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1. Studiju programmas nosaukums, iegūstamais grāds, mērķis un uzdevumi 
Akadēmiskā bakalaura studiju programma “Starptautiskais mārketings un reklāma”. 

Iegūstamais grāds – Sociālo zinātņu bakalaura grāds tirgvedībā un reklāmā. 

Bakalaura studiju programmas Starptautiskais mārketings un reklāma mērķis ir sagatavot akadēmiski izglītotus speciālistus ar vispusīgu 

izglītību mārketingā un reklāmā, izmantojot attiecīgo zinātnes nozaru fundamentālo un praktisko pētījumu rezultātus, ievirzot tālākām mācībām 

maģistrantūrā un praktiskai darbībai dažādos uzņēmumos un aģentūrās.  

Bakalaura studiju programmas Starptautiskais mārketings un reklāma uzdevumi: 

 nodrošināt teorētisko zināšanu, pētniecības iemaņu un prasmju apguvi ekonomikas, biznesa vadības, mārketinga un reklāmas organizācijas 

pamatdisciplīnās; 

 veicināt studentu izpratni par mārketingu kā neatņemamo uzņēmējdarbības vadības elementu un reklāmu kā komunikācijas veidu un to attīstību 

nākotnē; 

 zināšanas;  

 iemācīt studentus veikt analītiskos pētījumus, izmantojot pētniecības metodes konkrētu problēmu risināšanā un pielietot iegūtos rezultātus 

praksē; 

 nodrošināt praktiskās iemaņas darbam grupā, izstrādājot un realizējot dažādus projektus un pētījumus, attīstīt radošu un kritisku domāšanu; 

 sagatavot absolventus tālākām mācībām maģistrantūrā; 

 sekmēt speciālistu konkurētspēju vietējā un Eiropas darba tirgū un panākt, ka šī konkurētspēja balstās uz labām teorētiskām zināšanām un 

augstu prasmju līmeni mārketinga un reklāmas jomā.  

 

2. Studiju programmas paredzētie studiju rezultāti 

Informācija par studiju satura atbilstību studiju programmas mērķim un uzdevumiem 

          Studiju programmas saturs izstrādāts secīgi un atbilstoši akadēmiskās programmas mērķim un uzdevumiem. 

A daļas studiju kursi sniedz padziļinātas teorētiskās zināšanas ekonomikas un vadības zinātņu pamata kursos. Tie ir tādi studiju kursi kā mikro un 

makro ekonomika, matemātika, ekonomikas un biznesa vēsture, biznesa komunikācija un ētika, statistika, finanšu pamati un citi. B daļas studiju 

kursi veicina mārketinga vides elementu apgūšanu, tirgus segmentācijas un produkta pozicionēšanas metožu izpēti, reklāmas vadīšanu un 

komunikāciju, stratēģiskā mārketinga virzienus, starptautiskā zīmola un reklāmas dizaina izveidošanu. C daļas kursi dot iespēju studentiem apgūt 

vēl papildus kursus, tāda kā lietišķā sarakste un dokumentu pārvaldība, stresa menedžments, biznesa plāna izstrādes metodika.  

   Apgūstot visu paredzēto programmā „Starptautiskais mārketings un reklāma” studenti iegūst sekojošas  

 Prasmes un iemaņas: 

 Balstoties uz iegūtajām teorētiskajām zināšanām, spēj veikt zinātniski pētniecisko darbu - analizēt zinātnisko literatūru ekonomikas un vadības 

jomā, formulēt problēmu, īstenot kvalitatīvu/kvantitatīvu pētījumu un piedāvāt argumentētus un zinātniski pamatotus problēmas risinājuma 

variantus; 

 Spēj argumentēti diskutēt par aktuālajām starptautiskā mārketinga un reklāmas problēmām uzņēmumos un organizācijās.  

 Spēj patstāvīgi plānot un organizēt savu mācību procesu, ilgtermiņā un īstermiņa plānot laiku, kas nepieciešams studiju procesa mērķa 

sasniegšanai un uzdevumu realizācijai;  
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 Spēj noformulēt studiju procesa galveno prioritāti un apzinās, ka studiju procesa galvenais mērķis ir maksimāla profesionālā pilnveide un 

zinātnisko kompetenču paplašināšana ekonomikas un vadības zinātnes jomā;  

 Spēj, atbilstoši apstākļiem un veicamajam uzdevumam, radoši strādāt kā individuāli, tā arī komandā un nepieciešamības gadījumā uzņemties arī 

grupas vadītāja un darbības koordinatora funkcijas;  

 Spēj pielietot teorētiskās zināšanas un izmantot iegūtās iemaņas darbā ar metodoloģiju, lai analizētu, interpretētu un mainīgos vai neskaidros 

apstākļos risinātu teorētiskās un/vai praktiskās ekonomiskās, vadības un mārketinga problēmas, kā arī pieņemt situācijai atbilstošus, kompetentus 

vadības lēmumus. 

Kompetences:  

 Spēj patstāvīgi iegūt, atlasīt, analizēt un izmantot informāciju par konkrētu vadības zinātnes un starptautiskā mārketinga un reklāmas 

problēmjautājumu; 

 Balstoties uz iegūtajām teorētiskajām zināšanām, kā arī studiju procesā apgūtajām praktiskajām pētniecības iemaņām, spēj pieņemt lēmumus un 

risināt problēmas uzņēmumos un organizācijās ar mārketinga elementu aktivizēšanu; 

 Spēj apzināties un ievērot profesionālās ētikas pamatprincipus, veicot pētnieciskās un profesionālās darbības, kā arī novērtēt zinātniski 

pētnieciskās un profesionālās darbības un tās rezultātu ietekme uz vidi un sabiedrību; 

 Spēj vadīt profesionālo darbību un projektus, uzņemoties atbildību par lēmumu pieņemšanu un realizāciju. 

 

Informācija par studiju satura atbilstību iegūstamajam grādam 

 

Studiju programmas saturs ir veidots saskaņā ar Augstākās izglītības likumu un tām prasībām, kas izstrādātas MK noteikumos attiecībā uz 

akadēmiskām programmām. Studiju programma nodrošina, ka sekmīgi apgūstot programmu studenti varēs pielietot teorētiskās zināšanas un 

izmantot iegūtās iemaņas darbā, lai analizētu, interpretētu un mainīgos vai neskaidros apstākļos risinātu vadības un mārketinga problēmas, kā arī 

pieņemt situācijai atbilstošus, kompetentus vadības lēmumus. 

Kopumā studiju programma atbilst šādiem normatīvajiem aktiem: 

Latvijas Augstskolu likuma panti:  

 I nodaļas 9. pants Studiju iegūstamie grādi un profesionālā kvalifikācija; 

 VI nodaļas 55. pants Studiju programmas; 55.2 pants Studiju programmas licencēšana; 55.3. pants Studiju virziena akreditācija; 56. pants 

Studiju reglamentācija (56.1.Studiju kurss, 56.2. Studiju modulis); 57. pants Studiju ilgums; 58. pants Studiju gala pārbaudījumi un valsts 

pārbaudījumi;  

 

Ministru kabineta noteikumi:  

 LR MK noteikumi nr. 846 (26.10.2006) Noteikumi par prasībām, kritērijiem un kārtību uzņemšanai studiju programmās; 

 MK not. nr. 202 (16.051.2013) Kārtība, kādā izsniedz valsts atzītus augstāko izglītību apliecinošus dokumentus; 

 MK not. nr.994 (12.12.2006) Kārtība, kādā augstskolas un koledžas tiek finansētas no valsts budžeta līdzekļiem  

 MK not. nr.990 (02.12.2008) Noteikumi par Latvijas izglītības klasifikāciju ar grozījumiem (MK not. nr. 931 no 05.10.2010), pielikums nr.1, 1. 

un 2. tabula (prasības, kas attiecas uz studiju līmeņiem, studiju rezultātu formulēšanu un sasniegšanu);  

 MK not. nr. 461 (18.05.2010) „Noteikumi par Profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas 

pamatprasībām un Profesiju klasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību” ar grozījumiem (MK not. nr. 99 no 19. 02.2013). 
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Informācija par studiju programmas satura atbilstību aktuālajām atziņām atbilstošajā zinātnes nozarē 

Katedras akadēmiskais personāls un programmas realizācijā iesaistītie pasniedzēji aktīvi veic zinātnisko darbību. Par mācībspēku zinātnisko 

darbību 2015./2016. ak. gadā liecina publikāciju, t.sk. arī starptautiski citējamās datu bāzēs, un monogrāfiju skaits, dalība starptautiskajās un 

vietējās konferencēs, kā arī projektos, ERASMUS programmā un kvalifikācijas celšanas pasākumos 

 Zinātnisko pētījumu atzinumi ekonomikas un vadības zinātņu nozarēs tiek izmantoti studiju kursos. Jāatzīmē, ka aptuveni 70 % iesaistīto 

pasniedzēju zinātniskais darbs un atziņas, kas, gūtas pētījumos, ir cieši saistīts ar pasniegtajiem studiju kursiem un veicina studiju programmas 

satura atbilstību atziņām atbilstošajā zinātnes nozarē (skat.tab.1.). 

 

                                                                                                           1. tabula  

Pasniedzēju zinātniski pētnieciskā darba virzieni un studiju kursi 

 

Pasniedzējs Reģionālās ekonomikas un biznesa katedras 

un citu RSU struktūrvienību mācībspēku 

zinātniskā darba virzieni 

Studiju kursi 

I.Dovladbekova  Eiropas Savienības integrācija, ES un 

Latvijas ekonomiskā politika  

 Finanšu tirgus un uzņēmējdarbības finanšu 

vadība 

 Darba tirgus regulēšana un funkcionēšana 

 Makroekonomika 

D.Zelmenis  Valsts loma ekonomiskajā attīstībā 

 Starptautiskā biznesa problēmas 

 Starptautiskais bizness 

 

A.Ābeltiņa  Inovācijas un inovatīvā uzņēmējdarbība 

 Inovācijas kā valsts starptautiskās  

konkurētspējas paaugstināšanas faktors 

 Mikroekonomika 

 Bizness Eiropā 

 Inovatīvais menedžments Eiropā 

I.Rezepina  Mārketinga darbības vadīšana uzņēmumā   Organizāciju teorija un vadība 

 Uzņēmuma stratēģija un politika 

H.Kaļķis  Kvalitātes vadības problēmas 

 Procesu vadība, darba resursu vadība 

 MVU aktuālie jautājumi 

 Starptautiskais mārketings 

 Darba resursu menedžments 

K. Blumfelde - Rutka  Mārketinga procesu vadība  Mārketings 

 Patērētāju uzvedība 

A.Laķe  Socioloģisko pētījumu metodoloģija 

 Starpdisciplinaritate pētījumos 

 Tirgus pētījumu vadīšana 

R.Cāne  Grupu sociālā psiholoģija 

 Darba un organizāciju socioloģija un 

psiholoģija 

 Vadīšanas psiholoģija 

 Biznesa komunikācija un ētika 

 Reklāmas psiholoģiskie un ētiskie aspekti 
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S.Mihailova  Adiktīvā uzvedība 

 Vidusskolēnu psiholoģija 

 Digitālo tehnoloģiju psiholoģija 

 Stresa menedžments 

R.Siliņa  Komunikācijas loma sabiedrības integrācijas 

procesā informācijas sabiedrības apstākļos 

Latvijā. Pilsoniskā līdzdalība 

 Starptautiskā zīmola veidošana un vadīšana 

O.Rasnačs  Datorzinātņu un nozaru studiju programmu 

integrācija 

 Informātika 

 Pieaicināto mācībspēku zinātniskā darba 

virzieni 
  

J.Šipicina-Buhgolca Mārketinga pētījumi Starptautiskais mārketings 

Stratēģiskais marketings 

A.Batraga  Mārketinga komunikācija globalizācijas 

apstākļos 

 Zīmola vadīšana 

 Starptautiskās reklāmas organizācijas un 

vadīšanas pamati 

 Mārketinga komunikācijas metodes 

V.Tilgalis Reklāmas aspekti patērētāju sabiedrībā 

Patērētāju uzvedība interneta vidē 

Starptautiskās reklāmas tirgus un tā attīstība 

Ģ.Ozoliņš  Mārketinga virzīšanas problēmas  Reklāmas dizaina izveidošana 

I.Magone  Vadības grāmatvedības problēmas 

 Korporatīvo nodokļu plānošana 

 Grāmatvedības pamati 

I.Zabrauska-Gailīte  Kredīta iespējas uzņēmējdarbībā  Biznesa plāna izstrādes metodika 

 

Informācija par to, vai studējošo noslodze studiju programmas apguvei atbilst 40 akadēmisko stundu darbam par vienu kredītpunktu 

Programmas apgūšana notiek pēc moduļu sistēmas. Līdz ar to liela uzmanība tiek pievērsta studentu patstāvīgam darbam, kurš vērsts uz 

zinātniskās literatūras apgūšanu un analīzi, kopsavilkumu un eseju rakstīšanu katrai lekcijai un semināram, referātu un projektu, kā arī studiju 

darbu sagatavošanu. Pielietojamo mācību metožu mērķis ir veidot studentu spēju kritiski analizēt ekonomiskās situācijas, loģiski vērtēt šo situāciju 

attīstību nākotnē, veidot iemaņas strādāt „komandā”. Attiecība starp kontaktu stundām un studentu patstāvīgo darbu A un B daļā ir sekojoša – 

kontaktu stundas kursiem ar 2 KP ( 80 ak. stundas) -30% un patstāvīgais darbs 70%, kursiem ar 3 KP ( 120 ak. stundas) – 20% un patstāvīgais 

darbs 80%, bet valodas studiju priekšmetiem ar 6 KP (240 ak. stundas) - kontaktu stundas ir 50% un patstāvīgais darbs - 50%. Visos studiju kursos 

kontaktu stundu skaits nepārsniedz 50% no kopējā stundu apjoma, kas atbilst esošai likumdošanai. 

 

Informācija par studiju praksi 

Studiju programmā „Starptautiskais mārketings un reklāma” otrā kursa beigās 2016.gada jūnijā ir izieta prakse, kura ir nepieciešama, lai attīstītu 

studentu praktiskās iemaņas, spēju pielietot teorētiskās zināšanas, kā arī empīriskā materiāla savākšanu studiju darbiem un bakalaura darbam. 

Prakses norise tiek organizēta saskaņā ar RSU „Instrukciju par studijām” un ESF „Mācību prakses nolikumu”, prakse pieder pie obligātās A daļas 

un tā dod 4 KP.  
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Reģionālās ekonomikas un biznesa katedras pieredze prakses realizācijā visās studiju programmās liecina, ka daudzi studenti turpina strādāt un 

pilnveidot praktiskās iemaņas šajos uzņēmumos un ļoti bieži turpina strādāt pēc bakalaura grāda iegūšanas. Līdz ar to vairākas prakses vietas var 

uzskatīt par darba devējiem. 

Studējošo prakses uzdevumu saturs 2015./2016.ak.gadā tika pilnveidots, nodrošinot praktisko iemaņu apgūšanu, kas ir saistīti ar sekojošam 

aktivitātēm: 

mārketinga plāna analīze; tirgus pētījumu veikšana; produktu cenu noteikšana un sadales kanālu veidošana; pircēju aptauju izstrāde un 

organizācija; tirgus segmentācija; reklāmas kampaņu analīze; 

mediju plānošana; tirdzniecības personāla politikas analīze. 

Katedra vienojoties ar studentiem var nodrošināt prakses vietas 100% apmērā. Katrai prakses vietai tiek novērtēta atbilstība prakses uzdevumiem. 

Prakse tika organizēta Latvijas un starptautisko uzņēmumu mārketinga un reklāmas nodaļās, tirgus pētījumu kompānijās un reklāmas aģentūrās, 

prakses vietas studenti sev nodrošina paši. 

Lai padziļinātu iegūtās iemaņas prakses vietās 2015./2016.ak.gada prakses laiks jau otro gadu ir 4.nedēļas un to atzinīgi novērtēja gan studenti, gan 

prakses vadītāji. 2016.gada septembrī veikta prakses atskaišu aizstāvēšana (prakses līgumi un prakses vietas Pielikumā Nr.11.)  

 

Studējošo zinātniskā darbība 

 Programmas studenti visu mācību gadu piedalās dažādās akadēmiskās aktivitātēs savā fakultātē. Fakultātē katru gadu tiek rīkota studējošo 

starptautiskā zinātniskā konference, kurā piedalās studiju programmas studējošie. Studenti piedalās atvērto durvju dienās, reflektantu uzņemšanas 

pasākumos, notiek tikšanās ar ārvalstu studentiem un pasniedzējiem. Labākie studentu studiju darbi tiek ievirzīti zinātniskajā plāksnē, studenti 

turpina darbu pie šiem tematiem, padziļina savus pētījumus un ar to rezultātiem uzstājas RSU studentu zinātniskajā konferencē, kas tiek rīkota 

katru gadu. Tā 2016.gada 16.martā Rīgas Stradiņa universitātē notika ikgadējā studentu starptautiskā zinātniskā konference. Studentu pētītās un 

prezentētās tēmas bija aktuālas un atbilstošas šodienas biznesa un mārketinga problēmām 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. Konferencē ar tēzēm un prezentāciju par zinātnisku pētījumu piedalījās 5 bakalaura studiju 

programmas „Starptautiskais mārketings un reklāma” studentes (L.Lazdiņa, S.Ozoliņa, P.Pērkone, M.Rācene, K. Vasiļjeva). Visi programmas 

studenti piedalās konferencē, jo šī diena ir brīva no lekcijām. 

Pēdējā semestrī studējošie izstrādā bakalaura darbu, kas saistīts ar studiju programmas virzienu. Bakalaura darbu tematos ir ievērots mārketinga un 

reklāmas problēmu konteksts. Gandrīz visiem bakalaura darbu vadītājiem ir doktora zinātniskais grāds. Arī šajos darbos tiek veikti zinātniskie 

pētījumi. Bakalaura darbu izstrādei tiek izstrādāts grafiks, kura ievērošanai ir pievērsta liela uzmanība. Bakalaura darba izstrādes laikā studentiem 

ir jāpiedalās metodoloģiskajā seminārā, jāizstrādā pieteikums un jāiziet priekšaizstāvēšana. 

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 B.Šavriņa. Bakalaura darba aizstāvēšanas procedūra un rezultāti tiek apkopoti bakalaura darbu novērtēšanas 

komisijas priekšsēdētājas prof. B.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. 

2016.gada jūnijā bakalaura darbus aizstāvēja 20 programmas studenti, tie ir 100%, un parādīja labas, bakalaura darbam atbilstošas iemaņas 

zinātniskās literatūras analīzē, teorijas izpētē, mērķu un uzdevumu noteikšanā, empīriskās un praktiskās daļas izstrādē. Bakalaura darbu 

aizstāvēšanā vidējā svērtā atzīme bija 7,20. 
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Arī studiju darbos tiek atspoguļoti veiktie zinātniskie pētījumi. To laicīga iesniegšana un aizstāvēšana bieži tiek kavēta. Tam par iemeslu ir 

mācību noslodze un darbs ārpus universitātes. 2015./2016.ak.gadā paredzētajā laikā aizstāvēja savus darbus pirmajā kursā 85%, otrajā kursā 67%. 

 

Zinātniskās pētniecības īstenošana studiju programmas ietvaros, dalība starptautiskajos projektos 

  

Katedras mācībspēki darbojas konferenču un citu pasākumu organizēšanā, kuru mērķis ir pētnieciskā darba rezultātu popularizēšana, diskusiju 

veikšana par mūsdienu aktuālajā ekonomikas un vadīšanas problēmām.  

2016.gada 17.-18.martā notika RSU 15. zinātniska konference, kurā aktīvi piedalījās visi pasniedzēji. 

Katedras mācībspēki aktīvi darbojas profesionālajās apvienībās un asociācijās. Mācībspēki piedalījās Latvijas Ekonomistu asociācijas ikgadējās 

konferences organizēšanā, organizē konferences sadarbībā ar citām institūcijām, piem., ar Biznesa Efektivitātes asociāciju, Eiropas Komisijas 

pārstāvniecību Latvijā (lekciju un diskusiju organizēšana), Latvijas Ekonomistu asociāciju, Latvijas Ergonomikas biedrību, žurnālu Baltic Course, 

metodoloģisko semināru organizēšana Eiropas Komisijas Jean Monet un LISBOAN projekta ietvaros. 

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 padomes finansējums, no Eiropas Savienības līdzekļiem - Eiropas 

Savienības Ietvarprogrammu pētījumu projekti, kā arī no citu ārvalstu institūciju finanšu resursiem – Eberta fonda Latvijā projekti. Zinātnisko 

pētījumu rezultāti tiek apkopti zinātniskajās publikācijās un pārskatos, kā arī prezentēti zinātniskajās konferencēs.  

Informācija par zinātniskās pētniecības īstenošanu studiju programmas ietvaros sniegta studiju virziena ziņojumā 3.pielikumā “Studiju virziena 

īstenošanā iesaistītā akadēmiskā personāla galveno zinātnisko publikāciju, radošās darbības un sagatavotās mācību literatūras saraksts 

pārskata periodā”.  
Pārskata periodā tika nodrošināta studējošo iesaistīšana Valsts pētījumu programmā “Tautsaimniecības transformācija, gudra izaugsme, pārvaldība 

un tiesiskais ietvars valsts un sabiedrības ilgtspējīgai attīstībai – jaunas pieejas ilgtspējīgas zināšanu sabiedrības veidošanai EKOSOC-LV”.  

 Pasniedzēji ir iesaistīts projektos, kas atbilst programmas specifikai un ievirzei. Jāatzīmē, ka aptuveni 70 % iesaistīto pasniedzēju zinātniskais 

darbs ir cieši saistīts ar pasniegtajiem studiju kursiem. Piemēram, doc. Henrijs Kaļķis iesaistīts Eiropas Savienības līdzfinansētā projektā 

„Modernu diagnostikas un izpētes metožu izstrāde nanodaļiņu un ergonomisko faktoru radītajiem riskiem darba vietās. Vienošanās Nr.: 

2013/0050/1DP/1.1.1.2.0/13/APIA/VIAA/025”.  

 

3.Uzņemšanas noteikumi 

Uzņemšanai studiju programmā ”Starptautiskais mārketings un reklāma” reflektantiem ir nepieciešama vidējā izglītība, centralizēto eksāmenu 

sertifikāti latviešu valodā un svešvalodā. Studiju programmas „Starptautiskais mārketings un reklāma” reflektantus imatrikulē saskaņā ar konkursa 

rezultātiem, ko veido latviešu valodas un svešvalodas sertifikāta vidējais vērtējums. Vienādu vērtējumu summu gadījumā konkursu ietekmē 

sertifikāta vērtējums svešvalodā un vidējās izglītības diploma vidējā atzīme. Programmas studentiem nav valsts budžeta finansētas vietas, bet ESF 

atrada iespēju daļēji no saviem un daļēji no RSU līdzekļiem nodrošināt divas bezmaksas vietas. Uzņemšana notiek pēc RSU Senāta apstiprinātiem 

noteikumiem attiecīgajam akadēmiskajam gadam un ārējiem normatīvajiem aktiem. Saskaņā ar Ministru kabineta 2006.gada 10.oktobrī 

pieņemtajiem MK noteikumiem Nr.846 Noteikumi par prasībām, kritērijiem un kārtību uzņemšanai studiju programmās 3.punktu līdz kārtējā gada 

1.novembrim izstrādā, apstiprina un publisko (arī mājas lapā internetā) uzņemšanas noteikumus studiju programmās nākamajam akadēmiskajam 

gadam. 

Uzņemšanas tehniskā gaita izstrādāta un aprakstīta RSU Procesa aprakstā Nr.7 “Studentu servisa pakalpojumu nodrošinājums” 7.1. punktā. RSU 

reflektanti elektroniski pieteikšanos veic interneta vietnē http://www.rsu.lv/studiju-iespejas/uznemsana. 

 

http://www.rsu.lv/studiju-iespejas/uznemsana
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4.Studiju programmas plāns  

Studiju plāns, tā uzbūve un saturs atbilst programmas mērķim un uzdevumiem. 

Bakalaura studiju programmā „Starptautiskais mārketings un reklāma” studiju plāna uzbūve balstās uz kursu sadalījumu – 1. un 2. studiju gadā 

tiek piedāvāti A, B un C daļas kursi, 3. studiju gadā – B un C daļas kursi. Studējošie 1. un 2. studiju gadā izstrādā 2 studiju darbus, 3. studiju gada 

pavasarī paredzēta bakalaura darba izstrādāšana un aizstāvēšana. 

 Programmā „Starptautiskais mārketings un reklāma” iekļautie studiju kursi iedalāmi trīs kategorijās : 

A – obligātie studiju priekšmeti, kuri veido 59% no studiju programmas apjoma; 

B – izvēles studiju priekšmeti, kuri veido - 34 % no studiju programmas apjoma; 

C – brīvās izvēles studiju priekšmeti - 6% no studiju programmas apjoma (skat.2.tabulu). 

 

2.tabula 

A, B un C daļas īpatsvars pēc kredītpunktiem un priekšmetu daudzuma 

 

 Kredītpunkti Studiju kursi 

 Skaits % Skaits % 

A-daļa 

t.sk. 

studiju kursi 

studiju darbi 

prakse 

57 

 

51 

4 

2 

 

48 

 

43 

3 

2 

19 

 

16 

2 

1 

59 

 

53 

6 

3 

B-daļa 39 32 11 34 

C-daļa 4 3 2 6 

Bakalaura darbs 20 17   

      

2015./2016.ak.gada studiju kursu plānojums ir redzams Pielikumā Nr.1. 

Bakalaura studiju programmā „Starptautiskais mārketings un reklāma” 2015./2016.akad.gadā studiju kursos 3.studiju gada studentiem 

„Stratēģiskais marketings” un 2.studiju gada studentiem „Starptautiskais mārketings” tika piesaistīta pasniedzēja J.Šipicina-Buhgolca ar lielu 

praktisko pieredzi mārketinga jomā starptautiskajās firmās. Šie kursi tika lasīti angļu valodā. Dažos kursos pa atsevišķām tēmām tiek pieaicināti 

vieslektori. 

Kursā “Uzņēmuma stratēģija un politika” lekciju par efektivitātes nodrošināšanu uzņēmumā nolasīja praktiķe no A/S Aldaris Inga Ozola, lekciju 

un praktiskās nodarbības par projektu vadīšanu novadīja Trasta komercbankas biznesa procesu nodaļas vadītāja Jekaterina Pankova. 

Lai studenti būtu informēti par studiju plānu, viņiem 2015./2016. studiju gada sākumā tika izveidota attiecīgā kursa „Studentu rokasgrāmata”, kurā 

tika aprakstīts studiju programmas saturs attiecīgajam gadam, studiju procesa realizācijas prasības, studiju darba un bakalaura darba satura un 

formas izstrādes norādījumi, izmantotās literatūras un avotu saraksta noformēšanas prasības.  

2015./2016.ak.gadā tika pilnveidoti studiju kursu apraksti – katram studiju kursam ir izveidots apraksts ar jaunāko literatūru, definēts studiju kursa 

mērķis, nepieciešamās priekšzināšanas, kā arī pārbaudes metodes un studiju procesa rezultāti – kādas zināšanas, prasmes un iemaņas iegūst 

studējošie studiju priekšmeta apguves rezultātā. Studiju kursu aprakstus skatīt RSU mājas lapa(http://www.rsu.lv/dokumentu-centrs/category/68-

esf-starptautiskais-marketings-un-reklama). 

http://www.rsu.lv/dokumentu-centrs/category/68-esf-starptautiskais-marketings-un-reklama
http://www.rsu.lv/dokumentu-centrs/category/68-esf-starptautiskais-marketings-un-reklama
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2015./2016.ak.gadā programmas saturs atbilstoši studējošo ieteikumiem ir papildināts ar šādiem C daļas studiju kursiem: Semiotika, 

Autortiesības, Konfliktu menedžments, Stresa menedžments. Lielu atsaucību no studentu puses saņēma divi C daļas, kas tika lasīti 2016.gada 

janvārī. Viens bija “Biznesa plāna izstrādes metodika”, ko vadīja Ieva Zabrauska-Gailīte ALTUM kredīta projektu nodaļas vadītāja un otrs kurss 

“Stresa menedžments”, ko vadīja Komunikācijas fakultātes Psiholoģijas programmas vadītāja prof.Sandra Mihailova. 

Pirmā gada studentiem tika iekļauts programmā un nolasīts studiju kurss “Civilā aizsardzība”. Šī kursa realizācija nebija pārāk veiksmīga, bija 

iesaistīti vairāki pasniedzēji un trūka viņu darba koordinācijas. 

5. Studiju programmas praktiskā īstenošana  

Izmantotās studiju metodes un formas 

Studiju process programmā ir organizēts pēc moduļu sistēmas. Galvenās mācību formas studiju programma ir lekcijas, kurās 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. 

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). Katrā studiju modulī ir paredzētas 5 

konsultāciju stundas, kuras studenti var izmantot papildus kontaktiem ar pasniedzēju. 

E-apmācības (e-learning) sistēma ir izstrādāta pēc augstākiem prakses standartiem (http://estudijas.rsu.lv/), kas nodrošina mūsdienīgu e-apmācības 

vidi studējošajiem un pasniedzējiem (studenti var iegūt informāciju par kursiem, izmaiņām, komunicēt savā starpā, sazināties ar pasniedzēju, 

izmanot diskusiju forumu, pieejami studiju materiāli u.c.). Neskatoties uz to, e-apmācību sistēma nepārtraukti tiek uzraudzīta un pilnveidota.  

 2015.gada augustā un septembrī tika pilnveidoti izdales materiāli studiju kursiem, atjaunots obligātās literatūras klāsts. E-vidē tiek ievietotas 

studējošo grupu darba prezentācijas, kuras ir izstrādātas studiju priekšmetu apgūšanas ietvaros. 

Attiecībā uz mācību procesa nodrošinājumu ar datoriem, internetu un tehnoloģijām ir jāatzīmē, ka pēdējo gadu laikā RSU ir renovētas vairākas 

auditorijas, kas paredzētas lekciju organizēšanai, kurās ir uzstādīti moderni multimediju kompleksi (prezentāciju, video, audio u.c. 

nodrošināšanai). Semināru auditorijās arī ir aprīkotas ar moderno tehniku, pasniedzējs individuāli var pasūtīt nepieciešamo tehniku (dators, 

projektors, papildus audio, video u.c.). Studiju programmas realizācijā iesaistītais akadēmiskais personāls pielieto modernās tehnoloģijas lekcijās 

un semināros (dators, projektors, interaktīvie „pointeri”, aktīvais internets, datu bāzes u.t.t.). Tiek nodrošināts mūsdienīgs un efektīvs studiju 

process. Studentiem ir iespēja studēt un veikt pastāvīgo darbu ārpus augstskolas, izmantojot mūsdienīgu RSU e-apmācību platformu (E-studijas: 

http://estudijas.rsu.lv/). 

Studentu profesionālo līmeni paaugstina vieslekcijas, kuras lasa Latvijas un ārvalstu ievērojamie speciālisti, zinātnieki, valsts institūciju, mazā un 

vidējā biznesa, t.sk., starptautisko organizāciju vadītāji. 

2016.gada sakumā RSU kļuva par “ Latvian Art Directors Club” biedru. Sadarbībā ar LADC biedriem- mārketinga un reklāmas kompānijām un 

aģentūrām tika nodrošinātas programmas studentiem tikšanās ar Latvijā un Eiropā pazīstamiem šo kompāniju pārstāvjiem. 

 2015./2016.akadēmiskajā gadā tika nolasītas vieslekcijas par sekojošām tēmām:  

1) Start-up vide un veidošanas iespēja ( vieslektors U.Leiters - uzņēmums “Infogram” ; 

2) Start-up: tehnoloģiju uzņēmējdarbība šķērsgriezumā (vieslektore K.Korņilova – Excutive Assist.Intern. of TechHub Riga; 

3) Darbam ir jāsniedz emocionālais piepildījums ( vieslektors R.Puhovs - LADC biedrs); 

4) Pūķus tirgo šeit (vieslektors V.Jonāts – LADC biedrs); 

5) Praktiskā projekta vadība radošā reklāmas aģentūrā (vieslektore S.Rapa – LADC biedre); 

6) Strategy of No (vieslektors K.Siliņš – LADC biedrs); 

http://estudijas.rsu.lv/
http://estudijas.rsu.lv/
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Arī programmas studentiem ir tagad iespēja bez maksas piedalīties visos pasākumos, ko rīko LADC. 

Problēmu risināšanas iemaņas tiek pastiprināti apgūtas studiju kursu semināros, izbraukuma lekcijās/semināros uzņēmumos (AS Spilva, SIA Coca-

Cola HBC Latvia.), programmas studenti aktīvi piedalījās Eiropas patērētāju dienas aktualitātēs, pētot patērētāju uzvedību un izstrādājot projektus. 

2016.gada martā studenti rīkoja diskusiju par tēmu “Vai atbildīgs patēriņš var kļūt par realitāti”. 

Vērtēšanas sistēma 

Studiju norise, kā arī vērtēšana Reģionālās ekonomikas un biznesa katedrā notiek pēc vienotiem principiem. Vērtēšanas sistēma attiecībā uz katru 

konkrēto studiju kursu ir norādīta studiju 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 mērķis ir attīstīt spēju reproducēt apgūto materiālu un attīstīt spēju fiksēt būtisko un 

galveno; 

4. referāts jeb individuālais projekts. Referāta mērķis ir attīstīt studenta spēju analizēt, noteikt tēmas pamatproblēmas būtību, novērtēt alternatīvus 

viedokļus un piedāvāt pašu viedokļi, pamatojot to; 

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. 

 2015./2016.ak.gadā tika aktivizēts pārbaudes mehānisms programmas mērķa un uzdevumu sasniegšanai. Darbojās tādas mācību procesa norises 

metodes kā – apgūto teorētisko zināšanu konkretizācija semināros, problēmu situāciju analīze, pārbaudes testi un kontroldarbi, mājas uzdevumu 

izpilde, kopsavilkumu, eseju un referātu sagatavošana, individuālo un grupu projektu izstrāde un aizstāvēšana. Kā kritēriji tiek izmantots studentu 

zināšanu un prasmju komplekss vērtējums (gala atzīme) katra studiju moduļa ietvaros, prakses vadītāja vērtējums, studiju darba un bakalaura 

darba veiksmīga aizstāvēšana un komisijas atzinums. 

Studentu zināšanas un prasmes tiek novērtētas nepārtraukti un novērtējumam ir komplekss raksturs, kas mudina studentus mācīties visu semestri 

sistemātiski. 2015./2016.ak. gada laikā tika veikta mācību vielas apguves kontrole, stingri kontrolēts kopsavilkumu, eseju, referātu, studiju darbu 

iesniegšanas termiņi. Pavasara semestra beigās tika rīkota studiju darbu aizstāvēšana pirmā gada studentiem, kuras laikā katrs students saņēma 

atzīmi par izstrādāto darbu. Savukārt otra gada studentiem šajā gadā tika ieviestas izmaiņas – studiju darbs tika izstrādāts rudenī un aizstāvēts 

2016.gada janvārī. 

Katru akadēmisko gadu gala pārbaidījumu saturs tiek pilnveidots un atjaunots vismaz par 60% - 70%. 

Semestra pārbaudes darbu nokārto noteiktajā termiņā pirmajā studiju gadā 80%, bet 20% nesaņem to, jo ir negatīvs vērtējums referātā, vai nav visi 

praktiskie darbi izpildīti. Otrajā un trešajā gadā laikā nokārto pārbaudījumus 90% studentu, bet 10% kavē to, jo laicīgi neizpilda visas kursa 

prasības, strādā ārpus mācībām universitātē. 

Katra semestra beigās studenti tiek informēti par vidējo gala atzīmi, kurā iekļauti visas semestra atzīmes. Katedra veic sistemātisku darbību ar 

parādniekiem, viņi tiek izsaukti uz katedras sēdi, kur sniedz paskaidrojumus par savu parādu iemesliem un uzņemas saistības par to kārtošanu. 

Programmas studentu vidējā svērtā atzīme 2015./2016.ak.gadā bija 7.53 (2014./2015.ak.gadā bija 7.50).  

 

2015./2016.ak.gadā tika veiktas 5 pasniedzēju hospitācijas.  

6.Studiju programmas stipro un vājo pušu, iespēju un draudu analīze 

Lai novērtētu programmas realizācijas sasniegumus un problēmas sistemātiski tiek veikta iekšējo un ārējo faktoru analīze un izvērtēšana. Tas ir 

atspoguļots SVID matricā (skat.3.tabula) 
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3.tabula  

 

Studiju programmas „Starptautiskais mārketings un reklāma” SVID analīze 

Stiprās puses Vājās puses 

1) Studiju programma ir akreditēta līdz 

2019.gadam un tā ir unikāla; 

2) kvalificēti un profesionāli mācībspēki ar 

lielu praktiskā un pedagoģiskā darba pieredzi; 

3) cieša sadarbība ar docētājiem no 

komunikācijas un socioloģijas katedrām; 

4) praktiķu – firmu pārstāvju iesaistīšana 

studiju procesā;  

5) studiju programmas realizācijai tiek 

izmantoti kvalitatīvi mācību metodiskie 

materiāli, pasniedzēji regulāri tos pilnveido;  

6) pēc bakalaura grāda iegūšanas iespējas 

turpināt studijas maģistrantūrā – jaunā 

programmā Starptautiskā marketinga un 

biznesa vadība; 

7) auditorijas aprīkotas ar multimediju 

ierīcēm, pieejams bezmaksas bezvadu 

Internets; 

8) bibliotēka regulāri iegādājas jaunāko 

mācību literatūru 

9) sadarbība ar citām Latvijas augstskolām 

un organizācijām; 

10) valda demokrātiskas attiecības starp 

mācībspēkiem un studentiem; 

11) pasniedzēji regulāri ceļ savu 

kvalifikāciju konferencēs, semināros, 

kolokvijos u.c. 

12) konkurētspējīga mācību maksa; 

13) ir ESF finansētas budžeta vietas, 

atlaides 50 % apmērā labākajiem studentiem; 

14) no 2016.janvāra RSU ir LADC biedrs. 

1) samazinās studentu skaits;  

2) nav iesaistīti vieslektori no ārzemju 

universitātēm; 

3) nepietiekošas studējošo priekšzināšanas 

atsevišķos studiju kursos(matemātika, 

svešvaloda);  

4) docētāju vāja dalība ERASMUS 

programmā; 

5) vāja studentu aktivitāte zinātnisko darbu 

izstrādē un piedalīšanos zinātniskajās 

konferencēs; 

6) vāja studējošo disciplīna attiecībā uz 

studiju darbu izstrādi un aizstāvēšanu;  

7) nav valsts finansēto budžeta vietu;  

8)   studējošie nepietiekami izmanto RSU e-

pasta sistēmu, kas apgrūtina komunikāciju; 

9) studējošiem ir grūtības orientēties RSU e-

vidē; 

 

 

 

 

 

  

Iespējas Draudi 

1) regulāri pilnveidot studiju programmas 

saturu atbilstoši valsts prioritātēm un darba 

1) studējošo skaita samazināšanās saistībā ar 

sliktu demogrāfisko situāciju valstī, 
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devēju prasībām; 

2) pilnveidot e-vides izmantošanas prasmes 

gan studentiem, gan pasniedzējiem; 

3) iesaistīties mācībspēku un studentu 

apmaiņas programmās; 

4) turpināt piesaistīt vieslektorus no 

ārzemēm; 

5) turpināt piesaistīt profesionālus praktiķus 

studiju kursu docēšanai; 

6) turpināt attīstīt sadarbību ar darba 

devējiem; 

7) aktivizēt RSU mārketinga nodaļas rīkotās 

kampaņas, lai piesaistītu vairāk studentus; 

iedzīvotāju migrāciju uz ārzemēm, 

konkurences paaugstināšanās augstākās 

izglītības sistēmā; 

2) nestabila ekonomiskā situācija valstī; 

3) konkurences palielināšanās starp 

augstskolām; 

4) zema studentu motivācija aktīvam studiju 

procesam. 

 

7.Studiju programmas absolventu nodarbinātības perspektīvas 

Rīgas Stradiņa universitātes Eiropas Studiju fakultātes Reģionālās ekonomikas un biznesa katedra ir viens no tiem izglītības centriem Latvijā, kas 

jau vairākus gadus sekmīgi gatavo uzņēmējdarbības speciālistus bakalaura studiju līmenī darbībai Latvijas un Eiropas Savienības biznesa vidē. 

Programmas „Starptautiskais mārketings un reklāma” absolventu aptaujas dati, kā arī informācija no Latvijas darba devējiem, liecina par to, ka 

Latvijā pastāv akūta nepieciešamība dot studentiem padziļinātas zināšanas starptautiskā mārketinga pētījumos, mārketinga komunikācijas metodēs, 

reklāmas organizācijā un vadīšanā. Kā liecina veiktās darba devēju aptaujas tieši šādi speciālisti šodien ir pieprasīti darba tirgū. Pētījumā ko veica 

darba devēju konfederācija pieprasīto darbinieku desmitniekā ir speciālisti kas saistīti ar mārketingu, tirgus pētījumiem, reklāmu. Tikai šādi augsti 

profesionāli izglītoti speciālisti spēs veicināt Latvijas dziļāku un ātrāku integrēšanos Eiropas Savienības vienotājā ekonomiskajā telpā, pielietot 

studijās iegūtas zināšanas, strādājot privātajos uzņēmumos, ārvalstu kompāniju filiālēs un pārstāvniecībās, valsts un pašvaldību institūcijās. 

Ņemot vērā Latvijas uzdevumus Eiropas Savienības kopējo stratēģiju īstenošanā izglītības jomā un nosakot programmas perspektīvo vērtējumu 

var konstatēt, ka: 

- programmas „Starptautiskais mārketings un reklāma” aktualitāti un nepieciešamību nosaka mūsdienu ekonomiskās tendences, izmaiņas globālā 

biznesa vidē, nepieciešamība risināt jautājums par patērētāju uzvedību un produktu realizācijas iespējām visā Eiropas Savienības tirgū; 

- programmas aktualitāti tuvākajos 10-15 gados pastiprina nepieciešamība veicināt strauju ekonomisko izaugsmi Latvijā; 

- pasaules pieredze liecina, ka ekonomiski strauji spēj attīstīties tās valstis, kuru biznesa struktūrās darbojās izglītoti, teorētiski un praktiski 

sagatavoti speciālisti. 

Tomēr katru gadu ir nepieciešams izvērtēt programmas stiprās un vājās puses, kā arī iespējas un draudus un uz to bāzes izstrādāt attīstības plānu. 

                                                                                                     

8.Iepriekšējā akreditācijā saņemto ieteikumu ieviešana 

Pēc akreditācijas ieteikumiem tika lielāka uzmanība pievērsta e-vides pilnveidošanai. Studentu aptaujas gan moduļu beigās, gan absolventu 

aptaujas tiek veiktas elektroniski. Varam konstatēt, ka aktivitāte no studentu un absolventu puses ir zema un ir jāpārdomā, kā šo aktivitāti celt. 

Aktivizējās atgriezeniskā saite ar studentiem pārrunu veidā, katru semestri notiek tikšanās ar programmas studentiem, kur tiek uzklausīti studentu 

jautājumi un ieteikumi. 2015./2016.akad.gadā sapulces notika rudens un pavasara semestrī. 
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9.Informācija par ārējiem sakariem: 

 Sadarbība ar darba devējiem, profesionālām organizācijām Latvijā un ārvalstīs, starptautiskā sadarbība un internacionalizācijas 

politika 

Programmas „Starptautiskais mārketings un reklāma” realizācijas gaitā liela uzmanība tiek pievērsta kontaktu veidošanai ar biznesa struktūrām, 

bankām, tirgus pētījumu un reklāmas aģentūrām, kas dod iespēju noslēgt līgumus par prakses nodrošināšanu šajās struktūrās. Pēc prakses norises 

katedra saņem no prakses vadītājiem atsauksmes, kuras arī kļūs par pamatu programmā piedāvāto studiju kursu satura un praktiskās realizācijas 

tālākai pilnveidošanai, ņemot vērā potenciālo darba devēju prasības un ieteikumus. Visas šīs organizācijas var uzskatīt par potenciāliem darba 

devējiem, kuri ļoti ieinteresēti speciālistos, kas tiks sagatavoti programmā „Starptautiskais mārketings un reklāma”. 

Lai veicinātu sadarbību ar darba devēju organizācijām, viņu iesaisti topošo speciālistu izglītošanā, kā arī lai paaugstinātu RSU studentu 

konkurētspēju darba tirgū, katru gadu universitātē tiek rīkota Karjeras iespēju nedēļa. Tās laikā notiek darba devēju organizāciju prezentācijas, 

kurās darba devēju pārstāvji stāsta par karjeras iespējām pārstāvētajā organizācijā, piedāvā RSU studentiem un absolventiem aktuālās vakances, kā 

arī sniedz praktiskus padomus, kā gūt panākumus darba tirgū. 2015.gadā laika posmā no 27. līdz 29.oktobrim RSU Karjeras iespēju nedēļā 

piedalījās vairāk nekā 30 darba devēji. Notika studentu un absolventu tikšanās ar pārstāvjiem no  Delfi, Nacionālā informācijas aģentūra LETA, 

McCANN Consulting, PricewaterhouseCoopers, INVL Asset Management, Nordea banka, Statoil Fuel & Retail Business Centre, Deloitte Latvia. 

Programmas studenti aktīvi piedalījās karjeras dienās, tās apmeklēja 42 studenti. 

 

Studiju programmas rezultātu novērtēšanā piedalās citu Latvijas un ārzemju augstskolu pasniedzēji, piem., bakalaura darbu aizstāvēšanas komisijā 

piedalās citu Latvijas augstskolu pasniedzēji. Neapšaubāmi, ka studiju rezultātu vērtēšanā ir iesaistīti studējošo prakses vadītāji, kas ir potenciālie 

darba devēji, kā arī dažādu profesionālo organizāciju un asociāciju pārstāvji (Starptautiskā Ergonomikas asociācija, Ziemeļvalstu cilvēkresursu 

asociācija, Eiropas politiskās ekonomijas attīstības asociācija u.c.). Studiju rezultāti tiek diskutēti katedras sēdēs, kurās piedalās esošie un 

potenciālie darba devēji.  

Arī programmā iesaistītie pasniedzēji ir vairāku asociāciju locekļi un dalībnieki. 

Dovladbekova Inna - Eiropas politiskās ekonomijas attīstības asociācijas dalībniece, Starptautiskās asociācijas Eiropas Ideju studijām dalībniece, 

Latvijas asociācijas Eiropas kopienu studijām dalībniece, Eiropas Komisijas eksperte, Latvijas Universitātes Doktorantūras skolas „Valsts 

tautsaimniecības starptautiskās konkurētspējas nodrošināšana” Padomes locekle, Latvijas ekonomistu asociācijas locekle, RSU pārstāve Latvijas 

Darba devēju konfederācijā 

Kaļķis Henrijs – Latvijas Ergonomikas biedrība (www.ergonomika.lv) – valdes loceklis, 

Starptautiskā Ergonomikas Asociācija (www.iea.cc) – padomes loceklis, Eiropas Ergonomikas biedrību federācija (www.ergonomics-fees.eu) – 

padomes loceklis, Institut CEDIMES Lettonie (http://www.cedimes.org/, Francija) – biedrs (No. 1875), Business Systems Laboratory 

(www.bslaboratory.net, Itālija) – biedrs. 

Zelmenis Dainis – Latvijas ekonomistu asociācijas biedrs 

Rezepina Irina – 2012. – pašr. Latvijas Biznesa Efektivitātes asociācijas dalībniece,  

2004.- pašr. Latvijas Eiropas kopienas studiju asociācijas dalībniece. 

Ābeltiņa Anna – LZA Ekonomikas institūta Zinātniskās padomes locekle (no 2005.g.). LEA biedre 

Laķe Anda – Latvijas Sociologu asociācijas biedre, Eiropas Sociologu asociācijas biedre, Starptautiskās Sociologu asociācijas biedre, 

Starptautiskās Sociologu asociācijas biedre. 

Nafikova Nataļja – Latvijas franču valodas pasniedzēju asociācijas biedre. 

Rubene Aija – Latvijas Vācu valodas skolotāju asociācija, Zonenbergas biedrība Latvijā, RSU arodbiedrība, Gūtenberga diskusiju klubs. 

Timofejevs Aleksandrs – Latvijas franču valodas pasniedzēju asociācijas valdes loceklis. 

http://www.ergonomika.lv/
http://www.iea.cc/
http://www.ergonomics-fees.eu/
http://www.cedimes.org/
http://www.bslaboratory.net/
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Jermakoviča Ludmila – RSU Arodorganizācija, arodorganizators, Latvijas Vācu valodas skolotāju asociācija, Zonnenbergas biedrība Latvijā. 

Cāne Renāte – Latvijas Asociācija sabiedrisko attiecību profesionāļiem, biedre, Latvijas Jauno zinātnieku apvienība, biedre, Latvijas 

Kinematogrāfistu savienība, biedre. 

Kamola Līga – Urban Economics Association biedrs kopš 2011.gada 16.oktobra. 

Magone Iveta – No 2006.g. Iekšējo auditoru institūta biedre, No 2012.g. Risku vadības kluba dalībniece, No 2012.g. biedre Biznesa efektivitātes 

asociācijā (SIA „AVision”). 

 

Studējošo un akadēmiskā personāla starptautiskās apmaiņas kvantitatīvie rādītāji 

2015./2016.akad.gadā ERASMUS programmas iespējas izmantoja divi programmas „Starptautiskais mārketings un reklāma” studenti 

T.Artamonova un L.Leimane, kuras bija Fontys University Applied Sciences Nīderlandē. Arī katedras mācībspēki sadarbojās ar ārvalstu 

universitātēm - H. Kaļķis, A.Berķe-Berga. 

Sadarbība ar Latvijas un ārvalstu augstskolām 

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 Konstanz 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 

(Islande), 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. 

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.  

Turpinās sadarbība ar Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības fakultātes 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”), vadībzinātnes katedru, tirgzinību katedru, kā arī ar Rīgas Tehnisko universitāti. Sadarbība tiek 

veikta kā mācību spēku apmaiņas jomā, tā arī pētniecisko projektu realizācijas, publikāciju sagatavošanas un zinātnisko konferenču organizācijas 

līmenī. 

 Studiju programmas starptautiskie sertifikāti, akreditācijas u.tml. 

 RSU ir sertificēta atbilstoši starptautiskajam standartam ISO 9001:2008 “Kvalitates pārvaldes sistēmas. Prasības” kopš 2002.gada. Sertificēta 

sfēra ir: augstākā izglītība, mūžizglītība, pētniecība, pētniecības rezultātu novērtēšana, zināšanu un prasmju novērtēšana, izglītības, augstākās 

profesionālās izglītības, akadēmisko grādu, zinātnisko grādu ieguvi apliecinošu dokumentu izsniegšana. 2014.gada nogalē notika pārsertifikācija, 

kas apliecina, ka RSU nepārtraukti pilnveidojās un turpina iekļaušanos Eiropas vienotajā augstākās izglītības telpā, vairojot izglītības kvalitāti un 

ceļot universitātes prestižu, lai mācībspēki un studenti vēlētos strādāt un studēt RSU. 

Apliecinājums par atbilstību ISO 9001:2008 prasībām pieejams RSU mājas lapā: 

http://www.rsu.lv/images/stories/dokumenti/sertifikati/ISO_LV_2014.pdf 

2016.gada februārī RSU tika veikta PASCL ekspertu vizīte, kuras rezultātā esam novērtēta kā studentcentrēta universitāte. 

 

 

 

 

http://www.rsu.lv/images/stories/dokumenti/sertifikati/ISO_LV_2014.pdf
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10. Studiju programmas atbilstība darba tirgus pieprasījumam, darba devēju aptaujas rezultāti 

Programmas ietvaros sadarbība ar darba devējiem un profesionālām organizācijās tiek īstenota gan studentu prakšu laikā, gan semināros, 

konferencēs, kā arī pasniedzēju personisko kontaktu laikā, analizējot studējošo un absolventu kompetenci, kā arī risinot jautājumus par absolventu 

nodarbinātības iespējām turpmāk. 

Veicot darba devēju intervijas par programmas absolventu attieksmi pret darbu un darba iespējām, secinām, ka programmas „Starptautiskais 

mārketings un reklāma” absolventiem pastāv nodarbinātības iespējas gan vietējos, gan starptautiskos uzņēmumos, jo katrā uzņēmumā šodien ir 

mārketinga nodaļa, tirgus pētīšanas un reklāmas aģentūrās. Darba devēji ir apmierināti ar RSU ESF absolventu darbu, attieksmi, spēju integrēties 

darba vidē un uzņemties atbildību, kā arī tikt galā ar darba apjomu. 

Absolventi prot izmantot gūtās zināšanas praktiskajā darbā.  

  

11.Studiju programmas perspektīvais novērtējums 

Studiju programmas „Starptautiskais mārketings un reklāma” realizācijā un veidošanā tiek ievērota atbilstība normatīvo aktu prasībām un Eiropas 

augstākās izglītības telpas veidošanas rekomendācijas. Par pamatu tiek ņemti vairāki likumdošanas akti, tādi, kā: 

Latvijas Augstskolu likuma panti:  

 I nodaļas 9. pants Studiju iegūstamie grādi un profesionālā kvalifikācija; 

 VI nodaļas 55. pants Studiju programmas; 55.2 pants Studiju programmas licencēšana; 55.3. pants Studiju virziena akreditācija; 56. pants 

Studiju reglamentācija (56.1. Studiju kurss, 56.2. Studiju modulis); 57. pants Studiju ilgums; 58. pants Studiju gala pārbaudījumi un valsts 

pārbaudījumi;  

Komerclikums; 

Latvijas Republikas nodokļu sistēma; 

Reklāmas likums; 

 

Ministru kabineta noteikumi:  

 LR MK noteikumi nr. 846 (26.10.2006) Noteikumi par prasībām, kritērijiem un kārtību uzņemšanai studiju programmās; 

 MK not. nr. 202 (16.051.2013) Kārtība, kādā izsniedz valsts atzītus augstāko izglītību apliecinošus dokumentus; 

 MK not. nr.994 (12.12.2006) Kārtība, kādā augstskolas un koledžas tiek finansētas no valsts budžeta līdzekļiem  

 MK not. nr.990 (02.12.2008) Noteikumi par Latvijas izglītības klasifikāciju ar grozījumiem (MK not. nr. 931 no 05.10.2010), pielikums nr.1, 1. 

un 2. tabula (prasības, kas attiecas uz studiju līmeņiem, studiju rezultātu formulēšanu un sasniegšanu);  

 MK not. nr. 461 (18.05.2010) „Noteikumi par Profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas 

pamatprasībām un Profesiju klasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību” ar grozījumiem (MK not. nr. 99 no 19. 02.2013). 

Programmā ievērotas: 

Boloņas deklarācijas un Boloņas procesa vadlīniju nostādnes un rekomendācijas: 

 ņemti vērā kvalifikāciju veicināšanas instrumenti, t.sk. Eiropa kredītpunktu sistēma (ECTS) un atbilstošie Eiropas augstākās izglītības kvalitātes 

nodrošināšanas standarti; 

 ievērotas prasības un noteikta stratēģija studiju Programmas iekšējās kvalitātes nodrošināšanā; 

 studiju rezultāti (zināšanas, prasmes, kompetence), kas ir formulēti Programmas aprakstā, atbilst Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūras 

prasībām;  

 Programmas saturs ir salīdzināts ar Eiropā izstrādātajiem līdzīgiem studiju programmas modeļiem un kritērijiem; 

 Programmas kvalitātes vadības sistēma ir atbilstoša kvalitātes instrumentam − Eiropas Kvalitātes vadības fonda izcilības modeli (EFQM).  
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Lisabonas diplomatzīšanas konvencijas nostādnes; 

Starpvaldību līgumos noteiktās nostādnes:  

 Latvijas Republikas un Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un kultūras organizācijas (UNESCO) sadarbības memorands;  

 Latvijas Republikas valdības, Igaunijas Republikas valdības un Lietuvas Republikas valdības Līgums par kopīgas izglītības telpas izveidošanu 

Baltijas valstīs;  

 Latvijas Republikas valdības un Somijas Republikas valdības Līgums par sadarbību kultūrā, izglītībā un zinātnē;  

 Latvijas Republikas valdības un Vācijas Federatīvās Republikas valdības līgums par abpusēju akadēmisko studiju laika un beigšanas 

dokumentu atzīšanu augstākās izglītības jomā.  

Eiropas Komisijas augstākās izglītības reformu stratēģijas nostādnes (Brisele, 2011): 

 piesaistīt plašāku sabiedrības vērību augstākās izglītības attīstībā; 

 uzlabot visu līmeņu izglītības pieejamību un samazināt to audzēkņu skaitu, kas nepabeidz mācības vai neiegūst profesionālo kvalifikāciju; 

 palielināt augstskolās pētnieku skaitu; 

 paaugstināt izmaksu efektivitāti visās izglītības pakāpēs un veidos; 

 vairāk iesaistīt darba devējus studiju programmu izstrādē u.c. aktivitātes. 

Latvijas nacionālās reformu programmas „ES 2020” stratēģijas nostādnes: 

 augstāko izglītību ieguvušo īpatsvara palielināšana; 

 nostiprināt sadarbību starp valsts pārvaldes iestādēm, izglītības iestādēm un darba devējiem izglītības sistēmas piedāvājuma koriģēšanā 

atbilstoši darba tirgus vajadzībām; 

 paaugstināt mūžizglītības pieejamību un iedzīvotāju motivāciju šajā jomā; 

 paaugstināt tehnoloģisko prasmju un dabas zinātņu zināšanu līmeni kopumā, pilnveidot profesionālās orientācijas sistēmu un nodrošināt 

profesionālās orientācijas pakalpojumu pieejamību visiem iedzīvotājiem mūžizglītības kontekstā. 

Kopumā ņemot Programma nodrošina Eiropas augstākās izglītības telpas prasības izvirzīto kopīgo augstākās izglītības stratēģisko mērķu 

sasniegšanā − vairot absolventu skaitu; uzlabot mācīšanas kvalitāti un palielināt augstākās izglītības devumu; izglītot vairāk pētnieku un sagatavot 

pamatu nākotnes nozarēm; stiprināt saikni starp izglītību, pētniecību un uzņēmējdarbību. 

 

Programmas vadītāja 

Mg.BA Lekt. I.Rezepina 
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PIELIKUMI 

 
 

 

Pielikums Nr.1. forma D1 un studiju kursu apraksti (RSU e-vietnes) 

Pielikums Nr.2 atbilstība valsts akad.standartam 

Pielikums Nr. 3. Programmas izmaksas 

Pielikums Nr.4. salīdzinājums ar citam programmām 

Pielikuma Nr.5.informacija par studējošiem 

Pielikums Nr.6.studejošo aptauja 

Pielikums Nr.7.absolventu aptauja 

Pielikums Nr.8.diploma pielikums 

Pielikums Nr.10.akadēmiskā personāla uzskaitījums 

Pielikums Nr.13.prakses līgumi, prakses vietas 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                       

 


