turpinājās mācību vielas apguves kontrole un darbs ar parādniekiem;
• liela uzmanība tiek pievērsta studiju darbu tēžu aizstāvēšanai un studentu sadarbībai ar
studiju darba vadītāju;
• veicinot bakalaura darba izstrādi, tiek rīkota tēžu aizstāvēšana un izstrādātā darba
priekš aizstāvēšana;
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•

tika pilnveidoti visu četru gadu studentu rokas grāmatu saturs.

3. Studiju programmas realizācija
3.1.Izmantotās studiju formas.
Galvenās mācību formas studiju programma ir lekcijas, kurās atbilstoši studiju
programmai un priekšmeta darba programmai tiek izklāstīts mācību materiāls, semināri un
praktiskās nodarbības, kā arī studentu patstāvīgais darbs. Programmā tiek pielietotas
sekojošas mācību metodes: apgūto teorētisko zināšanu konkretizācija semināros,
problēmsituāciju analīze, pārbaudes testi un kontroldarbi, mājas uzdevumu izpilde,
referātu sagatavošana, individuālo un grupu projektu izstrāde un aizstāvēšana.
Katrā studiju modulī ir paredzētas piecas konsultāciju stundas, kuras studenti var izmantot
papildus kontaktiem ar pasniedzēju. Studiju programmā „Mazā un vidējā biznesa vadība”
3.kursa beigās ir paredzēta prakse, tā ir nepieciešama, lai attīstītu studentu praktiskās
iemaĦas, spēju pielietot teorētiskās zināšanas, kā arī empīriskā materiāla savākšanu kursa
darbiem un bakalaura darbam.Par prakses vietām tiek piedāvātas gan valsts institūcijas,
gan privātās firmas. 2005./2006.m.gadā par prakses vietām bija LR Zemkopības
ministrijas Lauku atbalsta dienests, Latvijas Republikas Prokuratūra, LR VZD Lielrīgas
reăionālā nodaĜa, Rīgas Vidzemes priekšpilsētas Valsts IeĦēmumu Dienests, A/S
Latvenergo, A/S Reăionālā Investīciju banka, SIA „Somese”, SIA „RMT”, SIA „HETA”,
SIA „Krone Poly-Tech”, SIA „Balttels”.
3.2.Attiecība starp kontaktnodarbībām un studentu patstāvīgo darbu.
2005./2006.m. akadēmiskajā gadā liela uzmanība tika pievērsta studentu patstāvīgajām
darbam, kurš vērsts uz zinātniskās literatūras apgūšanu un analīzi, kopsavilkumu un eseju
rakstīšanu uz katru lekciju un semināru, referātu un projektu, kā arī kursa darbu
sagatavošanu. Pasniedzēju uzdevums ir palīdzēt studentiem organizēt patstāvīgo darbu,
nepieciešamības gadījumā sniegt konsultācijas un padomus. Pielietojamo mācību metožu
mērėis ir veidot studentu spēju kritiski analizēt ekonomiskās situācijas, loăiski vērtēt šo
situāciju attīstību nākotnē, veidot iemaĦas strādāt pēc “komandas” principa.
Attiecība starp kontakt stundām un studentu pastāvīgo darbu ir sekojoša – A daĜā – kontakt
stundas -25% un pastāvīgais darbs 75%, attiecīgi B daĜā kontakt stundas dažiem kursiem
sastādīja 25% un pastāvīgais darbs 72%, bet dažiem kontakt stundas 33% un patstāvīgais
darbs 67%. Visos studiju priekšmetos kontaktstundu skaits nepārsniedz 50% no kopējā
stundu apjoma, kas atbilst esošai likumdošanai .
3.3.Studiju plāns.
Studiju plāns , tā uzbūve, saturs atbilst programmas mērėiem un uzdevumiem.
Studiju plāns bakalaura studiju programmā „Mazā un vidējā biznesa vadība” katru gadu
tiek pilnveidots un papildināts ar jauniem kursiem. Studiju plāna uzbūve balstās uz kursu
sadalījumu, 1 un 2 gadā tiek piedāvāti A un B daĜas kursi, 3 un 4 gadā B daĜas kursi, 2 un
3 gadā studiju darbs , 4 gada pavasarī bakalaura darba izstrādāšana un aizstāvēšana.
Studiju programmu 2005./2006.m.g.var redzēt pielikumā Nr.1, realizējamo kalendāro
plānu pielikumā Nr.2.
Lai studenti būtu informēti un orientētos studiju plānā katra studiju gada sākumā viĦi
saĦem attiecīgā kursa „Studentu rokasgrāmatu”.
2005./2006.m.g. „Studentu rokasgrāmatas” pirmā, otrā, trešā un ceturtā gada studentiem
tika papildinātas ar jaunām sadaĜām, sevišėi uzsverot sadaĜas, kuras veltītas kursa darba
un bakalaura darba satura un formas izstrādei, izmantotās literatūras un avotu saraksta
noformēšanai.
4

Programmas realizācijā piedalās gan štata, gan pieaicinātie pasniedzēji, kuru augsta
kvalifikācija un meistarība dod iespējas veiksmīgai programmas realizācijai.
Studiju programmas tālākās realizācijas veicināšanai uzmanība tiks pievērsta:
- jaunu mācību kursu izstrādāšanai;
- ciešākai sadarbībai ar Latvijas un ārzemju augstskolām, pieaicinot zinošus un
augsti kvalificētus pasniedzējus jaunu un modernu kursu lasīšanai,
- pieaicināto pasniedzēju lekciju hospitēšanai un sekojošai savstarpējai apspriešanai
pasniedzēju lokā;
- katrā studiju kursā izdales materiālu sagatavošana;
- tiks uzsākts darbs pie rekomendējamās literatūras elektroniskā varianta sistēmas
izveidošanas, kas Ĝaus atteikties no kopētiem materiāliem.
4.Ar studiju programmu saistītā pētnieciskā darbība.
4.1.Akadēmiskā personāla pētnieciskā darbība.
Katedras akadēmiskais personāls 2005./2006.m.g. turpināja piedalīties dažādos zinātniskā
un praktiskā rakstura projektos. Pētījuma projekti tiek finansēti no Latvijas valsts budžeta
līdzekĜiem (Latvijas Zinātnes padome, LR Ekonomikas ministrija, LR Finansu ministrija),
no Eiropas Savienības līdzekĜiem (Eiropas Savienības sociālā fonda nacionālās
programmas pētījumi). Zinātnisko pētījumu rezultāti tiek atspoguĜoti zinātniskajās
publikācijās (Pielikums Nr.6) un prezentēti zinātniskajās konferencēs.
2005.-2006.g. akadēmiskā personāla pētnieciskās aktivitātes:
• Latvijas finanšu sektora integrācija Eiropas vienotā finanšu tirgū, LZP programma,
2002. – 2005. g., projekta Nr. 02.0017.2.1.
• Latvija Eiropas Savienībā: ekonomikas un kultūras mijiedarbība zināšanu sabiedrības
veidošanā, Sociālā kapitāla teorētiskie un praktiskie aspekti un tā loma zināšanu
sabiedrības veidošanā, 2006.-2010.g., Nr, 06.0017.3.
• Investīcijas cilvēkkapitālā kā Latvijas konkurētspējas paaugstināšanas faktors, 2005. –
2008.g., projekta Nr. 05.1897.
• Eiropas Komisijas Jean Monnet modulis „Contemporary European Economic
Integration: Tackling with the Pace of Reforms”, 2005.-2007.g.
• ESF nacionālā programmas „Darba tirgus pētījumi” projekta „Labklājības ministrijas
pētījumi” pētījums „Latvijas un tās reăionu darba tirgus specifiskās problēmas” kopā ar
Latvijas Lauksaimniecības universitāti, Daugavpils universitāti, Vidzemes augstskolu
un Ventspils augstskolu, 2005.-2006.g.
• ESF nacionālā programmas „Darba tirgus pētījumi” projektā „Labklājības ministrijas
pētījumi” pētījums „Nereăistrētās nodarbinātības novērtējums”, kurā katedras
pasniedzēji piedalās kā atbildīgie pētnieki, 2005.-2006.g.
• ESF nacionālā programmas „Darba tirgus pētījumi” projektā „Labklājības ministrijas
pētījumi” pētījums „Profesionālā mobilitāte”, kurā katedras pasniedzēji piedalās kā
atbildīgie pētnieki, 2005.-2006.g.
• Eiropas Komisijas pētījums „Employees financial participation in Latvia”, 2004. –
2005.g.
• LR Konkurences Padomes pētījums „Konkurence būvniecības tirgū Latvijā” 2006.g.
• Eiropas Komisijas projekts „PERCERAMICS” NMP3-CT-2003-504937.
• Latvijas Zinātnes padomes projekta „Ideju vēsture Latvijā, XX gadsimts” (Nr.
05.1923).
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Starptautiskais projekts – enciklopēdiskais apkopojums par jaunajām ES dalībvalstīm.
Vad. Richard Mole (University College London).
• Hansabankas grupas vadītāju attīstības programma (dalībnieku vērtēšana; individuālās
attīstības konsultācijas; dalība semināru vadīšanā) – 07.2005.- 03.2006.
• Dalība Eiropas Kopienas iniciatīvas EQUAL projektā “Profesiju segregācijas cēloĦu
mazināšana. 07.2005.-07.2006.
• VAS “Latvijas Pasts” projekts- konsultēšana par iekšējo komunikāciju.- 07.11. 2005.
• Izstrādāts a/s “Latvijas valsts meži” atalgojuma sistēmas iekšējās komunikācijas plāns,
dalība plāna īstenošanā, vadības konsultācijas.- 12.2005. – patreiz
• Attīstības programmas a/s “Hansabanka” daĜu darbiniekiem (individuālās attīstības
konsultācijas; dalība semināru vadīšanā) – 05.2006. – pašreiz
2005.-2006. g. līdzdalība zinātniskās konferencēs un semināros:
• Katedras pasniedzēji uzstājās ar referātiem RSU ESF Studējošo zinātniskajā
konferencē:
„Sociālās zinātnes sabiedrības attīstībā” 27.01.2006. g.
• RSU ESF maăistrantūras programmas studējošo zinātniskā konferencē „Latvija
ES: uzĦēmējdarbības aktuālās problēmas”, 10.05.2006. g.
• RSU Eiropas studiju fakultātes starptautiskā zinātniskā konference „Atstumtība un
nedrošība – riski un risinājumi”, 05.05.2006. g. – A.ĀbeltiĦa, I. Dovladbekova, D.
Zelmenis
• RTU starptautiskā zinātniskā konference, 2005. 13.-15. oktobris – I. Dovladbekova
• LU 63. zinātniskā konference, 2006.g. februāris – I. Dovladbekova, I. Rezepina
• „Latvijas un tās reăionu darba tirgus specifiskās problēmas”, ESF seminārs LR LM
12.07.2006.g. – I. Dovladbekova
• „Latvijas un tās reăionu darba tirgus specifiskās problēmas”, ESF seminārs RSU,
26.05.2006.g. – I. Dovladbekova
• The European Mind: Narrative and Identity, Malta, Valettas universitāte, 24.29.07.2006.g. – I. Dovladbekova, I. Rezepina
• Baltijas Foruma 11.starptautiskajā konferencē "Eiropa globalizācijas spogulī:
problēmas, izaicinājumi un perspektīvas", 2006.gada 26.-27.maijā – D. Zelmenis
• 9-11. novembrī 2005. gadā Bonnā, Vācijas akadēmiskais apmaiĦas dienests,
konference par "Studiju un pētniecības iespējas ārzemniekiem Centrāl- un
Austrumeiropas valstīs" – A. Gūtmanis
4.2.Studējošo iesaistīšana pētnieciskajā darbā.
Programmas studenti visu mācību gadu piedalās dažādās akadēmiskās aktivitātēs savā
fakultātē. Fakultātē katru gadu tiek rīkotas studējošo zinātniskās konferences, studenti
piedalās izstādēs „Skola”, atvērto durvju dienās, reflektantu uzĦemšanas pasākumos,
tikšanās ar ārvalstu studentiem un pasniedzējiem. Studenti piedalās dažādās zinātniskās
konferencēs un semināros . Programmas studenti 2005.gada 7.-8. decembrī piedalījās
Latvijas Eiropas Kopienas Studiju asociācijas rīkotā European Studies Students Forum
Conference, kur pievērsās dažādiem ES politiskiem, ekonomiskiem, likumdošanas un
sociāliem aspektiem. Labākie studentu studiju darbi tiek ievirzīti zinātniskajā plāksnē,
studenti turpina darbu pie šīm tēmām, padziĜina savus pētījumus un ar to rezultātiem
uzstājās RSU studentu zinātniskajā konferencē, kas tiek rīkota katru gadu. 2006.gada 27.
janvārī notika šāda konference „Latvija Eiropā: aktuālās problēmas un risinājumi”, 5
programmas studenti uzstājās sekcijā ar saviem referātiem . Arī bakalaura darbos studenti
pēta vairākas interesantas un aktuālas problēmas. Bakalaura darbus un aizstāvēšanas gaitu
•
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vērtē Bakalauru darbu aizstāvēšanas komisija, kuras sastāvā bija Latvijas augstskolu
docētāji ar pieredzi zinātniskajā un pedagoăiskajā darbā. Bakalaura darbu aizstāvēšanas
gaitā komisija īpaši uzsvēra to, ka autori veiksmīgi izmantoja savas teorētiskās zināšanas,
analītiskās spējas, uzĦēmumu faktiskos materiālus un datus. Kopā bija aizstāvēti 14 darbi,
vidējā atzīme aizstāvētiem darbiem bija 6,5. (Pielikumā Nr.3 . aizstāvēto bakalaura darbu
saraksts). Aizstāvēšanas laikā visi studenti veic prezentāciju izmantojot Power Point.
5. Vērtēšanas sistēma
5.1.Izmantotās studiju vērtēšanas metodes.
Vērtēšanas sistēma attiecībā uz katru konkrēto kursu ir norādīta kursa aprakstā. Zināšanas
tiek vērtētas 10 ballu sistēmā un gala atzīmi veido visu atzīmju summa.
Mācību materiāla apguve tiek vērtēta ar sekojošo pārbaudes formu palīdzību:
1. lekciju un semināru apmeklētība;
2. līdzdalība un atbilžu kvalitāte semināru nodarbībās;
3. lekcijas vai semināra kopsavilkumi un problēmesejas, kuru mērėis ir attīstīt spēju
reproducēt apgūto materiālu un attīstīt spēju fiksēt būtisko un galveno;
4. referāts jeb individuālais projekts. Referāta mērėis ir attīstīt studenta spēju analizēt,
noteikt tēmas pamatproblēmas būtību, novērtēt alternatīvus viedokĜus un piedāvāt pašu
viedokĜi, pamatojot to;
5. eksāmens. Eksāmenu kārtošanas grafiks tiek noteikts saskaĦā ar mācību kursu
realizācijas termiĦiem mācību ciklu sistēmas ietvaros, t.i. mācību kursu beigās, paredzot
piecas brīvas darba dienas pirms katra eksāmena.
5.2.Novērtēšanas biežums.
Katra moduĜa beigās studenti kārto eksāmenu. Studentu zināšanu un prasmju
novērtējumam ir komplekss raksturs. Galvenie komponenti, kas veido atzīmi ir studentu
aktivitāte un parādītās zināšanas semināru nodarbībās, kopsavilkumu un eseju kvalitāte,
referāta un eksāmena atzīme. 2005./2006.m.g. turpinājās mācību vielas apguves kontrole,
tiek stingrāk kontrolēts kopsavilkumu, eseju, referātu , studiju darbu iesniegšanas termiĦš.
Bakalaura darbiem tiek rīkota priekš aizstāvēšana. Pavasara semestra beigās tiek rīkota
kursa darbu aizstāvēšana otrā un trešā gada studentiem, kuras laikā katrs students saĦem
atzīmi gan par izstrādāto darbu , gan par izstrādāto recenziju savam studiju biedram.
6.Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidē.
Reăionālas ekonomikas un biznesa katedrā 1.-4. kursā 2005./2006.m.g. studijas uzsāka
202 studenti (190 studenti iepriekšējā gadā), 29% (38% iepriekšējā gadā) no tiem ir
„Mazā un vidējā uzĦēmumā vadība” programmas studenti. Programmas studenti aktīvi
piedalās studiju procesa pilnveidošanā. Rīgas StradiĦa universitātē ieviestā kvalitātes
vadības pilnveidošanas sistēma, kas atbilst starptautiskajam un nacionālajam standartam (
LVS EN ISO 9001:2000 un LVS EN 45013:1989 ), palīdz fiksēt visas neatbilstības
mācību procesa organizācijā un realizācijā. Šī sistēma paredz nepārtrauktu kontaktu ar
studējošiem, ievērot viĦu ieteikumus studiju procesa uzlabošanai un realizēt atgriezenisko
saiti ar studentiem, arī 2005./2006.m.g. sistēma tika papildināta ar jaunām formām un
pilnveidota.
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2.tabula

Studiju
gads

1
II
III
IV
Kopā

Studentu
skaits gada
sākumā
(Imatrikulēti)
11
17
12
19
59

Studentu skaits programmā
2005./2006. studiju gadā
Eksmatrikulēti Atjaunoti

1
3
2
5
11

Akadem.
Studentu
atvaĜinājums skaits gada
beigās
1

1
4
2
7

1

9
15
14
16
54

Kā var redzēt no 2. tabulas datiem, ne visi studenti kas uzsāk studijas mācību gada
sākumā, turpina tās līdz mācību gada beigām. Tas ir saistīts ar to, ka studentu sekmes tiek
stingri kontrolētas un nesekmīgie studenti, kas netiek galā ar saviem parādiem, tiek
atskaitīti ar tiesībām atjaunoties.
6.1.Studējošo aptaujas.
ModuĜa aptaujas:
Visu gadu, katra moduĜa beigās tiek veiktas studentu aptaujas par to , kā viĦi vērtē mācību
kursa apgūšanas procesu. .Šajās aptaujās tiek vērtēts mācību kursa saturs, pasniedzēja
pasniegšanas kvalitāte un kompetence, kā arī kursa materiāli tehniskais nodrošinājums.
Visi katedras štata un pieaicinātie pasniedzēji vienmēr tiek informēti par anketēšanas
rezultātiem un pilnveido savus kursus, novērš trūkumus, realizē izteiktos priekšlikumus.
Gada aptauja:
2006.gada rudenī tika veikta Eiropas studiju fakultātes „Mazā un vidējā biznesa vadība”
programmas studentu aptauja. Šī pētījuma galvenais mērėis ir „Mazā un vidējā biznesa
vadība” programmas izvērtējums studentu skatījumā. Pētījumā tika izmantotas
kvantitatīvās metodes, kas Ĝauj ātri iegūt pārskatāmu informāciju par ievāktajiem datiem.
Dati tika vākti ar anketēšanas palīdzību. Tika aptaujāti II, III un IV kursa
studenti.(Pielikumā Nr.4 aptaujas rezultāti).
6.2.Absolventu un darba devēju aptaujas.
Absolventu aptauja:
Visi programmas absolventi ir nodrošināti ar darbu un darbojās tādos uzĦēmumos – SIA
„Kembi”, Dizaina aăentūra „Pieci ezeri”, Lursoft IT, Telia Latvija, LR ZM Lauku atbalsta
dienests, SIA „Rimi Latvia”, A/S Hansabanka, A/S Lateko banka, SIA „Verners VT”. .
2006.gada oktobrī tika veikta absolventu aptauja, kura dod iespēju izdarīt sekojošus
secinājumus:
- no visiem absolventi puse strādā savā specialitātē un daudzi no viĦiem ir vidējā
līmeĦa vadītāji;
- uz jautājumu vai dotajā brīdī vēlaties mainīt darbu 92% atbildēja –nē,
8%-jā;
- visi absolventi uzskata sevi par konkurētspējīgiem;
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par to, cik lielā mērā zināšanas un prasmes ir noderīgas pašreizējā darbā, 21% no
aptaujātiem vērtē kā pilnībā noderīgas, bet 79% vērtē kā daĜēji noderīgas;
- izvērtējot mācības programmas saturu, absolventi pozitīvi novērtēja specializāciju
mārketingā un reklāma, tas daudziem noderēja darbā;
- 21% no absolventiem jau turpina mācības maăistrantūrā, 44% domā stāties
nākamajā gadā , pārējie 35% vēl nezina vai norāda arī uz finansiālo līdzekĜu
trūkumu.
Darba devēju aptauja:
2006.gada oktobrī aptaujājot darba devējus, varam secināt :
- lielāka daĜa no absolventiem ir dažādu līmeĦu projektu vadītāji;
- darba devēji pozitīvi vērtē programmas absolventu darbu savā uzĦēmumā;
- zināšanu līmenis specialitātē absolventiem tiek vērtēts kā augsts;
- izvērtējot absolventu prasmes, darba devēju viedoklis sadalās: 58% pozitīvi vērtē
jauno speciālistu darba iemaĦas, 42% uzskata ka tās ir nepieciešams vēl pilnveidot
atbilstoši darba īpatnībām.
Kopumā izvērtējot darba devēju aptaujas varam secināt, ka darba devēji pozitīvi un ar
interesi pieĦem programmas „Mazā un vidējā biznesa vadība” beidzējus.
7.Studiju programmas akadēmiskais personāls.
7.1.Akadēmiskā, vispārēja personāla skaits.
Studiju programmas īstenošanu nodrošina augsti kvalificēts akadēmiskais personāls.
2005./2006. akadēmiskajā gadā Reăionālās ekonomikas un biznesa katedrā strādāja 8
pasniedzēji, tajā skaitā pamatdarbā 6 pasniedzēji. No tiem 6 zinātĦu doktori , tajā skaitā 1
profesors, 1asoc.profesors, 4 docenti un 2 pasniedzēji ar maăistra grādu, no kuriem viena
studē doktorantūrā un administratīvais personāls – 2 laborantes/sekretāres. Valodu un
informātikas pasniegšanā ir iesaistīti citu RSU katedru 8 pasniedzēji, no tiem 2 ar doktora
grādu un 6 ar maăistra grādu. Pārējie pasniedzēji strādā uz līguma pamata un viĦu pamata
darba vieta ir ārpus RSU. Tie kopā ir 15 pasniedzēji, no tiem ar doktora grādu ir 8 un 7 ar
maăistra grādu.(sk.3.tab.)
7.2.Akadēmiskā personāla kvalifikācija.
Studiju programmas īstenošanā piedalās arī ārvalstu akadēmiskais personāls (no Dānijas),
tādējādi sniedzot savu ieguldījumu mācību kursu pasniegšanas kvalitātes veicināšanā.
Pasniedzēju sadalījums pēc kvalifikācijas parāda to, ka pasniedzēji ar doktora un maăistra
grādu lasa A un B daĜas kursus, C daĜas kursus lasa pasniedzēji ar maăistra grādu.
3.tabula
Pasniedzēju sadalījums pēc pamatdarba vietas
Darba vieta
Reăionālās ekonomikas
katedra kopā:
t.sk.pamatdarbā

Skaits

Kopā

un biznesa
8
6

RSU
Humanitāro zinātĦu katedra kopā:
t.sk.pamatdarbā

6
4

8
6

9

Citas darba vietas

Fizikas katedra
Sporta un pedagoăijas katedra

1
1

1
1

Citas darba vietas
Kopā iesaistīti programmā:

15

15
31

Nākotnē būtu nepieciešams:
• veicināt pasniedzēju kvalifikācijas celšanu rīkojot dažādus seminārus;
• jāpilnveido uz līguma pamata strādājošo pasniedzēju sastāvs, lai paaugstināt mācību
procesa kvalitāti un nodrošinātu nozīmīgu un aktuālu kursu lasīšanu;
• regulāri rīkot sanāksmes ar visiem iesaistītiem mācību spēkiem, mācību procesa
izvērtēšanai;
• palielināt štata pasniedzēju skaitu.
8.Finasēšanas avoti, programmas materiālais nodrošinājums
8.1.Studiju programmas finansēšana.
Studijas RSU Eiropas studiju fakultātē Reăionālās ekonomikas un biznesa katedrā ir
maksas studijas. Studiju maksa 2005./2006. mācību gadā bija 600 Ls. Mācību maksu var
maksāt divas daĜās – par katru semestri atsevišėi. Ir iespējams Ħemt studiju kredītu. Studiju
maksa, lai gan tā ir laikā gaitā pieaugusi, tomēr ir sapratīga un piedāvātajai studiju
kvalitātei atbilstoša . Programmas studenti (24%) izmanto studiju kredītu.
8.2.Auditorijas, semināru telpas un cits.
Universitāte cenšas studentiem nodrošināt pilnvērtīgu studiju procesu telpu iekārtojuma,
bibliotēkas, datoru un Interneta pieejamības ziĦā. 2005./2006.m.g. tika pabeigta jauna
korpusa celtniecība un izveidotas vairākas mācību telpas, ko izmanto nodarbībām.
Lekciju auditorijas un semināru telpas ir apgādātas ar kodoskopiem un labas kvalitātes
tāfelēm. Arvien plašāk gan lekcijās, gan semināros tiek izmantotas Power-point sistēmas.
Studenti izmanto Informācijas centra datorus, kas atrodas RSU bibliotēkā un datorus
auditorijā, līdz ar to studentu rīcībā ir 89 datori, kas par 20% vairāk nekā iepriekšējā gadā.
Informācijas centrs ir atvērts studentiem ik dienas no 9.00 līdz 21.00.
8.3.Programmas nodrošinājums ar literatūru.
Mācības universitātē būtiski veicina bibliotēka un tajā pieejamie informatīvie resursi.
Pašreiz bibliotēkā uz dažādām ekonomikas un biznesa vadības tēmām attiecas 1547
grāmatu nosaukumi. 2005.gada beigās un 2006,gadā grāmatu krājumi tika papildināti ar
129(tajā skaitā par Žana Mone projekta līdzekĜiem) jaunākām grāmatām. Bibliotēka abonē
28 periodiskus izdevumus ekonomikas un biznesa vadības zinātnēs.
Programmas studenti ar savu lasītāja karti var strādāt un viĦiem ir pieejami vēl astoĦu
Rīgas zinātnisko bibliotēku elektroniskie katalogi un šo bibliotēku grāmatu krājumi.
studentiem ir pieejamas tiešās datu bāzes – Science Direkt, EBSCO, OVID, Springerlink,
Proquest, Lursoft, NAIS, Letonika.
Lai nodrošinātu mācību materiālu pieejamību visiem studentiem, Eiropas studiju fakultātē
tiek veikta centralizēta mācību materiālu komplektēšana un pavairošana. Studentiem ir
iespējams to iegādāties un atkrīt tāda tradicionāla problēma kā obligātās literatūras
trūkums. Pavairotie materiāli studentiem tiek piedāvāti par pašizmaksu. Bibliotēka
komplektētos mācību materiālus iesien un tie pieejami arī lasīšanai bibliotēkā uz vietas.
Situācijas uzlabošanai būtu nepieciešams:
- paplašināt Interneta izmantošanu studiju procesā;
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-

nodrošināt visu mācību materiālu pieejamību lasītavā;
sistemātiski papildināt literatūras klāstu ar specializēto literatūru mazā un vidējā
biznesā.

9.Ārējie sakari.
9.1.Sadarbība ar līdzīgām programmām.
2005./2006.m.g. turpinājās sadarbība ar Orhusas universitātes Biznesa Augstskolu,
Kalmāras universitāti (Zviedrija). Nodibināti kontakti un parakstīts sadarbības līgums ar
Norvēăijas Universitetet i Oslo, Polijas Wyzsza Szkola Biznesu – National Louis
University, Somijas Vaasan Yliopisto, Turcijas Suleyman Demirel University, Vacijas
Otto-Universitat Bamberg. Fakultātes studenti ir iesaistīti arī Eiropas Savienības
programmā „Erasmus Mundus”, kuras ietvaros 2005./2006.m.gadā divi katedras studenti
(I.Kindzule, I.KrieviĦa) mācījās universitātē Turcijā un katedras programmā mācījās trīsi
ārzemju studenti no Norvēăijas, Turcijas un Vācijas.
Katedras pasniedzējiem ir ilgstoša zinātniska sadarbība dažādu projektu īstenošanā ar
International Center for Economic Growth (ASV), ar Turku ekonomikas un biznesa skolu
(Somija), ar Igaunijas ZinātĦu Akadēmijas Ekonomikas institūtu (Igaunija), Krakovas
universitāti (Polija), Roterdamas universitāti (Nīderlande), Kalmāras universitāti
(Zviedrija).
9.3.Programmas salīdzinājums ar Eiropas augstskolu programmām:
Realizējot „Mazā un vidējā biznesa vadība” programmu 2005./2006.m.g., īpašu uzmanību
pievēršot specializācijai „Mazā un vidējā uzĦēmuma mārketings un reklāma”, tika veikts
salīdzinājums ar Jončopingas Starptautisko biznesa skolu un Kalmaras Baltijas biznesa
skolu, kuras darbojās Zviedrijā. Abās šīs augstskolās ir izveidotas programmas Biznesa
vadīšanā (Business Administration), mācību ilgums ir 3-4 gadi, tiek izmantota modulārā
sistēma, specializācija notiek 3 un 4 gadā. Kopumā mēs varam secināt, ka RSU ESF
programmas „Mazo un vidējo uzĦēmumu vadība” saturs, struktūra, realizācijas formas ir
līdzīgas gan Jončopinga Starptautiskās biznesa skolas programmai, gan arī Kalmaras
Baltijas biznesa skolas programmai.Veiktā analīze dod iespēju uzskatāmi parādīt analīzes
rezultātus tabulas veidā. ( Pielikumā Nr.5.)

Eiropas Studiju fakultātes
dekāns

A. Vilks

Mazā un vidējā biznesa vadības
programmas vadītāja

I. Rezepina

11

Pielikumi.
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N.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.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

Pielikums Nr.1.
Eiropas Studiju fakultāte
Reăionālās ekonomikas un biznesa katedra
Mazā un vidējā biznesa vadība programma 2005./2006.m.g.
Apakšprogramma – Mazo un vidējo uzĦēmumu mārketings un reklāma
Kredītu
Priekšmets
skaits
Kategorija
Matemātika
4
A
Ievads specialitātē
4
A
Statistika
4
A
Ekonomikas vēsture
4
A
Ievads tiesību teorijā
4
A
Mikroekonomika
4
A
Makroekonomika
4
A
Starptautiskā komunikācija un
biznesa ētika
Organizāciju teorija un vadības
Mārketings
Finanšu pamati
Grāmatvedības pamati
UzĦēmumu stratēăija un politika
Vadības grāmatvedība
Matemātiska statistika
Personāla vadīšana mazā un vidējā
uzĦēmumā
Komerctiesības
Konkurence un antimonopolā
politika
Patērētāju uzvedība
Saimnieciskās darbības analīze
mazā un vidējā uzĦēmumā
Vadības psiholoăija
Loăistika
Projektu vadīšana
Mazo un vidējo uzĦēmumu biznesa
vides īpatnības Eropā
Reklāmas vadība
Starptautiskā transporta loăistika
Pieprasījuma prognozēšana
Mazo un vidējo uzĦēmumu
konkurences stratēăijas Eiropā
Darba tirgus Eiropā
Reklāmas psiholoăiskie un ētiskie
principi
Kvalitātes vadības metodes
Integrētā tirgus komunikācija
Cenu veidošanas stratēăijas
Stratēăiskais mārketings
Starptautiskā biznesa finanšu vide
Pakalpojumu mārketings mazajā

Pārbaudījuma
Veids
Eksāmens
Eksāmens
Eksāmens
Eksāmens
Eksāmens
Eksāmens
Eksāmens

4

A

Eksāmens

4
4
4
4
4
4
4

A
A
A
A
A
A
A

Eksāmens
Eksāmens
Eksāmens
Eksāmens
Eksāmens
Eksāmens
Eksāmens

4

A

Eksāmens

4

B

Eksāmens

4

B

Eksāmens

4
4

B
B

Eksāmens
Eksāmens

4
3
3
4

B
B
B
B

Eksāmens
Eksāmens
Eksāmens
Eksāmens

4
4
4
4

B
B
B
B

Eksāmens
Eksāmens
Eksāmens
Eksāmens

4
4

B
B

Eksāmens
Eksāmens

3
3
4
4
3
3

B
B
B
B
B
B

Eksāmens
Eksāmens
Eksāmens
Eksāmens
Eksāmens
Eksāmens
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37.
38.
39.
40.
41.

42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.

uzĦēmumā
Starptautiskie grāmatvedības
standarti
Globalizācijas ekonomiskie aspekti
Latviešu valoda
Prakse (III kurss)
Studiju darbs (II kurss),
t.sk..seminārs „Pētījumu metodes
metodoloăija”
Studiju darbs (III kurss)
Uzvedības kultūra
AngĜu valoda
Vācu valoda
Trešā svešvaloda
Informātika
Sporta pedagoăija
Bakalaura darbs, t.sk. Bakalaura
darba izstrādes metodoloăiskais
seminārs

1

C

Eksāmens

1
1
2
2

C
A
A
A

Eksāmens
Ieskaite
Aizstāvēšana
Aizstāvēšana

2
1
5
10
7
1
1
20

A
C
A
A
B
C
C
A

Aizstāvēšana
Eksāmens
Eksāmens
Eksāmens
Eksāmens
Ieskaite
Ieskaite
Aizstāvēšana

Pielikums nr.2.

Reăionālās ekonomikas un biznesa katedra
Mazā un vidēja biznesa vadības programmas
Kalendārais plāns
2005./2006.akad.g.
Nr.
P.k.
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Priekšmets
Matemātika
Ievads specialitātē
Ekonomikas vēsture
Statistika
Starptautiskā
komunikācija un
biznesa ētika
Mikroekonomika
Makroekonomika
Ievads tiesību teorijā
Organizāciju teorija
un vadība
Mārketings
Finansu pamati
Grāmatvedības
pamati
Uzvedības kultūra
UzĦēmuma stratēăija
un politika
Matemātiskā
statistika
Projektu vadīšana
Vadības
grāmatvedība

I studiju gads
1.sem.
2.sem.
∗
∗
∗
*

II studiju gads
3.sem.
4.sem.

III studiju gads
5.sem.
6.sem.

IV studiju gads
7.sem.
8.sem.

∗
∗
∗
*
*
∗
∗
∗
*
∗
∗
∗
*
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18.

19.
20.

21.
22.
23.
24.
25.
26.

27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

37.

Personāla vadīšana
mazā un vidējā
uzĦēmumā
Vadības psiholoăija
Konkurence un
antimonopola
politika
Patērētāju uzvedība
Integrētā tirgus
komunikācija
Loăistika
Starptautiskā biznesa
finanšu vide
Kvalitātes vadības
metodes
Mazo un vidējo
uzĦēmumu biznesa
vides īpatnības
Eiropā
Starptautiskā
transporta loăistika
Stratēăiskais
mārketings
Reklāmas vadība
Latviešu valoda
AngĜu valoda
Vācu valoda
Franču vai spāĦu
valoda
Studiju darbs
Prakse
Bakalaura darba
izstrādes
Metodoloăiskais
seminārs
Bakalaura darba
izstrāde,
uzrakstīšana un
aizstāvēšana

∗
*
∗
∗
*
∗
∗
∗

∗

∗
∗
∗
*
*

*
*

*

*
*

*

*

*

*
*
∗

∗

Pielikums nr.3.
Bakalaura darba tēmas (2005./2006.m.g.)
Mazā un vidējā biznesa vadības programma

Tēmas
Iepirkšanas un apgādes vadīšanas problēmas uzĦēmumā SIA „Jūrmalas Mežaparki”.
Kompetenču pieejas pielietošana valsts pārvaldes iestādēs „RSS” personāla vadības sistēmā.
Kvalitātes standartu ieviešana ūdensapgādes un kanalizācijas uzĦēmumā „Poseidons”.
Bankas darbības analīze un attīstības perspektīvas Latvijā.
Reklāmas organizācija un loma uzĦēmumā „N”.
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UzĦēmuma attīstības iespējas IT sfērā un SIA DCP attīstība tajā..
Reklāmas un sabiedrisko attiecību loma uzĦēmumā „X” tēla un reputācijas veidošanā.
Loăistikas loma un organizācija uzĦēmumā „Verners”.
Oligopoltirgus darbība Latvijas mobilo sakaru tirgū.
Personāla motivācijas sistēmas pilnveidošana uzĦēmumā „N”.
AS Lateko banka attīstības stratēăija.
UzĦēmuma SIA Limbažu ceĜi mikro un makro vide, tās ietekme uz uzĦēmumu.
.Konkurences priekšrocības un konkurētspēju analīze sporta klubā „Reaktors”.
Mazo un vidējo uzĦēmumu attīstības iespējas un tendences Latvijā.

Pielikums nr.4.

Studējošo „Mazā un vidējā biznesa vadība” programmas
2005./2006.mācību gada aptaujas rezultāti

Galvenie jautājumi, kas tika noskaidroti aptaujas laikā aptver sekojošas programmas realizācijas jomas:
1.Mācību programma un mācību processŠajā jomā tika pētīts vai studenti ir apmierināti ar augstskolas izvēli - 66,7% ir pilnīgi apmierināti un 30%
daĜēji apmierināti. Salīdzinājumā ar 2004./2005.m.g. pilnīgi apmierināto studentu skaits ir palielinājies.
Studiju programmas izvēle – 53,3% studentu ir pilnīgi apmierināti un 43,3% daĜēji apmierināti.
Te mēs redzam, ka lielākā daĜa no „Mazā un vidējā biznesa vadība” programmas studentiem ir apmierināti
ar to, ka ir iestājušies Rīgas StradiĦa
Universitātes Eiropas Studijas fakultātē programmā „Mazā un vidējā biznesa vadība”, un salīdzinot ar
iepriekš veikto aptauju, pilnīgi apmierināto skaits ir līdzīgs.
Studiju kvalitātes vērtējums bakalaura programmā – 13,3% vērtē kā Ĝoti laba, 63,3% kā laba un 20,4% kā
vidēja.
Šajā jautājumā mēs redzam, ka pārliecinoši lielāka daĜa no studentiem, kā arī iepriekšējā aptaujā, ir
apmierināta ar studiju kvalitāti un divas reizes vairāk studentu studiju kvalitāti vērtē kā Ĝoti labu.
Jautājumā kas motivēja iestāties tieši šajā programmā vairākums studentu minēja saistību ar iespēju
nodrošināt savu nākotnes karjeru, kā arī vēlēšanos turpināt mācības.
2.Mācību procesa norise –
Vai patīk mācīties pēc moduĜu sistēmas – 80% studentiem un tas liecina par to, ka
lielāka daĜa no studentiem ir pieradusi pie moduĜu sistēmas un uztver to pozitīvi, salīdzinoši ar iepriekšējo
aptauju šis rādītājs pieauga par 30%.
Kādā apmērā tiktu apmeklētas lekcijas, ja nebūtu apmeklējuma kontroles - 6,6% studentu apmeklē lekcijas
100%, 63,4% apmeklē no 75%-99% lekciju, 26,7% apmeklē 50%-74% lekciju, 6,3% apmeklē 3%-49%
lekciju.
Te mēs redzam, ka gandrīz visas lekcijas tiek apmeklētas un studenti uztver tās , ka pamatu tiešajam
kontaktam ar pasniedzēju, tas arī bija redzams iepriekšējā aptaujā.
3.Mācību procesa tehniskais un informatīvais nodrošinājums –
Studiju tehniskais nodrošinājums ar datoriem – 56,7% studentu apmierina, bet 43,3% neapmierina.
Te mēs varam secināt, ka tagad datoru skaits ir palielinājies un apmierināto studentu skaits ir divas reizes
vairāk.
Nodrošinājums ar palīglīdzekĜiem ( kodoskopi, tāfeles) – 66,7% studentu ir apmierināti un 33,3%
neapmierināti.
Bibliotēkas pakalpojumi – 34% apmierina un 66 % neapmierina.
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Salīdzinājumā ar iepriekšējo aptauju , apmierinošo studentu skaits ir līdzīgs. Te mēs redzam, ka studenti ir
apmierināti ar bibliotēkas dotajām iespējām, tieši pēdējā gadā bibliotēkas fondi tika papildināti ar speciālo
literatūru mazo un vidējo uzĦēmumu darbībā.
Nodrošinājums ar telpām – 82% apmierina un 18% neapmierina.
Te var secināt, ka salīdzinājumā ar iepriekšējo aptauju, apmierinājums ar telpu nodrošinājumu ir pieaudzis.
Nodrošinājums ar izdales materiāliem -51,4% apmierina un 48,6% neapmierina.
Šajā sakarā apmierināto skaits ir pieaudzis, jo katedrā tika pievērsta lielāka uzmanība kopētiem materiāliem,
viĦu laicīgai sagatavošanai un pietiekošā skaita nodrošinājumam.
3.Mācību procesa elementu vērtējums –
Lekcijas apmierina 81,5% studentu, semināri apmierina 93,4% studentus , vies lekcijas apmierināja 50,1%
studentu, patstāvīgā darba forma apmierina 81,2%, referātu rakstīšana apmierina 70,3% studentu. No šiem
datiem var secināt, ka piedāvātās mācību procesa formas ir pareizi organizētas.
4.Apgalvojumi par pasniedzēju darbu –
Vai pasniedzēji labvēlīgi izturas pret jebkuru citu pietiekami argumentētu viedokli, uz šo jautājumu pozitīvi
atbildēja 78% studentu, vai pasniedzēji ir sastopami ja ir nepieciešami konsultācijā, pozitīvi atbildēja 48%
studentu, vai pasniedzēji objektīvi novērtē studentu zināšanas, pozitīvi atbildēja 79,4% studentu. No šiem
jautājumiem var secināt ka studentiem ar pasniedzējiem ir labs kontakts, individuālā pieeja katram
studentam.
Kopumā mēs varam secināt, ka aptaujas ir nepieciešamas lai pilnveidotu mācību procesa gaitu un ieviest
nepieciešamās izmaiĦas programmas “Mazā un vidējā biznesa vadība” realizācijā.

Pielikums Nr.5
„ Mazā un vidējā biznesa vadība” programmas salīdzinājums ar citām radnieciskām programmām.

Augstskola
Programma
Studiju ilgums
Studiju organizācija
Programmas
raksturojums
Obligātās daĜas studiju
priekšmetu bloki

Specializācija
Studiju
priekšmeti
specializācijā

Rīgas
StradiĦa
universitāte
Eiropas
Studiju fakultāte

Jončopingas
Starptautiskā
skola

Mazā un vidējā biznesa
vadība
4 gadi
Mācības pēc moduĜa
sisitēmas
Biznesa vadība

Biznesa administrēšana

Mikroekonomika
Makroekonomika
Menedžments
Pielietojamā matemātika
Statistika
Valodas
Finanses
Mārketings
2, 3 .un 4. studiju gadā

Mikroekonomika
Makroekonomika
Menedžments
Valodas
Finanses
Mārketings

Mikroekonomika
Makroekonomika
Statistika
Valodas
Finanses
Mārketings

3.studiju gadā

Saimnieciskās darbības
analīze mazā un vidējā
uzĦēmumā
Personāla vadīšana mazā
un vidējā uzĦēmumā
Vadības grāmatvedība

Operatīvais
menedžments
Finansu un vadības
grāmatvedība
Mazā biznesa attīstība
UzĦēmējdarbība,

3. vai 3. un 4. studiju
gadā
Biznesa vide
Baltijas biznesa attīstība
Stratēăiskais mārketings
Personāla vadība
Biznesa finanses
Mazo
un
vidējo

Biznesa

3 gadi
Mācības pēc
sisitēmas
Biznesa vadība

moduĜa

Kalmaras
Biznesa skola

Baltijas

Baltijas bizness
Mārketings
3-4 gadi
Mācības pēc moduĜa
sisitēmas
Biznesa vadība
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Projektu vadīšana
Stratēăiskais mārketings
Reklāmas vadība
Projektu vadīšana
Kvalitātes
vadīšanas
metodes

jaunrade un inovācijas
Projektu vadība
Biznesa likumdošana

uzĦēmumu vadība
Konkurences stratēăijas

Pielikums Nr.6.
Reăionālās ekonomikas un biznesa katedras programmā „Mazā un vidējā biznesa vadība” iesaistīto
pasniedzēju publikācijas 2005.- 2006.g.
1. Dovladbekova I. Social Capital and Establishing Co-operation Networks: Conceptual and Esonomic
Aspects.- Humanities and Social Sciences Latvia, Nr.1 (45), 2005, 50. – 61. lpp. (līdzaut. Ē.
Šumilo)
2. Dovladbekova I. Changes and Challenges in High Education as the Precondition for Competitive
Development in the Baltic States - International Scientific Conference „ Enlarged European union
in House of Europe: new internal and external problems“, Kaunas, 2005., pp. 30-40 (līdzaut. T.
Muravska. T. Paas) ISBN 9955-09-931-3
3. Dovladbekova I., Eteris E. Financial integration and freedom of banking services: the EU and
Latvia. – Raksts nodots publicēšanai RSU ESF starptautiskās zinātniskās konferences rakstu
krājumā, 2005.g.
4. Dovladbekova I. Transformation of Higher Education as the Precondition for Competitive
Development in Estonia and Latvia. – The European Legacy, Routledge, Vol. 11, No. 2, pp. 171 –
184, 2006. (līdzaut. T. Muravska. T. Paas) ISSN 1084-8770
5. Dovladbekova I., Eteris E. “Economic patriotism” and integration perspectives in Europe. – Raksts
iesniegts publicēšanai Jean Monnet starptautiskās zinātniskās konferences rakstu krājumā, LU,
2006.g.
6. Dovladbekova I. Finanšu pakalpojumu specifika un mārketinga stratēăijas nozīme banku
konkurētspējas paaugstināšanā. – Raksts nodots publicēšanai RTU zinātnisko rakstu krājumā,
2006.g., (līdzaut. D. Ščadro)
7. Dovladbekova I. Cilvēkkapitāla attīstība kā Latvijas ekonomiskās konkurētspējas paaugstināšanas
faktors. - LZP Ekonomikas un juridiskās zinātnes galvenie pētījumu virzieni 2005.g., Nr. 11, Rīga,
2006.g., 37.-42. lpp.
8. Dovladbekova I. Latvijas integrācija Eiropas Savienībā. Latvijas finanšu sektora integrācija ES
vienotā finanšu tirgū. - LZP Ekonomikas un juridiskās zinātnes galvenie pētījumu virzieni 2005.g.,
Nr. 11, Rīga, 2006.g.
9. Dovladbekova I., Eteris E. Social insecurity and economic developments: the Union and member
stateš approaches. - Raksts nodots publicēšanai RSU ESF starptautiskās zinātniskās konferences
rakstu krājumā, 2006.g.
10. Eteris E. EU Enlargement and Labour Market: from words to deeds. – LU, Conference’s papers,
April 2006.
11. Eteris E.Innovations in Europe: focal policy and business issues, In: The Baltic Course, Nr. 16,
Winter 2005, pp. 36-37.
12. Eteris E. Scandinavian Business Law - concept and structure, In: The Baltic Course, Nr. 16, Winter
2005, p.39.
13. Eteris E. The EU new Presidency’s economic agenda, In: The Baltic Course, Nr. 16, Winter 2005,
p. 40.
14. Eteris E. Switzerland and the Baltics: businesslike relationships, In: The Baltic Course, Nr. 17
Spring 2005, pp. 32-33.
15. Eteris E. Service Directive Draft: expected effect for business, Ibid. p. 34.
16. Eteris E. Regulation and Law in the EU: the way to efficiency, Ibid, p.35.
17. Eteris E. Finnish Financial Market: useful examples for the Baltics, Ibid. pp. 36-37.
18. Eteris E. EU Trade Mark: made in the European Union, Ibid, pp. 38-39.
19. Eteris E. Nice Treaty - present Union’s legal background, In: The Baltic Course, Nr.18, 2005, p. 32.
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20. Eteris E. European Economic Area: concerted assistance to Central and Eastern Europe. Ibod, p. 33.
21. Eteris E. Baltic economic development: trends and perspectives. In: TransBaltica (Latvia), nr. 32,
pp. 32-34.
22. Eteris E. Financial integration into the EU and free movement of capital. The Baltic Course, Nr.18
Summer 2005, pp. 34-35.
23. Eteris E. Challenges to financial liberalization, ibid, p. 36.
24. Eteris E. “European Union: Taxation Policy” (metodiskais materials) – RSU, 2006.g., 84 lpp.
25. Eteris E. Technoparks and industrial parks in the Baltics. In: - International Baltic Real Estate
Investment Fair & Conference. Proceedings, pp. 7-19.-Gdansk, Poland, 8-9 June, 2006.
26. Eteris E. Transport and logistics in the Baltics. In: - International Baltic Real Estate Investment
Fair & Conference. Proceedings, pp. 29-38. - Gdansk, Poland, 8-9 June, 2006.
27. Eteris E. Real Estate market in the Baltic States: Estonia, Latvia and Lithuania. In: International
Baltic Real Estate Investment Fair & Conference. Proceedings, pp. 39-47. - Gdansk, Poland, 8-9
June, 2006.
28. Eteris E. Baltic Economic Review, -The Baltic Course, Spring 2006, nr. 21, pp. 34-37.
29. Eteris E. Economic patriotism: new trends in the EU integration. -The Baltic Course, Spring 2006,
nr. 21, pp. 40- 41.
30. Eteris E. Financial integration: supervision and control in the European Union. -The Baltic Course,
Spring 2006, nr. 21, pp. 42-43.
31. Apsītis Ă. “Vērtspapirizācijas neizmantotās iespējas”, laikraksta “Dienas Bizness” pielikums
“Saldo” 2005.g. marts.
32. “Vērtspapīru tirgus zinības” (otrais, papildinātais izdevums); Ă.Apsītis, I.Asčuks, U.Cērps,
G.Kokorevičs, Ă.Ozols, A.Sedlenieks, H.ZuĜăis, Jumava, Rīga, 2006.g.
33. KalniĦa A. ."X un Y paaudzes darba tirgū", Dienas Bizness 21.aprilis 2006.
34. KalniĦa A. "Projektu iekšējā komunikācija" NRA 24.augusts 2006.
35. KaliniĦa A. "Kā svinēt uzvaras pārmaiĦu laikā" Kapitals 10/2006.
36. KalniĦa A. "Darbiniekam vajag vairāk nekā tikai algas paaugstinājumu" Kapitals 11/2006
37. Kalve I. Kad kurpe atpaliek no kājas jeb problēmas un idejas organizāciju struktūru sakarā.- Raksts
žurnāla „Director” informatīvajā ieliktnī 2005.g. oktobrī un decembrī
38. Kalve I. PEST analīze - vērtīgs stratēăiskās analīzes rīks.- Raksts žurnāla „Director” informatīvajā
ieliktnī 2005.g. augustā
39. Kalve I. Apseglot pārmaiĦu vējus. Stratēăiskā un pārmaiĦu vadība (monogrāfija).- Izdevējs SIA
“Biznesa augstskola Turība”, 2005.g.
40. Kalve I. Dokumentu datorizēta sagatavošana (mācību līdzeklis).- Līdzautors J. Augucēvičs. Izdevējs
SIA “Biznesa augstskola Turība”, 2006.g.
41. Balodis A. „Materiālu virsmas pētīšana ar skenēšanas metodēm”// Rīgas Tehniskās universitātes 46.
starptautiskā konference, Rīga 2005. gada 13.- 15.oktobrī, RTU, Rīga 2005. ISBN 9984-32-358-7.
42. Batraga A., Dervojeda K. Zīmola veidošana un vadīšana mūsdienu organizācijā.- LU Vadības
zinātne, 2006.
43. Prikulis J. Liberāldemokratiskās un konservatīvās idejas: [..]Fricis Veinbergs. Grāmatā „Ideju
vēsture Latvijā. Jaunā strāva – 20. gs. sāėums. Antoloăija. I daĜa”. R.: RaKa, 2005, 496. – 532. lpp.
44. Prikulis J. Akadēmiskās [..] idejas: [..] Kārlis Balodis. Grāmatā „Ideju vēsture Latvijā. Jaunā strāva
– 20. gs sākums. Antoloăija. II daĜa”. R.: RaKa, 2006, 23. – 55.lpp.
45. Prikulis J. Fricis Veinbergs un 1905. gada revolūcija: cīĦa par tās liberālu alternatīvu un Latvijas
autonomiju. Grāmatā „1905. gads Latvijā:100”, R.: Latvijas Vēstures institūta apgāds, 2006, 492. –
519. lpp.
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1. Studiju programmas mērėis un uzdevumi
Mazie un vidējie uzĦēmumi šodien ir tirgus ekonomikas nozīmīga uzĦēmējdarbības
realizācijas forma. Latvijā mazie un vidējie uzĦēmumi tāpat kā citur Eiropā veido lielu
tautsaimniecības daĜu un tiem ir ievērojama loma iekšzemes kopprodukta radīšanā un
nodarbinātībā.
Bakalaura studiju programmas ‘’ Mazā un vidējā biznesa vadība ‘’aktualitāti nosaka mazo
un vidējo uzĦēmumu vieta valsts ekonomiskajā attīstībā, viĦu mobilitāte un konkurētspēja.
Tas izvirza augstas prasības kvalificētu speciālistu sagatavošanā mazo un vidējo
uzĦēmumu izveidošanā un vadīšanā.
Bakalaura studiju programmas Mazā un vidējā biznesa vadība mērėis ir nodrošināt
fundamentālās un teorētiskās zināšanas ekonomikā un biznesa vadībā tālākām mācībām
maăistratūrā un arī praktiskai darbībai dažādos uzĦēmumos un organizācijās.
Bakalaura studiju programmas Mazā un vidēja biznesa vadība uzdevumi:
• sniegt zināšanas ekonomikas un biznesa vadības pamatdisciplīnās;
• nodrošināt praktiskās iemaĦas mazo un vidējo uzĦēmumu vadīšanā,
organizācijā un konkurētspējīgo priekšrocību radīšanā;
• attīstīt iemaĦas informācijas iegūšanas metodikā;
• iemācīt studentus veikt analītiskos pētījumus un pielietot iegūtos rezultātus
praksē;
• sagatavot absolventus tālākām mācībām maăistratūrā;
• sagatavot absolventus tam, lai tiem būtu visas iespējas kĜūt par darba devējiem,
mazo un vidējo uzĦēmumu vadītājiem.
2. Studiju programmas struktūra
2.1.Studiju programmas kvantitatīvās sadaĜas.
Atbilstoši Latvijas republikas Izglītības standartiem bakalaura programma Mazā un
vidēja biznesa vadība tiek realizēta 8 semestros (4 akadēmiskie gadi).
Bakalaura studiju programmas apjoms ir 160 kredītpunkti, tai skaitā 140 kredītpunkti
paredzēti teorētiskiem kursiem un projektiem, kursa darbiem un praksei un 20 kredītpunkti
bakalaura darba sagatavošanai un aizstāvēšanai.
2004./2005.m.g. programmas struktūra – attiecībā uz kredītpunktu skaitu, balstoties uz
„Noteikumiem par valsts akadēmiskās izglītības standartu”, tika precizēta un pilnveidota.
Izvērtējot programmas atbilstību akadēmiskās izglītības standartam tagad, var
konstatēt sekojošo, ka studiju apjoms, kredītpunktu skaits, vērtēšanas princips, studiju
ilgums, programmas saturs atbilsts standartam.
Līdz ar to iegūtais bakalaura grāds sociālajās zinātnēs dod iespēju turpināt akadēmisko
izglītību maăistrantūrā tajā pašā vai radniecīgā zinātĦu nozarē.
Mācību process programmā ir organizēts pēc moduĜu sistēmas un šī sistēma tika realizēta
arī 2004./2005.m.gadā.
2.2. Studiju priekšmetu programmas saturs.
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2004./2005. akadēmiskajā gadā tika pārskatīts un pilnveidots kredīta punktu skaits
vairākiem akadēmiskajiem kursiem, no 5 uz 4 punktiem un no 4 uz 3 punktiem.
Programmā iekĜautie studiju priekšmeti iedalāmi trīs kategorijās:
A – obligātie studiju priekšmeti, kuri veido 54% no studiju programmas apjoma;
B – izvēles studiju priekšmeti, kuri veido - 32 % no studiju programmas apjoma;
C – brīvās izvēles studiju priekšmeti - 2 % no studiju programmas apjoma.
1.tabula
A, B un C daĜas īpatsvars pēc kredītpunktiem un priekšmetu daudzuma

A-daĜa
B-daĜa
C-daĜa
Bakalaura darbs

Kredītpunkti
Skaits
%
86
54
51
32
3
2
20
12

Priekšmeti
Skaits
19
13
3

%
54
37
9

Iepriekšējā mācību gadā programma tika pilnveidota, ar mērėi dot ceturtā gada
studentiem iespēju specializēties divos virzienos : viens –„Mazo un vidējo uzĦēmumu
mārketings un reklāma”, otrs –„ Mazo un vidējo uzĦēmumu bizness Eiropā”.
2004./2005.m.gadā šī iespēja tika realizēta un ceturtā gada studenti klausījās izvēlētos
kursus un specializējās apakšprogrammā „Mazo un vidējo uzĦēmumu mārketings un
reklāma”. Līdz ar to programma tika realizēti jauni kursi
Stratēăiskais mārketings;
Reklāmas vadība;
Mazo un vidējo uzĦēmumu biznesa vides īpatnības Eiropā;
Starptautiskā transporta loăistika.
Programmas studenti apgūst vairākas svešvalodas – angĜu, vācu, franču vai spāĦu. Daži
no priekšmetiem tiek pasniegti angĜu valodā, valodu prasmei ir liela loma biznesa
kontaktu izveidošanā un attīstībā, arī literatūra ir svešvalodās. Arī tālākām mācībām
svešvalodu zināšanām ir liela nozīme. Pilnveidojot kredītu punktu sistēmu, tika izmainīts
punktu skaits svešvalodām, angĜu valodai ir 5 kredīt punkti, vācu valodai 6 , spāĦu vai
franču valodai 7.
Studentu profesionālo līmeni paaugstina obligātas vies lekcijas, kuras lasa Latvijas un
ārvalstu ievērojamie speciālisti, zinātnieki , valsts institūciju un starptautisko organizāciju
vadītāji. Studenti ar lielu interesi un atsaucību apmeklē šīs lekcijas, uzdod jautājumus,
diskutē. 2004-2005.m.g. ar vies lekcijām uzstājās:
. Rīgas fondu biržas speciāliste par tēmu „Jaunākie notikumi vērtspapīru tirgū” –
lektore I.Driėe;
Taivānas diplomātiskās misijas pārstāvis, lekcija „Taivānas demokrātija un
ekonomiskie sasniegumi”;
Eiropas studiju centra apaĜā galda diskusija „Universal Services Concept: Challenges
of Implementation” – lektori prof.I.Šteinbuka un J.Miėelsons;
Jiveskiles Universitātes profesora J.Lehtonen lekcija „Corporate Social Responsibility:
marketing trick or sincere responsibility;
Eiropas Savienības Komisijas prof. Xirouchakis Charis lekcija „ The European
Constitution: What future for the European Union”;
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Rīgas Eknomikas augstskolas lekcijas „The Great transformation”, „The Dollar, Euro
and Yuan” – lektors Andre Gunder Frank un „The Dollar/Euro Competition: Prospects for
Europe and the World” – lektors Michael Hudson.

2004./2005.m.g. programmas realizācijai:
•
•
•

•
•
•

•
•
•

studentiem tika dota iespēja specializēties un noklausīties jaunus kursus;
turpinājās sadarbība ar ārvalstu pasniedzējiem ;
katedrā tika izstrādāti metodiskie norādījumi pasniedzējiem, kur tika precizētas
prasības kursa apraksta sagatavošanai un kursa novadīšanai, kā arī kursa darba un
bakalaura darba rakstīšanā;
katedrā tika izstrādāti detalizēti metodiskie norādījumi izmantotās literatūras un avotu
noformēšanā;
turpinājās mācību vielas apguves kontrole un darbs ar parādniekiem;
tiek pilnveidots kurss - Ievads specialitātē, lielu uzmanību pievēršot tam kā strādāt ar
literatūru, kas ir zinātniskais darbs, kā veidot kopsavilkumus un esejas, un kādas ir
specialitātes īpatnības izvēlētajā programmā;
liela uzmanība tiek pievērsta kursa darbu tēžu aizstāvēšanai un studentu sadarbībai ar
kursa darba vadītāju;
veicinot bakalaura darba izstrādi, tiek rīkota tēžu aizstāvēšana un izstrādātā darba
priekš aizstāvēšana;
tika pilnveidoti metodiskie norādījumi studentiem kursa darba un bakalaura darba
rakstīšanā.

3. Studiju programmas realizācija
3.1.Izmantotās studiju formas.
Galvenās mācību formas studiju programma ir lekcijas, kurās atbilstoši studiju
programmai un priekšmeta darba programmai tiek izklāstīts mācību materiāls, semināri un
praktiskās nodarbības, kā arī studentu patstāvīgais darbs. Programmā tiek pielietotas
sekojošas mācību metodes: apgūto teorētisko zināšanu konkretizācija semināros,
problēmsituāciju analīze, pārbaudes testi un kontroldarbi, mājas uzdevumu izpilde,
referātu sagatavošana, individuālo un grupu projektu izstrāde un aizstāvēšana.
Katrā studiju modulī ir paredzētas piecas konsultāciju stundas, kuras studenti var izmantot
papildus kontaktiem ar pasniedzēju. Studiju programmā „Mazā un vidējā biznesa vadība”
3.kursa beigās ir paredzēta prakse, tā ir nepieciešama, lai attīstītu studentu praktiskās
iemaĦas, spēju pielietot teorētiskās zināšanas, kā arī empīriskā materiāla savākšanu kursa
darbiem un bakalaura darbam. Pilnveidojot programmu un sabalansējot nepieciešamo
kredīt punktu skaitu prakse pēc 2.kursa turpmāk nenotiks. Par prakses vietām tiek
piedāvātas gan valsts institūcijas, gan privātās firmas.

3.2.Attiecība starp kontaktnodarbībām un studentu patstāvīgo darbu.
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2004./2005. akadēmiskajā gadā tika pārskatīta un pilnveidota attiecība starp
kontaktstundām un studentu patstāvīgo darbu. Liela uzmanība tiek pievērsta studentu
patstāvīgajām darbam, kurš vērsts uz zinātniskās literatūras apgūšanu un analīzi,
kopsavilkumu un eseju rakstīšanu uz katru lekciju un semināru, referātu un projektu, kā arī
kursa darbu sagatavošanu. Pasniedzēju uzdevums ir palīdzēt studentiem organizēt
patstāvīgo darbu, nepieciešamības gadījumā sniegt konsultācijas un padomus.
Pielietojamo mācību metožu mērėis ir veidot studentu spēju kritiski analizēt ekonomiskās
situācijas, loăiski vērtēt šo situāciju attīstību nākotnē, veidot iemaĦas strādāt pēc
“komandas” principa.
Attiecība starp kontakt stundām un studentu pastāvīgo darbu ir sekojoša – A daĜā – kontakt
stundas -25% un pastāvīgais darbs 75%, attiecīgi B daĜā kontakt stundas dažiem kursiem
sastādīja 25% un pastāvīgais darbs 72%, bet dažiem kontakt stundas 33% un patstāvīgais
darbs 67%. Visos studiju priekšmetos kontaktstundu skaits nepārsniedz 50% no kopējā
stundu apjoma, kas atbilst esošai likumdošanai .
3.3.Studiju plāns.
Studiju plāns , tā uzbūve, saturs atbilst programmas mērėiem un uzdevumiem.
Studiju plāns bakalaura studiju programmā „Mazā un vidējā biznesa vadība” katru gadu
tiek pilnveidots un papildināts ar jauniem kursiem. Studiju plāna uzbūve balstās uz kursu
sadalījumu, 1 un 2 gadā tiek piedāvāti A daĜas kursi, 3 un 4 gadā B daĜas kursi, 2 un 3 gadā
kursa darbs , 4 gada pavasarī bakalaura darba izstrādāšana un aizstāvēšana. Studiju
programmu 2004./2005.m.g.var redzēt pielikumā Nr.1, realizējamo kalendāro plānu
pielikumā Nr.2.
Lai studenti būtu informēti un orientētos studiju plānā katra studiju gada sākumā viĦi
saĦem attiecīgā kursa „Studentu rokasgrāmatu”.
2004./2005.m.g. „Studentu rokasgrāmatas” otrā, trešā un ceturtā gada studentiem tika
papildinātas ar jaunām sadaĜām, sevišėi uzsverot sadaĜas, kuras veltītas kursa darba un
bakalaura darba satura un formas izstrādei, izmantotās literatūras un avotu saraksta
noformēšanai.
Programmas realizācijā piedalās gan štata, gan pieaicinātie pasniedzēji, kuru augsta
kvalifikācija un meistarība dod iespējas veiksmīgai programmas realizācijai.
Studiju programmas tālākās realizācijas veicināšanai uzmanība tiks pievērsta:
- jaunu mācību kursu izstrādāšanai;
- ciešākai sadarbībai ar Latvijas un ārzemju augstskolām, pieaicinot zinošus un
augsti kvalificētus pasniedzējus jaunu un modernu kursu lasīšanai,
- pieaicināto pasniedzēju lekciju hospitēšanai un sekojošai savstarpējai apspriešanai
pasniedzēju lokā;
- katrā studiju kursā izdales materiālu sagatavošana.
4.Ar studiju programmu saistītā pētnieciskā darbība.
4.1.Akadēmiskā personāla pētnieciskā darbība.
Katedras akadēmiskais personāls 2004./2005.m.g. turpināja piedalīties dažādos zinātniskā
un praktiskā rakstura projektos. Pētījuma projekti tiek finansēti no Latvijas valsts budžeta
līdzekĜiem (Latvijas Zinātnes padome, LR Ekonomikas ministrija, LR Finansu ministrija),
no Eiropas Savienības līdzekĜiem (EU – PHARE, TEMPUS programmas). Zinātnisko
pētījumu rezultāti tiek atspoguĜoti zinātniskajās publikācijās un prezentēti zinātniskajās
konferencēs.
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2004.-2005.g. akadēmiskā personāla pētnieciskās aktivitātes:
Latvijas investīciju vides un investīciju politikas pilnveidošana ES integrācijas kontekstā.
2001.-2004.g.;
Latvijas finansu sektora integrācija Eiropas vienotā finansu tirgū, 2002.-2005.g.
Investīcijas cilvēku kapitālā, kā Latvijas konkurētspējas paaugstināšanas faktors , 2005.2008.g.
Eiropas Komisijas pētījums ” Employees financial participation in Latvia”, 2004.-2005.g.
LZP projekts „Ideju vēsture Latvijā”, 2004.-2005.g.
Pensilvānijas universitātes (ASV) projekts „The impact of political discourse on attitudes
towards outgroups in ethnically dividend societies”, 2004.-2005.g.
Iesniegts pieteikums uz Eiropas Komisijas Jean Monnet projektu „Contemporary European
Economic Integration: Tackling with the Pace of Reforms”.
Iesniegts pieteikums ESF nacionālā programmas „Darba tirgus pētījumi” projektā
„Labklājības ministrijas pētījumi” „Latvijas un tās reăionu darba tirgus specifiskās
problēmas” kopā ar Latvijas Lauksaimniecības universitāti, Daugavpils universitāti,
Vidzemes augstskolu un Ventspils augstskolu.
Iesniegts pieteikums ESF nacionālā programmas „Darba tirgus pētījumi” projektā
„Labklājības ministrijas pētījumi” pētījums „Nereăistrētās nodarbinātības novērtējums”,
kurā katedras pasniedzēji piedalīsies kā atbildīgie pētnieki.
Sadarbībā ar SIA “Marketing House” – projektu konsultēšana (komunikācija un projektu
vadība) un realizācija: VAS “Latvijas Pasts” zīmola nomaiĦa, ar jauno stratēăiju saistītās
iekšējās komunikācijas aktivitātes; a/s “Balticovo” un VAS “Latvijas Pasts” akcija “Krāso,
sūti, svini”.

2004.-2005. g. akadēmiskā personāla līdzdalība zinātniskās konferencēs:
RSU Starptautiskā konference ”Globalizācijas tendences pasaulē un Baltijas reăiona valstu
problēmas 2005.g.18 aprīlis;
Starptautiskais seminārs „Lisabonas stratēăija Latvijā: starp investīcijām cilvēk kapitālā
un ekonomisko izaugsmi”2005.g.28. aprīlis. Baltijas Forums un Fridriha Eberta fonds;
Baltijas Forums 10. starptautiskā konference „Lielā XXI gadsimta Eiropa: Kopīgi
izaicinājumi? Kopīgas vērtības?”2005.g. 27.-28.maijā;
Starptautiska konference ISSEI IX Conference, 2.-7. augusts 2004.g. Pamplona, Spānija;
RTU Starptautiskā zinātniskā konference, 2004.g. 15.oktobris;
RTU Starptautiskā zinātniskā konference, 2005.g.;
Rīgas Domes konference, 2004, 4. septembrī;
LU 62.Zinātniskā konference, 2005.g. februāris.
Ministry: „Structural Funds and Cohesion Fund in the nedz EU member states”,
Copenhagen, 2004. Academic Identity and International Conference, organized by the
European by the European Commision and Danish Foreign Trade Organizational Change
in Higher Education. Comparing Europe and the USA. Starptautiskā doktorantu vasaras
skola Oslo universitātē, 2004. g.
The second international conference „Sustaible Development. Culture. Education”.
UNESCO atbalstīta, Tallina, 2004. g.
Zinātniski praktiskā konference „Intelektuālais īpašums jaunajās Eiropas Savienības
dalībvalstīs”2005. gada 6.-7. aprīlī. LR patentu valde un Tieslietu ministrija
International Scientific Conference: "Enlarged European Union in House of Europe: New
Internal and External Problems", KauĦa, 2005.g.
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3rd International Conference Aplimat // Liepa E., Gūtmanis N. On Equilibrium Stability of
Markov Evolution Families, Bratislava, 2004.
“Privātbizness Baltijas valstīs: pirmais gads ES”// Baltijas Krievu institūts, 2005.
Baltijas studiju 6. Eiropas konferencē “The Baltic Way in Europe. Revolution and
Evolution” Vidzemes augstskolā 2005. gada 18. jūnijā.
Centrālās un Austrumeiropas pētniecības asociācijas 7. Vispasaules kongresā Berlīnes
Humbolta Universitātē 2005. gada 27. jūlijs.
Mācību spēku publikācijas 2004.- 2005.g. atspoguĜoti 6. pielikumā.
4.2.Studējošo iesaistīšana pētnieciskajā darbā.
Programmas studenti visu mācību gadu piedalās dažādās akadēmiskās aktivitātēs savā
fakultātē. Fakultātē katru gadu tiek rīkotas studējošo zinātniskās konferences, studenti
piedalās izstādēs „Skola”, atvērto durvju dienās, reflektantu uzĦemšanas pasākumos,
tikšanās ar ārvalstu studentiem un pasniedzējiem. Studenti piedalās dažādās zinātniskās
konferencēs un semināros – Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas
augstskolā rikotā starptautiskā studentu zinātniski-pētnieciskā konferencē „UzĦēmuma
ilglaicīga konkurētspēja: problēmas un risinājumi”, Rīgas Ekonomikas augstskolas
semināros . Labākie studentu kursa darbi tiek ievirzīti zinātniskajā plāksnē, studenti
turpina darbu pie šīm tēmām, padziĜina savus pētījumus un ar to rezultātiem uzstājās RSU
studentu zinātniskajā konferencē, kas tiek rīkota katru gadu. 2005.gada 28. janvārī notika
šāda konference „Latvija Eiropā: problēmas un to risinājumi”, programmas studenti
uzstājās sekcijā „Latvijas uzĦēmējdarbības vīzija Eiropas savienībā” kurā piedalījās visi
studenti un uzstājās ar saviem referātiem 4 programmas studenti. Arī bakalaura darbos
studenti pēta vairākas interesantas un aktuālas problēmas. Bakalaura darbus un
aizstāvēšanas gaitu vērtē Bakalauru darbu aizstāvēšanas komisija, kuras sastāvā bija
Latvijas augstskolu docētāji ar pieredzi zinātniskajā un pedagoăiskajā darbā. Bakalaura
darbu aizstāvēšanas gaitā komisija īpaši uzsvēra to, ka autori veiksmīgi izmantoja savas
teorētiskās zināšanas, analītiskās spējas, uzĦēmumu faktiskos materiālus un datus. Kopā
bija aizstāvēti 13 darbi, vidējā atzīme aizstāvētiem darbiem bija 7,77. (Pielikumā Nr.3 .
aizstāvēto bakalaura darbu saraksts).
. Bakalaura darbu novērtēšanas komisijas priekšsēdētāja prof. Baiba ŠavriĦa savā
ziĦojumā atzīmēja, ka tiek konsekventi ievērots akadēmisko bakalaura darbu nosacījums –
rūpīgi izstrādāta teorētiskā nodaĜa un teorija ir savienota ar praksi. Aizstāvēšanas laikā visi
studenti veic prezentāciju izmantojot Power Point.

5. Vērtēšanas sistēma
5.1.Izmantotās studiju vērtēšanas metodes.
Vērtēšanas sistēma attiecībā uz katru konkrēto kursu ir norādīta kursa aprakstā. Zināšanas
tiek vērtētas 10 ballu sistēmā un gala atzīmi veido visu atzīmju summa.
Mācību materiāla apguve tiek vērtēta ar sekojošo pārbaudes formu palīdzību:
1. lekciju un semināru apmeklētība;
2. līdzdalība un atbilžu kvalitāte semināru nodarbībās;
3. lekcijas vai semināra kopsavilkumi un problēmesejas, kuru mērėis ir attīstīt spēju
reproducēt apgūto materiālu un attīstīt spēju fiksēt būtisko un galveno;
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4. referāts jeb individuālais projekts. Referāta mērėis ir attīstīt studenta spēju analizēt,
noteikt tēmas pamatproblēmas būtību, novērtēt alternatīvus viedokĜus un piedāvāt pašu
viedokĜi, pamatojot to;
5. eksāmens. Eksāmenu kārtošanas grafiks tiek noteikts saskaĦā ar mācību kursu
realizācijas termiĦiem mācību ciklu sistēmas ietvaros, t.i. mācību kursu beigās, paredzot
piecas brīvas darba dienas pirms katra eksāmena.
5.2.Novērtēšanas biežums.
Katra moduĜa beigās studenti kārto eksāmenu. Studentu zināšanu un prasmju
novērtējumam ir komplekss raksturs. Galvenie komponenti, kas veido atzīmi ir studentu
aktivitāte un parādītās zināšanas semināru nodarbībās, kopsavilkumu un eseju kvalitāte,
referāta un eksāmena atzīme. 2004./2005.m.g. turpinājās mācību vielas apguves kontrole,
tiek stingrāk kontrolēts kopsavilkumu, eseju, referātu , kursa darbu iesniegšanas termiĦš.
Bakalaura darbiem tiek rīkota priekš aizstāvēšana. Kopā , semestra laikā studenti nokārto
četrus eksāmenus pamat priekšmetos, kā arī valodās .Pavasara semestra beigās tiek rīkota
kursa darbu aizstāvēšana otrā un trešā gada studentiem, kuras laikā katrs students saĦem
atzīmi gan par izstrādāto darbu , gan par izstrādāto recenziju savam studiju biedram.
Šajā laikā ir turpinājies darbs ar parādniekiem, viĦi regulāri tiek aicināti uz katedras
sēdēm ar piestādīto parādu kārtošanas grafiku.
6.Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidē.
Reăionālas ekonomikas un biznesa katedrā 1.-4. kursā 2004./2005.m.g. studijas uzsāka
190 studenti, 38% ( 33% iepriekšējā gadā) no tiem ir „Mazā un vidējā uzĦēmumā vadība”
programmas studenti. Programmas studenti aktīvi piedalās studiju procesa pilnveidošanā.
Rīgas StradiĦa universitātē ieviestā kvalitātes vadības pilnveidošanas sistēma, kas atbilst
starptautiskajam un nacionālajam standartam ( LVS EN ISO 9001:2000 un LVS EN
45013:1989 ), palīdz fiksēt visas neatbilstības mācību procesa organizācijā un realizācijā.
Šī sistēma paredz nepārtrauktu kontaktu ar studējošiem, ievērot viĦu ieteikumus studiju
procesa uzlabošanai un realizēt atgriezenisko saiti ar studentiem, arī 2004./2005.m.g.
sistēma tika papildināta ar jaunām formām un pilnveidota.
2.tabula

Studiju
gads

1
II
III
IV
Kopā

Studentu
skaits gada
sākumā
(Imatrikulēti)
17
21
19
15
72

Studentu skaits programmā
2004./2005. studiju gadā
Eksmatrikulēti Atjaunoti

1
3
3
7

2
1
2
5

Akadem.
Studentu
atvaĜinājums skaits gada
beigās
18
18
20
13
69

Kā var redzēt no 2. tabulas datiem, ne visi studenti kas uzsāk studijas mācību gada
sākumā, turpina tās līdz mācību gada beigām. Tas ir saistīts ar to, ka studentu sekmes tiek
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stingri kontrolētas un nesekmīgie studenti, kas netiek galā ar saviem parādiem, tiek
atskaitīti ar tiesībām atjaunoties.

6.1.Studējošo aptaujas.
ModuĜa aptaujas:
Visu gadu, katra moduĜa beigās tiek veiktas studentu aptaujas par to , kā viĦi vērtē mācību
kursa apgūšanas procesu. .Šajās aptaujās tiek vērtēts mācību kursa saturs, pasniedzēja
pasniegšanas kvalitāte un kompetence, kā arī kursa materiāli tehniskais nodrošinājums.
Visi katedras štata un pieaicinātie pasniedzēji vienmēr tiek informēti par anketēšanas
rezultātiem un pilnveido savus kursus, novērš trūkumus, realizē izteiktos priekšlikumus.
Gada aptauja:
2005.gada pavasarī tika veikta Eiropas studiju fakultātes „Mazā un vidējā biznesa
vadība” programmas studentu aptauja. Šī pētījuma galvenais mērėis ir „Mazā un vidējā
biznesa vadība” programmas izvērtējums studentu skatījumā. Pētījumā tika izmantotas
kvantitatīvās metodes, kas Ĝauj ātri iegūt pārskatāmu informāciju par ievāktajiem datiem.
Dati tika vākti ar anketēšanas palīdzību. Tika aptaujāti I,II, III un IV kursa
studenti.(Pielikumā Nr.4 aptaujas rezultāti).
6.2.Absolventu un darba devēju aptaujas.
Absolventu aptauja:
Visi programmas absolventi ir nodrošināti ar darbu un darbojās tādos uzĦēmumos – SIA
„WESS”, SIA „Henkel Latvia”, SIA”Deloite & Touch”, SIA „Krāslavas avots” .
2005.gada oktobrī tika veikta absolventu aptauja, kura dod iespēju izdarīt sekojošus
secinājumus:
- visi absolventi strādā savā specialitātē un daudzi no viĦiem ir vidējā līmeĦa vadītāji;
- uz jautājumu vai dotajā brīdī vēlaties mainīt darbu 86% atbildēja –nē,
14%-jā;
- visi absolventi uzskata sevi par konkurētspējīgiem;
- par to, cik lielā mērā zināšanas un prasmes ir noderīgas pašreizējā darbā, 38% no
aptaujātiem vērtē kā pilnībā noderīgas, bet 62% vērtē kā daĜēji noderīgas;
- izvērtējot mācības programmas saturu, absolventi pozitīvi novērtēja specializāciju
mārketingā un reklāma, tas daudziem noderēja darbā;
- 86% no absolventiem jau turpina mācības maăistrantūrā, 14% domā stāties
nākamajā gadā ;
Darba devēju aptauja
2005.gada oktobrī aptaujājot darba devējus, varam secināt :
- lielāka daĜa no absolventiem ir vidējā līmeĦa vadītāji, projektu vadītāji;
- darba devēji pozitīvi vērtē programmas absolventu darbu savā uzĦēmumā;
- zināšanu līmenis specialitātē absolventiem tiek vērtēts kā augsts;
- izvērtējot absolventu prasmes, darba devēju viedoklis sadalās: 63% pozitīvi vērtē
jauno speciālistu darba iemaĦas, datorprasmes, svešvalodas zināšanas, saskarsmes
iespējas, 37% uzskata ka tās ir nepieciešams vēl pilnveidot atbilstoši darba
īpatnībām.
Kopumā izvērtējot darba devēju aptaujas varam secināt, ka darba devēji pozitīvi un ar
interesi pieĦem programmas „Mazā un vidējā biznesa vadība” absolventus.
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7.Studiju programmas akadēmiskais personāls.
7.1.Akadēmiskā, vispārēja personāla skaits.
Studiju programmas īstenošanu nodrošina augsti kvalificēts akadēmiskais personāls.
2004./2005. akadēmiskajā gadā Reăionālās ekonomikas un biznesa katedrā strādāja 8
pasniedzēji ( pasniedzēju skaits palielinājās par 2 ), no tiem 6 zinātĦu doktori , tajā skaitā
2 asoc.profesori, un 2 lektori un administratīvais personāls – 1 laborante/sekretāre. Pārējie
pasniedzēji strādā uz līguma pamata un viĦu pamata darba vieta ir ārpus katedras.
Programmas realizācijā ir iesaistīti Humanitāro zinātĦu katedras un Fizikas katedras
pasniedzēji. Šo pasniedzēju kopējais skaits ir14 pasniedzēji .Akadēmiskā personāla
kopējais skaits – 34 pasniedzēji, t. sk. 16 zinātĦu doktori un 18 maăistri.
7.2.Akadēmiskā personāla kvalifikācija.
Studiju programmas īstenošanā piedalās arī ārvalstu akadēmiskais personāls (no Dānijas),
tādējādi sniedzot savu ieguldījumu mācību kursu pasniegšanas kvalitātes veicināšanā.
Pasniedzēju sadalījums pēc kvalifikācijas parāda to, ka pasniedzēji ar doktora un maăistra
grādu lasa A un B daĜas kursus, C daĜas kursus lasa pasniedzēji ar maăistra grādu.

3.tabula
Pasniedzēju sadalījums pēc pamatdarba vietas

RSU

Darba vieta
Reăionālās ekonomikas un biznesa
katedra:
Pamatdarbā
t.sk. programmā iesaistītie
Humanitāro zinātĦu katedra
Fizikas katedra

Citur

Skaits

Kopā

8
6
10
4
14

20
14

Nākotnē būtu nepieciešams:
•
•
•
•
•
•

veicināt pasniedzēju kvalifikācijas celšanu rīkojot dažādus seminārus;
jāpilnveido uz līguma pamata strādājošo pasniedzēju sastāvs, lai paaugstināt mācību
procesa kvalitāti un nodrošinātu nozīmīgu un aktuālu kursu lasīšanu;
turpināt uzlabot darbu ar pasniedzējiem, vadoties pēc studentu aptaujās norādītajiem
trūkumiem un ieteiktajiem priekšlikumiem;
iesaistīt visus pasniedzējus pedagoăiskās meistarības kursu apguvei, ko piedāvā
Daugavpils pedagoăiskā augstskola;
regulāri rīkot sanāksmes ar visiem iesaistītiem mācību spēkiem, mācību procesa
izvērtēšanai;
palielināt štata pasniedzēju skaitu.
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8.Finasēšanas avoti, programmas materiālais nodrošinājums
8.1.Studiju programmas finansēšana.
Studijas RSU Eiropas studiju fakultātē Reăionālās ekonomikas un biznesa katedrā ir
maksas studijas. Studiju maksa 2004./2005. mācību gadā bija 545 Ls, kas palika nemainīga
un arī ir viena no zemākajām studiju maksām. Mācību maksu var maksāt divas daĜās – par
katru semestri atsevišėi. Ir iespējams Ħemt studiju kredītu. Studiju maksa, lai gan tā ir laikā
gaitā pieaugusi, tomēr ir sapratīga un piedāvātajai studiju kvalitātei atbilstoša .
Programmas studenti (18%) izmanto studiju kredītu.
8.2.Auditorijas, semināru telpas un cits.
Universitāte cenšas studentiem nodrošināt pilnvērtīgu studiju procesu telpu iekārtojuma,
bibliotēkas, datoru un Interneta pieejamības ziĦā. 2004./2005.m.g. tika pabeigta jauna
korpusa celtniecība un izveidotas vairākas mācību telpas, ko izmanto nodarbībām.
Lekciju auditorijas un semināru telpas ir apgādātas ar kodoskopiem un labas kvalitātes
tāfelēm. Arvien plašāk gan lekcijās, gan semināros tiek izmantotas Power-point sistēmas.
Studenti izmanto Informācijas centra datorus, kas atrodas RSU bibliotēkā un studentu
rīcībā ir 30 datori un 12 datori auditorijā. Informācijas centrs ir atvērts studentiem ik
dienas no 9.00 līdz 21.00. ĥemot vērā to, ka studentu skaits ar katru gadu pieaug, būtu
nepieciešams būtiski palielināt studentiem pieejamo datoru skaitu universitātē.
8.3.Programmas nodrošinājums ar literatūru.
Mācības universitātē būtiski veicina bibliotēka un tajā pieejamie informatīvie resursi.
Pašreiz bibliotēkā uz dažādām ekonomikas un biznesa vadības tēmām attiecas 1501
grāmatu nosaukumi. 2005.gada pavasarī grāmatu krājumi tika papildināti ar 46 jaunākām
grāmatām. Bibliotēka abonē 23 periodiskus izdevumus ekonomikas un biznesa vadības
zinātnēs.
Programmas studenti ar savu lasītāja karti var strādāt un viĦiem ir pieejami vēl sešu Rīgas
zinātnisko bibliotēku grāmatu resursi, var izmantot starpbibliotēku abonementa
pakalpojumus ar iespēju pasūtīt literatūru no citām bibliotēkām.
Lai nodrošinātu mācību materiālu pieejamību visiem studentiem, Eiropas studiju fakultātē
tiek veikta centralizēta mācību materiālu komplektēšana un pavairošana. Studentiem ir
iespējams to iegādāties un atkrīt tāda tradicionāla problēma kā obligātās literatūras
trūkums. Pavairotie materiāli studentiem tiek piedāvāti par pašizmaksu. Bibliotēka
komplektētos mācību materiālus iesien un tie pieejami arī lasīšanai bibliotēkā uz vietas.
Situācijas uzlabošanai būtu nepieciešams:
- palielināt studentiem pieejamo datoru skaitu;
- paplašināt Interneta izmantošanu studiju procesā;
- nodrošināt visu mācību materiālu pieejamību lasītavā;
- sistemātiski papildināt literatūras klāstu ar specializēto literatūru mazā un vidējā
biznesā.
9.Ārējie sakari.
9.1.Sadarbība ar līdzīgām programmām.
2004./2005.m.g. turpinājās sadarbība ar Orhusas universitātes Biznesa Augstskolu,
Kalmāras universitāti (Zviedrija). Nodibināti kontakti un parakstīts sadarbības līgums ar
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Lietuvas Tiesību universitāti. Fakultātes studenti ir iesaistīti arī Eiropas Savienības
programmā „Erasmus Mundus”
Katedras pasniedzējiem ir ilgstoša zinātniska sadarbība dažādu projektu īstenošanā ar
International Center for Economic Growth (ASV), ar Turku ekonomikas un biznesa skolu
(Somija), ar Igaunijas ZinātĦu Akadēmijas Ekonomikas institūtu (Igaunija), Krakovas
universitāti (Polija), Roterdamas universitāti (Nīderlande), Kalmāras universitāti
(Zviedrija).
9.3.Programmas salīdzinājums ar Eiropas augstskolu programmām:
Realizējot „Mazā un vidējā biznesa vadība” programmu 2004./2005.m.g., īpašu uzmanību
pievēršot specializācijai „Mazā un vidējā uzĦēmuma mārketings un reklāma”, tika veikts
salīdzinājums ar Jončopingas Starptautisko biznesa skolu un Kalmaras Baltijas biznesa
skolu, kuras darbojās Zviedrijā. Abās šīs augstskolās ir izveidotas programmas Biznesa
vadīšanā (Business Administration), mācību ilgums ir 3-4 gadi, tiek izmantota modulārā
sistēma, specializācija notiek 3 un 4 gadā. Kopumā mēs varam secināt, ka RSU ESF
programmas „Mazo un vidējo uzĦēmumu vadība” saturs, struktūra, realizācijas formas ir
līdzīgas gan Jončopinga Starptautiskās biznesa skolas programmai, gan arī Kalmaras
Baltijas biznesa skolas programmai.
Veiktā analīze dod iespēju uzskatāmi parādīt analīzes rezultātus tabulas veidā.
( Pielikumā Nr.5.)

Eiropas Studiju fakultātes
dekāns

A. Vilks

Mazā un vidējā biznesa vadības
programmas vadītāja

I. Rezepina

12

Pielikumi.
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Pielikums Nr.1.
Eiropas Studiju fakultāte
Reăionālās ekonomikas un biznesa katedra
Mazā un vidējā biznesa vadība programma 2004./2005.m.g.
Apakšprogramma – Mazo un vidējo uzĦēmumu mārketings un reklāma

N.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.

Priekšmets
Matemātika
Ievads specialitātē
Statistika
Ekonomikas vēsture
Ievads tiesību teorijā
Mikroekonomika
Makroekonomika
Starptautiskā
komunikācija un biznesa
ētika
Organizāciju teorija un
vadības
Mārketings
Finanšu pamati

Grāmatvedības pamati
UzĦēmumu stratēăija un
politika
Vadības grāmatvedība
Matemātiska statistika
Komerctiesības
Personāla vadīšana mazā
un vidējā uzĦēmumā
Konkurence un
antimonopolā politika
Patērētāju uzvedība
Saimnieciskās darbības
analīze mazā un vidējā
uzĦēmumā
Vadības psiholoăija
Loăistika
Projektu vadīšana
Mazo un vidējo

Kredītu
skaits
4
4
4
4
4
4
4

Kategorija
A
A
A
A
A
A
A

Pārbaudījuma
Veids
Eksāmens
Eksāmens
Eksāmens
Eksāmens
Eksāmens
Eksāmens
Eksāmens

4

A

Eksāmens

4

A

Eksāmens

4
4
4

A
A
A

Eksāmens
Eksāmens
Eksāmens

4

A

Eksāmens

4
4
4
4

A
A
A
B

Eksāmens
Eksāmens
Eksāmens
Eksāmens

4

B

Eksāmens

4
4

B
B

Eksāmens
Eksāmens

3
3
3
4

B
B
B
B

Eksāmens
Eksāmens
Eksāmens
Eksāmens
14

25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.

uzĦēmumu biznesa vides
īpatnības Eropā
Reklāmas vadība
Starptautiskā transporta
loăistika
Kvalitātes vadības
metodes
Reklāmas psiholoăiskie
un ētiskie aspekti
Cenu veidošanas
stratēăijas
Stratēăiskais mārketings
Pieprasījuma
prognozēšana
Pakalpojumu mārketings
mazajā uzĦēmumā
Starptautiskie
grāmatvedības standarti
Patērētāju tiesību
aizsardzība
Latviešu valoda
Prakse (III kurss)
Kursa darbs (II kurss)
Kursa darbs (III kurss)
Uzvedības kultūra
AngĜu valoda
Vācu valoda
Trešā svešvaloda
Informātika
Sporta pedagoăija
Bakalaura darbs

4
4

B
B

Eksāmens
Eksāmens

3

B

Eksāmens

3

B

Eksāmens

3

B

Eksāmens

4

B

Eksāmens

4

B

Eksāmens

3

B

Eksāmens

1

C

Eksāmens

1

C

Eksāmens

1
2
2
2
1
5
10
7
1
1
20

A
A
A
A
C
A
A
B
C
C
A

Ieskaite
Aizstāvēšana
Aizstāvēšana
Aizstāvēšana
Eksāmens
Eksāmens
Eksāmens
Eksāmens
Ieskaite
Ieskaite
Aizstāvēšana
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Pielikums nr.2.

Reăionālās ekonomikas un biznesa katedra
Mazā un vidēja biznesa vadības programmas
Kalendārais plāns
2004./2005.akad.g.
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.

Priekšmets
Matemātika
Ievads specialitātē
Ievads tiesību teorijā
Statistika
Starptautiskā
komunikācija un
biznesa ētika
Mikroekonomika
Makroekonomika
Ekonomikas vēsture
Organizāciju teorija
un vadība
Mārketings
Finansu pamati
Grāmatvedības
pamati
Uzvedības kultūra
UzĦēmuma stratēăija
un politika
Ievads tiesību teorijā
Komerctiesības
Vadības
grāmatvedība
Personāla vadīšana
mazā un vidējā
uzĦēmumā
Saimnieciskās
darbības analīze
mazā un vidējā
uzĦēmumā
Konkurence un
antimonopola
politika
Patērētāju uzvedība
Vadības psiholoăija
Loăistika
Projektu vadīšana
Kvalitātes vadības
metodes
Mazo un vidējo
uzĦēmumu biznesa
vides īpatnības
Eiropā
Starptautiskā

I studiju gads
1.sem.
2.sem.
∗
∗
∗
∗

II studiju gads
3.sem.
4.sem.

III studiju gads
5.sem.
6.sem.

IV studiju gads
7.sem.
8.sem.

∗
∗
∗
∗
*
∗
∗
∗
*
∗
∗
∗
*
∗

*

∗
∗
*
∗
∗
∗

∗
∗
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28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

37.

transporta loăistika
Stratēăiskais
mārketings
Reklāmas vadība
Latviešu valoda
AngĜu valoda
Vācu valoda
Franču vai spāĦu
valoda
Kursa darbs
Prakse
Bakalaura darba
izstrādes
Metodoloăiskais
seminārs
Bakalaura darba
izstrāde,
uzrakstīšana un
aizstāvēšana

∗
∗
*
*

*
*

*

*
*

*

*

*

*

∗

∗
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Pielikums nr.3.
Bakalaura darba tēmas (2004./2005.m.g.)
Mazā un vidējā biznesa vadības programma

Tēmas
Tūrisma attīstības perspektīvas pēc iestāšanās Eiropas savienībā
Organizācijas BO SIA „Latvijas ZaĜais Punkts” dzīves cikls un tā vadīšana.
SIA „Māras Dārzs” mārketinga stratēăija un taktika.
Cena kā mārketinga mix elements uzĦēmuma Forma Machinery”.
SIA „Henkel Latvia” attīstības stratēăijas izstrādāšana
Līzinga pakalpojuma attīstība uzĦēmumā SIA WESS.
Mārketinga tieši ietekmējošās ārējās vides analīze SIA „Krāslavas avots”.
Konkurences priekšrocības un konkurētspēju analīze uzĦēmumā AAS Balta.
Lielāko reklāmas aăentūru darbības novērtējums Latvijā.
Mazo un vidējo uzĦēmumu kreditēšana Latvijā.
Reklāmas loma pircēju piesaistīšanā tirdzniecības centrā „Alfa”
UzĦēmuma A/S „Latvijas kuăniecība” attīstības stratēăija.
.Kvalitātes vadības sistēmas efektivitāte uzĦēmumā SIA „Roko”.
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Pielikums nr.4.

Studējošo „Mazā un vidējā biznesa vadība” programmas
2004./2005.mācību gada aptaujas rezultāti
Galvenie jautājumi, kas tika noskaidroti aptaujas laikā aptver sekojošas programmas
realizācijas jomas:

1.Mācību programma un mācību processŠajā jomā tika pētīts vai studenti ir apmierināti ar augstskolas izvēli - 37,5% ir pilnīgi
apmierināti un 62,5% daĜēji apmierināti. Salīdzinājumā ar 2003./2004.m.g. pilnīgi
apmierināto studentu skaits ir samazinājies.
Studiju programmas izvēle – 56,3% studentu ir pilnīgi apmierināti un 43,8% daĜēji
apmierināti.
Te mēs redzam, ka lielākā daĜa no „Mazā un vidējā biznesa vadība” programmas
studentiem ir apmierināti ar to, ka ir iestājušies Rīgas StradiĦa
Universitātes Eiropas Studijas fakultātē programmā „Mazā un vidējā biznesa vadība”, un
salīdzinot ar iepriekš veikto aptauju, pilnīgi apmierināto skaits ir samazinājies.
Studiju kvalitātes vērtējums bakalaura programmā – 6,3% vērtē kā Ĝoti laba, 75% kā laba
un 18,7% kā vidēja.
Šajā jautājumā mēs redzam, ka pārliecinoši lielāka daĜa no studentiem, kā arī iepriekšējā
aptaujā, ir apmierināta ar studiju kvalitāti.
Jautājumā kas motivēja iestāties tieši šajā programmā vairākums studentu minēja saistību
ar nākamo profesiju un iespēju nodrošināt savu nākotnes karjeru, kā arī pieprasījums
darba tirgū.

2.Mācību procesa norise –
Vai patīk mācīties pēc moduĜu sistēmas – 50% studentiem patīk un 43,8% drīzāk jā, nekā
nē, un 6,3 drīzāk nē.
Lielāka daĜa no studentiem ir pieradusi pie moduĜu sistēmas un uztver to pozitīvi,
salīdzinoši ar iepriekšējo aptauju dati ir līdzīgi.
Kādā apmērā tiktu apmeklētas lekcijas, ja nebūtu apmeklējuma kontroles - 12,5%
studentu apmeklē lekcijas 100%, 68,8% apmeklē no 75%-99% lekciju, 6,3% apmeklē
50%-74% lekciju, 6,3% apmeklē 25%-49% lekciju, 6,3% mazāk kā 25% lekciju.
Te mēs redzam, ka gandrīz visas lekcijas tiek apmeklētas un studenti uztver tās , ka pamatu
tiešajam kontaktam ar pasniedzēju, tas arī bija redzams iepriekšējā aptaujā.

3.Mācību procesa tehniskais un informatīvais nodrošinājums –
Studiju tehniskais nodrošinājums ar datoriem – 25,1% studentu apmierina, bet 68,8%
neapmierina. Iepriekš veiktajā aptaujā, kad studentu skaits bija mazāks, iespēja strādāt pie
datoriem bija lielāka.
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Te mēs varam secināt, ka tagad datoru skaits ir tomēr nepietiekošs un nākamajā mācību
gadā būtu nepieciešams to palielināt, lai katram studentam būtu iespēja strādāt pie datora
eseju, kopsavilkumu, kursa darbu rakstīšanai.
Nodrošinājums ar palīglīdzekĜiem ( kodoskopi, tāfeles) – 75,1% studentu ir apmierināti un
25,1% neapmierināti.
Bibliotēkas pakalpojumi – 58,8% apmierina un 41,2 % neapmierina.
Salīdzinājumā ar iepriekšējo aptauju , apmierinošo studentu skaits ir līdzīgs. Te mēs
redzam, ka studenti ir apmierināti ar bibliotēkas dotajām iespējām, tieši pēdējā gadā
bibliotēkas fondi tika papildināti ar speciālo literatūru mazo un vidējo uzĦēmumu darbībā.
Nodrošinājums ar telpām – 68,8% apmierina un 31,2% neapmierina.
Te var secināt, ka salīdzinājumā ar iepriekšējo aptauju, apmierinājums ar telpu
nodrošinājumu ir pieaudzis.
Nodrošinājums ar izdales materiāliem -56,3% apmierina un 43,2% neapmierina.
Šajā sakarā apmierināto skaits ir pieaudzis, jo katedrā tika pievērsta lielāka uzmanība
kopētiem materiāliem, viĦu laicīgai sagatavošanai un pietiekošā skaita nodrošinājumam.

3.Mācību procesa elementu vērtējums –
Lekcijas apmierina 93,8% studentu, semināri apmierina 87,6% studentus , vies lekcijas
apmierināja 50% studentu, patstāvīgā darba forma apmierina 62,5%, referātu rakstīšana
apmierina 62,6% studentu. No šiem datiem var secināt, ka piedāvātās mācību procesa
formas ir pareizi organizētas.

4.Apgalvojumi par pasniedzēju darbu –
Vai pasniedzēji labvēlīgi izturas pret jebkuru citu pietiekami argumentētu viedokli, uz šo
jautājumu pozitīvi atbildēja 81,3% studentu, vai pasniedzēji ir sastopami ja ir nepieciešami
konsultācijā, pozitīvi atbildēja 47,6% studentu, vai pasniedzēji objektīvi novērtē studentu
zināšanas, pozitīvi atbildēja 62,5% studentu. No šiem jautājumiem var secināt ka
studentiem ar pasniedzējiem ir labs kontakts, individuālā pieeja katram studentam.
Kopumā mēs varam secināt, ka aptaujas ir nepieciešamas lai pilnveidotu mācību procesa
gaitu un ieviest nepieciešamās izmaiĦas programmas “Mazā un vidējā biznesa vadība”
realizācijā.
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Pielikums Nr.5
„ Mazā un vidējā biznesa vadība” programmas salīdzinājums ar citām radnieciskām
programmām.

Augstskola
Programma
Studiju ilgums
Studiju
organizācija
Programmas
raksturojums
Obligātās daĜas
studiju
priekšmetu bloki

Specializācija
Studiju
priekšmeti
specializācijā

Rīgas
StradiĦa Jončopingas
universitāte
Starptautiskā
Eiropas Studiju Biznesa skola
fakultāte

Kalmaras Baltijas
Biznesa skola

Mazā un vidējā
biznesa vadība
4 gadi
Mācības pēc moduĜa
sisitēmas

Biznesa
administrēšana
3 gadi
Mācības pēc moduĜa
sisitēmas

Baltijas bizness
Mārketings
3-4 gadi
Mācības pēc moduĜa
sisitēmas

Biznesa vadība

Biznesa vadība

Biznesa vadība

Mikroekonomika
Makroekonomika
Menedžments
Pielietojamā
matemātika
Statistika
Valodas
Finanses
Mārketings
2, 3 .un 4. studiju
gadā
Saimnieciskās
darbības
analīze
mazā un vidējā
uzĦēmumā
Personāla vadīšana
mazā un vidējā
uzĦēmumā
Vadības
grāmatvedība
Projektu vadīšana
Stratēăiskais
mārketings
Reklāmas vadība
Projektu vadīšana
Kvalitātes vadīšanas
metodes

Mikroekonomika
Makroekonomika
Menedžments
Valodas
Finanses
Mārketings

Mikroekonomika
Makroekonomika
Statistika
Valodas
Finanses
Mārketings

3.studiju gadā

3. vai 3. un 4. studiju
gadā
Operatīvais
Biznesa vide
menedžments
Baltijas
biznesa
Finansu un vadības attīstība
grāmatvedība
Stratēăiskais
Mazā
biznesa mārketings
attīstība
Personāla vadība
UzĦēmējdarbība,
Biznesa finanses
jaunrade
un Mazo un vidējo
inovācijas
uzĦēmumu vadība
Projektu vadība
Konkurences
Biznesa
stratēăijas
likumdošana
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Pielikums Nr.6.
Reăionālās ekonomikas un biznesa katedras programmā „Mazo un vidējo
uzĦēmumu vadība” iesaistīto pasniedzēju publikācijas 2004.- 2005.g.
1. ĀbeltiĦa A. Mazo un vidējo uzĦēmumu vadītāju attieksmes pret inovācijām
saistība ar vērtībām un gatavību iesaistīties inovāciju procesā (līdzautors M.
ĀbeltiĦa). Rīgas StradiĦa universitātes Zinātniskie raksti. Starptautiskās
konferences „Sociālo zinātĦu attīstības tendences Eiropas Savienības
paplašināšanas kontekstā”. Rīga, RSU, 2005., 92. -97. lpp.
2. Dovladbekova I. Latvijas finanšu sektora integrācija ES vienotā finanšu tirgū. –
LZP Ekonomikas un juridiskās zinātnes galvenie pētījumu virzieni, Nr.9., Rīga,
2004., 45.-50. lpp.
3. Dovladbekova I., Berėe-Berga A. Pensiju fondi – tautsaimniecības attīstību
veicinošs faktors Latvijā. – UzĦēmējdarbības iespējas, problēmas un to risinājumi
globalizācijas apstākĜos, Biznesa augstskola Turība, 5. starptautiskā zinātniskā
konference, Rīga, 2004., 39.-45. lpp.
4. Dovladbekova I., Berėe-Berga A. IlgtermiĦa kapitāla veidošanās problēmas
Latvijā.- Tautsaimniecības un uzĦēmējdarbības attīstības problēmas, RTU
Starptautiskās zinātniskās konferences zinātniskie raksti, Rīga, 2004.
5. Dovladbekova I., A. Nipers Korporatīvo nodokĜu konkurence paplašinātā Eiropas
Savienībā: situācija Baltijas jūras reăionā. – „ES paplašināšanās Baltijas jūras
reăionā: sociāli ekonomiskie izaicinājumi un iespējas”, LU zinātniskie raksti, Rīga,
2004.g., 145.-151. lpp.
6. Dovladbekova I., Šumilo Ē. Social Capital and Establishing Co-operation
Networks: Conceptual and Esonomic Aspects.- Humanities and Social Sciences
Latvia, Nr.1 (45), 2005, 50. – 61. lpp.
7. Dovladbekova I., Muravska T., Paas T. Transformation of Higher Education as the
Precondition for Competitive Development in Estonia and Latvia. - International
Scientific Conference „ Enlarged European union in House of Europe: new internal
and external problems“, Kaunas, 2005.
8. Dovladbekova I., Muravska T., Paas T. Changes and Challenges in High Education
as the Precondition for Competitive Development in the Baltic States. – Pamplona,
2005.
9. Dovladbekova I. Latvijas finanšu sektora integrācija ES vienotā finanšu tirgū. LZP Ekonomikas un juridiskās zinātnes galvenie pētījumu virzieni 2004.g., Nr. 10,
Rīga, 2005.
10. KramiĦš E. Sociālo zinātĦu attīstība Eiropas Savienības paplašināšanās kontekstā:
no vīzijām uz realitāti.- RSU, Rīga, 2004.
11. KramiĦš E. Neverbālās saziĦas aspekti komunikatīvās kompetences apguvei
augstskolā.- „Valoda starpkultūru komunikācijā”, Ventspils augstskola, Ventspils,
2004.
12. KramiĦš E. The development of communicative skills and abilities in the higher
educational institutions as a competent of profesionāl preparation.- „European
added value in teacher education: The role of theacher as promoters of basic skills
acguisition and facilitators of learning”, University of Tartu, 2004.-106.-112. p., ISBN 9985 -4 -0416 -7.
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13. KramiĦš E. Studentu komunikatīvās kompetences veidošanās runas apguves
procesā.- LU Pedagoăijas un psiholoăijas institūts, Rīga, 2004., 294 lpp. – ISBN
9984 -770 -13 -3.
14. KramiĦš E. Runas prasme saziĦa.- Biznesa augstskolas Turība izdevniecībā.
15. KrūmiĦa A. Informācijas nozīme loăistikas ėēžu vadīšanā.. – Latvijas Universitātes
raksti, 674. sējums: Vadības zinātne. – Rīga: LU, 2004., 173. –183. lpp.
16. Liepa E., Gūtmanis N. On Equilibrium Stability of Markov Evolution Families, 3rd International Conference Aplimat, rakstu krājums, Bratislava, Slovākija, 2004.
17. Liepa E., Boldāns J. Maza Latvijas būvniecības nozares uzĦēmuma attīstības iespējas
ES kontekstā. - Privātbizness Baltijas valstīs: pirmais gads ES, BKI, 2005.
18. Liepa E., Laizāne E. Tūrisma attīstības stratēăiskie virzieni Ogres rajonā. Privātbizness Baltijas valstīs: pirmais gads ES, BKI, 2005.
19. Liepa E., VaišĜa R. Mazo un vidējo autoservisu ilgtspējīgas darbības
neiespējamība, Privātbizness Baltijas valstīs: pirmais gads ES, BKI, 2005.
20. Perlovskis V. Antikrīzes pārvaldes metodiskie pamati Latvijas rūpniecības
uzĦēmumos.- promocijas darbs.
21. Perlovskis V. UzĦēmuma atveseĜošanas procedūru izstrādes metodika.- Maskava,
2004,g.
22. Stabulniece L. 1. Tirdzniecības centru mārketinga pasākumu komplekss. – Latvijas
Universitātes rakstu 671.sēj. Ekonomika, III.- R.:LU, 2004.,339.-350.lpp.
23. Stabulniece L. Mazumtirdzniecības attīstības tendences Latvijā. - Latvijas
Universitātes
rakstu 674.sēj. Vadības zinātne.-R.LU, 2004., 375.-386.lpp.
24. Zelmenis D. Latvija ES kontekstā: kā valsts var paātrināt ekonomisko attīstību. –
„ES paplašināšanās Baltijas jūras reăionā: sociāli ekonomiskie izaicinājumi un
iespējas”. LU, Rīga, 2004.g., 17.-24. lpp.
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