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Kredītpunktu sadalījums doktora studiju programmā „Vadībzinātne”  

2021./2022. akadēmiskais gads 

 

Daļa 
Kredītpunkti 

(KP) 

Obligātā zinātniski pētnieciskā daļa 74 

Obligātā izglītības daļa (A) 36 

Ierobežotās izvēles daļa (B) 10 

Brīvās izvēles daļa (C)   - 

Kopā 120 

 

Obligātā zinātniski pētnieciskā daļa 

 

Sastāvdaļas: 

• Publikācija starptautiski recenzētos zinātniskos izdevumos, vai apstiprinājums par 

publikācijas pieņemšanu publikācijai 

• Publikācija Latvijas recenzētā zinātniskā izdevumā, vai apstiprinājums par publikācijas 

pieņemšanu publicēšanai 

• Starptautisko konferenču un kongresu recenzēto referātu pilna teksta (Proceedings) 

izdevums (vismaz 3 lpp.) 

• Mutisks ziņojums vai referāts par promocijas darba tēmu starptautiskā kongresā vai 

konferencē 

• Mutisks ziņojums vai referāts par promocijas darba tēmu vietēja mēroga kongresā vai 

konferencē 

• Tēzes starptautiskā kongresā/seminārā 

• Tēzes vietēja mēroga kongresā/ seminārā 

• Starptautisks patents 

• Latvijas patents 

• Zinātniska monogrāfija (vienīgais autors) 

• Sadaļa zinātniskā monogrāfijā (par sadaļu) 

• Pētnieciskais darbs ārvalstīs 

 

Līdz trešā studiju gada beigām jābūt vismaz vienai citējamai publikācijai starptautiski recenzētā 

zinātniskā izdevumā 

 

  

Studiju gads Studiju kurss 
Kredītpunkti 

(KP) 

1.studiju gads Zinātniski pētnieciskais darbs 20 

2.studiju gads Zinātniski pētnieciskais darbs 24 

3.studiju gads Zinātniski pētnieciskais darbs 30 

Kopā 74 
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Obligātās izglītības daļas (A) 

 

Studiju gads Studiju kurss 
Kredītpunkti 

(KP) 

1.studiju gads Kvantitatīvās pētniecības metodes 2 

1.studiju gads Kvalitatīvās pētniecības metodes 2 

1.studiju gads Zinātniskās darbības metodoloģija 2 

1.studiju gads Finanšu vadība 2 

1.studiju gads Pētniecības ētika 2 

1.studiju gads Augstskolas pedagoģija 2 

1.studiju gads Mūsdienu vadības teorijas un stratēģiskā vadīšana 4 

1.studiju gads Makroekonomikas mūsdienu aktualitātes 2 

1.studiju gads 
Doktorantu 1.seminārs: plānojuma un 

metodoloģijas apspriešana 
2 

2.studiju gads Organizācijas efektivitātes vadība 4 

2.studiju gads Citi zinātniskās darbības veidi 2 

2.studiju gads 
Doktorantu 2.seminārs: teorētiskās daļas 

apspriešana 
2 

3.studiju gads 
Doktorantu 3.seminārs; pētnieciskās daļas 

apspriešana 
2 

3.studiju gads Promocijas eksāmens specialitātē  2 

3.studiju gads 
Doktoranta promocijas darba seminārs: 

promocijas darba pirmā varianta prezentācija 
2 

3.studiju gads Promocijas eksāmens svešvalodā 2 

Kopā 36 

 

Ierobežotās izvēles daļa (B)  

 

Par otro studiju gadu jāiegūst 8 KP un par trešo studiju gadu jāiegūst 2 KP Ierobežotās izvēles 

daļā.   

 

Studiju gads Studiju kurss 
Kredītpunkti 

(KP) 

2.studiju gads Veselības sistēmu vadība 4 

2.studiju gads Mārketinga vadības aktualitātes 4 

2.studiju gads  Ekonomikas ilgtspēja un digitalizācijas tendences 4 
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Studiju gads Studiju kurss 
Kredītpunkti 

(KP) 

2.studiju gads Veselības ekonomika un finanses 2 

2.studiju gads Zinātnisko rakstu izstrāde/Zinātniskā valoda 2 

2.studiju gads Ergonomikas vadība mūsdienu biznesā 2 

2.studiju gads Inovatīvā uzņēmējdarbība 2 

2. studiju gads 
Ekonomiska transformācija un sociālekonomisko 

sistēmu pārveides potenciāls 
2 

2.studiju gads Cilvēkresursu vadība mūsdienu biznesa vidē 2 

3.studiju gads Civilā un vides aizsardzība 2 

Kopā 10 

 

 

 

 


