
 

 

 
APSTIPRINĀTS 

Rīgas Stradiņa universitātes Senāta sēdē 

2018.gada 23. janvāra sēdē 

Protokols Nr. 1-2/23.01.18 

 

 

Pārskats  

par veiktajām darbībām  akadēmiskā bakalaura studiju programmas “Starta 

uzņēmējdarbības vadība”  pilnveidei 2016./2017. ak. gadā  

 

1. 2016./2017. ak. g. anketēšanas rezultātu analīze. 

 

Mazā aktivitāte šādu anketu izpildē. Taču pēc tām pāris anketām, kas ir saņemtas, var secināt, ka 

kopumā studentu vidū valda pozitīvs noskaņojums par studijām un studiju process, kā arī tie 

atzinīgi novērtē RSU izglītības sniegto kvalitāti un kas vēl ļoti būtiski - ieteiktu arī citiem studēt 

šajā universitātē, taču pāris lietas, kuras izcēlās vēl no anketas, bija: 

- ka lielākā daļa kursu, ko tiem piedāvā šī programma tos apmierina, tāpat kā lektoru 

profesionalitātes līmenis, bet tos kursus, kurus neapmierināja, jau esam pamainījuši uz 

mūsdienām piemērotākiem un atbilstošākiem kursiem; 

- ka studentiem ir jāuzsver ka kādas tēmas atkārtošanās, ko tie norāda, kā sliktu, tieši pretēji ir 

ļoti noderīgs process un palīdz studentiem saprast kādu faktu/notikumu/personu no vairākām 

šķautnēm; 

- esam arī šajā mācību gadā pamainījuši prakses norisi, kur studenti katru nedēļu uzstādu 

konkrētu mērķi, ko vēlas paveikt savā prakses laikā un tad par katru konkrēto mērķi tie reflektē 

un saņem no programmas vadītāja komentāru/ieteikumu/padomu; 

- Docētāju pozitīvā attieksme pret studentiem, iespēja ar tiem mācīties individuāli un atrast sev 

piemērotu mācību metodi. 

 

2. Studiju programmas SVID analīze. 

 

Iekšējie faktori 

Stiprās puses Vājās puses 

- Vienīgā šādā veida bakalaura 

programma Latvijā; 

- Valdības un kopēja valsts pozitīva 

nostāja un popularitātes pieaugums 

strupiem; 

- Kvalitatīvs pasniedzēju nodrošinājums; 

kursu realizēšanā; 

- Inovatīvs mācību process, kurā izmanto 

dažādas izglītības inovācijas; 

- Modernas un piemērotas telpas 

mūsdienīgam mācību procesam; 

- Pirmo studentu "veiksmes stāstu" 

rašanās (studentu realizētā dronu ideja 

- Vājais un nepietiekami daudz veiktais 

mārketings, kas nav veicinājis 

programmas atpazīstamību; 

- Ārvalstu docētāju mazais skaits; 

- Mazā aktivitāte sadarbībā ar 

programmām, valsts institūcijām, kas 

atbalsta starta uzņēmējdarbību; 

- studentu vājās iepriekšējās zināšanas par 

matemātiku, kas pagrūtina dažu kursu 

apguvi; 

-  Studējošo mazā aktivitāte dažādos ar 

universitāti saistītos pasākumos ( gan 

konkursi, gan studentu pašpārvalde); 



u.c.); 

- sadarbība ar citu katedru docētājiem un 

universitāšu pārstāvjiem; 

- Lielais ERASMUS studentu skaits, kas 

piedalās dažādos mūsu programmu 

studentu kursos, līdz ar to arī kvalitatīvu 

kursu piedāvājums angļu valodā. 

 

- Valsts mērķdotāciju trūkums budžet 

vietām studentiem. 

 

  Ārējie faktori 

Iespējas Draudi 

- izveidot kvalitatīvu mārketinga 

kampaņu iesaistot gan RSU, gan 

fakultātes studentu iespējas; 

- aktīvāk iesaistīties dažādās ERASMUS 

programmās; 

- Iestāties Startup Latvia asociācijā, kā arī 

vēl aktīvāk sadarboties ar Altum un 

LIAA; 

- Izskatīt iespēju matemātikas eksāmenu 

ievietot kā vienu no iestāšanās kritērijiem 

programmā; 

- Uzsvērt studentiem ieguvumus no 

dalības aktīvā studentu dzīvē, kā arī 

aicināt studentu pašpārvaldi pēc kursiem 

iepazīstināt ar sevi; 

- Turpināt iesaistīties diskusijās un veikt 

ierosinājums valsts institūcijām par 

budžeta vietu piešķiršanu arī RSU sociālo 

zinātņu studentiem. 

- Mazais studentu skaits; 

Mazā studentu aktivitāte jebkādu anketu 

izpildē, līdz ar to arī nespējā izteikt 

kvalitatīvus ieteikumus un veikt kursu 

analīzi; 

- Sabiedrības uzskaitu maiņa par starta 

uzņēmējdarbību. 

 

 

3. 2016./2017. ak. gadā veiktās izmaiņas studiju programmā. 

 

1. Studiju programmā tika ieviesti vairāki mūsdienām piemēroti un mūsu zinātnei piemēroti 

kursi, kā : 

2. Biznesa modeļa dizains, kura mērķis ir studentiem prast izvērtēt biznesa modeļa 

potenciālo un arī pašam izveidot savu biznesa modeli savām biznesa idejām; 

3. Starta uzņēmējdarbības mārketings (kurss angļu valodā) - palīdz studentiem atšķirt 

klasiskā mārketinga atšķirīgu no starta uzņēmējdarbības mārketinga un īpašu uzmanību 

pievēršot sociālo mēdīju mārketingam (tā izcelsmi, atšķirības starp dažādiem sociāliem 

tīkliem u.tml.); 

4. Radošums un inovācijas, kurās studenti apgūst dažādas radošuma veicināšanas metodes, 

kā arī apskatu inovāciju nozīmīgumu cilvēces attīstībā un to veidus un tipus; 



5. kurss, kura laikā studentiem bija iespējas iepazīt savas biznesa idejas no dažādām pusēm 

- gan dizaina puses, gan tirgus potenciāla, gan arī izvēlēties dažādu uzņēmumu jau esošo 

produktu potenciālu tirgū; 

6. Studiju programmas SVID analīze. 

 

4. Studiju programmas pilnveides priekšlikumi. 

 

1. Palielināt RSU bibliotēkas grāmatu resursu apjomu tieši ar grāmatām, kas nepieciešamas 

šai zinātnes nozarei , piem.,E. Rise - Lean Startup u.c. 

2. Izveidot RSU atbalsta rīku (vai nu inkubatoru, vai nu akseleratoru, vai kādu citu atbalsta 

rīku jaunuzņēmumiem izvērtējot to plusus/mīnusus un izvēloties piemēroto.) Jo tas lautu 

popularizēt gan kopumā uzņēmējdarbību, gan dažādu kursu studentu sadarbību, gan arī 

popularizētu kopumā universitātes tēlu, jo pārējām universitātēm un augstāko izglītības 

iestādēm tādas ir. 

3. Aktīvāk iesaistīties dažādās mārketinga kampaņās, piedāvājot arī pašiem saturu no 

studentu puses, kas tiem liekas piemērots un atbilstošs, kā arī vairāk domājot par mūsu 

mērķauditoriju un izmantot mūsdienīgus mārketinga rīkus un to piedāvātās iespējas, 

piem., Facebook Live u.t.t.  

 

Studiju programmas vadītājs: _______________________/ Kristaps Zaļais / 

Datums: 06.12.2017. 

 

SASKAŅOTS 

Rīgas Stradiņa universitātes Studiju virziena “Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu 

pārvaldība” Studiju kvalitātes padomes sēde 

2017.gada 7. decembra sēdē 

 

SASKAŅOTS 

Rīgas Stradiņa universitātes Dekānu Padomē  

2017.gada 11.decembra sēdē 

Protokols Nr. 14 

 

 
 


