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Studiju programmas raksturojums 

Akadēmiskā bakalaura studiju programma “Starta uzņēmējdarbības vadība” 
studiju programmas nosaukums 

 

2015. / 2016.  
akadēmiskais gads 

 

1. Studiju programmas nosaukums, iegūstamais grāds, profesionālā kvalifikācija vai grāds un profesionālā kvalifikācija, 

mērķi un uzdevumi. 

 

Studiju programmas nosaukums: Starta uzņēmējdarbības vadība 

Iegūstamais grāds: sociālo zinātņu bakalaura grāds vadībzinātnē 

Profesionālā kvalifikācija vai grāds un profesionālā kvalifikācija: 

Studiju programmas mērķis:  

Bakalaura studiju programmas „Starta uzņēmējdarbības vadība” mērķis ir sagatavot augsti kvalificētus speciālistus starta 

uzņēmējdarbības jomā. Nodrošinot nepieciešamās zināšanas, prasmes un iemaņas ekonomikā un starta uzņēmējdarbība, ietverot 

teoriju un praktiskos principus par starta uzņēmējdarbību, īpaši uzsverot tiem pieejamos resursus, vadības teorijām un starta 

uzņēmējdarbības jomas nākotnes perspektīvas, kā arī dažādu biznesu efektivitāti un konkurētspēju Latvijas, Eiropas un pasaules 

kontekstā.  

Studiju programmas stratēģiskais mērķis atbilst Boloņas deklarācijas principiem un vērsts attīstīt studiju programmu Latvijas 

augstākās izglītības sistēmas ietvaros. 

 

Studiju programmas uzdevumi: 

Bakalaura studiju programmas „ Starta uzņēmējdarbības vadība” uzdevumi: 

Nodrošināt teorētisko un praktisko zināšanu un prasmju apguvi par starta uzņēmuma (startup) izveidošanu un vadīšanu globālajā 

biznesa vidē  

Nodrošināt spēju identificēt problēmas, pārvērst tās iespējā un komercializēt produktos un pakalpojumos; 

Nodrošināt praktiskās iemaņas starta uzņēmumu metožu un tehniku (Lean Startup, Business Model Canvas, UI / UX Design, Lean 

Engineering, Growth hacking, Guerilla marketing u. c.) izmantošanā; 

Attīstīt iemaņas risināt biznesa problēmas un pieņemt atbildīgus lēmumus globālās uzņēmējdarbības vides apstākļos; 

Attīstīt prasmi veiksmīgi prezentēt savu biznesa ideju investoriem un dibinātājiem, vidot komandu, piesaistīt finansējumu, kā arī 

uzturēt veiksmīgu komunikāciju ar klientiem un sabiedrību; 

Nodrošināt praktiskās iemaņas biznesa komunikācijā starptautiskā vidē un savas idejas formulēšanā. 

 

2. Studiju programmā paredzētie studiju rezultāti. 
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Informācija par studiju satura atbilstību studiju programmas mērķiem un uzdevumiem. 

 

Apgūstot visu paredzēto programmā “ Starta uzņēmējdarbība” studenti iegūst sekojošas: 

 

Zināšanas: 

- Apgūtas zināšanas par vadības zinātnes teorētiskajām pamatnostādnēm; 

- Izveidot izpratni par starta uzņēmējdarbību, tās izaicinājumiem un iespējām; 

- Apgūt “lean startup” biznesa modeļa realizācijas iespējas starta uzņēmumam. 

 

Prasmes un iemaņas: 

- Spēj veiksmīgi prezentēt savu biznesa ideju investoriem un dibinātājiem gan latviešu, gan angļu valodā 

- Spēj identificēt problēmas, kuras pēc tam var pārvērst iespējā un tās beigās komercializēt produktos un pakalpojumos; 

- Spēj noformulēt studiju procesa galveno prioritāti un apzinās, ka studiju procesa galvenais mērķis ir maksimāla profesionālā 

pilnveide un zinātnisko kompetenču paplašināšana starta uzņēmējdarbības un vadības zinātnes jomā; 

- Pārzina dažādus pieejamos atbalsta rīkus starta uzņēmumiem (inkubatori, akseleratori u.c.) un starp tiem atkarībā no situācijām 

izvēlēties sev piemŗotāko, lai varētu veiksmīgi komercializēt savu ideju; 

- Spēj patstāvīgi organizēt un paredzēt savu mācību procesu, kā arī plānot laiku gan īstermiņā, gan ilgtermiņā ar mērķi sasniegt 

nepieciešamos mērķus un uzdevumus mācību procesā. 

 

Kompetences: 

- Spēj argumentēt savu viedokli un motivēt citus kopīga mērķa īstenošanai; 

- Spēj patstāvīgi iegūt, atlasīt, analizēt un izmantot informāciju par konkrētu  vadības zinātnes un starta uzņēmējdarbības 

problēmu;  

- Spēj paši izveidot savas idejas prototipu ar kura palīdzību tiem ir iespējams piesaistīt investorus; 

- Balstoties uz iegūtajām zināšanām studiju programmā spēj paredzēt globālās tirgus tendences un izmaiņas, lai varētu iekļauties 

starta uzņēmējdarbības vidē un piedāvāt tai dažādus inovatīvus risinājums. 

 

Pēc sekmīgas bakalaura studiju programmas apgūšanas, absolvents ir spējīgs parādīt, ka pārzina un izprot aktuālākās starta 

uzņēmējdarbības tendences un būtību, kā arī to vadīšanu globālajā biznesa vidē.  

Absolventi pēc studiju beigšanas ir spējīgi un motivēti veidot savus starta uzņēmumu vai kļūst par vienu no tās dibinātājiem, vai arī 

iekļaujas starta uzņēmumos vai uzņēmumos, kas vēlas pārņemt tehnoloģiju, pieredzi un metodes. 

 
iegūstamās zināšanas un prasmes  

Studiju kursi Iegūstamās zināšanas Iegūstamās prasmes 

1. Matemātika zināšanas un prasmes informāciju tehnoloģijās un prasmes iegūt informāciju, risināt uzdevumus, apkopot un 
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2. Statistika 

3. Informātika 

4. Ekonomisko pētījumu metodoloģija 

5. Grāmatvedības pamati 

6. Finanšu pamati 

speciālajos priekšmetos, kuras nepieciešamas 

aprēķiniem pētnieciskās darbības veikšanai un 

biznesam;  

klasificēt datus, kā arī pielietot kvantitatīvas un kvalitatīvas 

metodes datu analīzē; spēja 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 
1. Mikroekonomikas teorija 

2. Makroekonomikas teorija 

3. Ekonomikas un biznesa vēsture 

4. Organizāciju teorija un vadība 

5. Ievads tiesību teorijā 

 

zināšanas par ekonomikas un vadības zinātnes 

teorijām – to vēsturisko attīstību un mūsdienu 

tendencēm 

spēja pielietot teorētiskās zināšanas un izmantot iegūtās 

iemaņas darbā ar metodoloģiju, lai analizētu, interpretētu un 

mainīgos vai neskaidros apstākļos risinātu teorētiskās un/vai 

praktiskās ekonomiskās un vadības problēmas, kā arī 

pieņemt situācijai atbilstošus, kompetentus vadības lēmumus 

1. Biznesa komunikācija un ētika 

2. Uzņēmumu stratēģija un politika 

3. Personāla vadīšana mazā un vidējā uzņēmumā 

4. Reklāmas psiholoģijas pamati 

padziļinātas zināšanas par atsevišķiem, 

būtiskākajiem ekonomikas un vadības zinātnes 

aspektiem; izpratne par personības pilnveidošanās 

procesiem  

personības pilnveidošanās; ētiska uzvedība un attieksme; 

tolerance; kultūras atšķirību un to cēloņsakarību izpratne; 

prasme komunicēt starpkultūru vidē  

 

1. Mārketings 

2. Uzņēmējdarbības ekonomika 

3. Projektu vadīšana 

4. Darba vides ergonomikas vadība 

 

izpratne par ekonomikas un vadības zinātnes 

teorētisko konceptu un likumsakarību praktiskajām 

izpausmēm, tostarp loģistiku, projektu vadību, 

strādājošo labklājību u.c. 

spēja strādāt radoši atbilstoši apstākļiem un veicamajam 

uzdevumam gan individuāli, gan arī komandā un 

nepieciešamības gadījumā uzņemties arī grupas vadītāja un 

darbības koordinatora funkcijas 

1. Starta uzņēmējdarbības tirgvedība 

2. Radošums un inovācija 

3. Patērētāju atklāšanas tirgus un iespējas 

4. Biznesa modeļa dizains 

5. Pārmaiņu vadība 

6. Praktiskā uzņēmējdarbība 

izpratne par starta uzņēmējdarbību, tā veidošanu, 

struktūru, ideju rašanos tajās un problēmjautājumu 

risināšanu mūsdienu mainīgajā darba tirgū  

spēja argumentēti diskutēt par aktuālajām stata 

uzņēmējdarbības vadīšanas problēmām un aktuaitātēm, kā 

arī tendencēm 

1. Angļu valoda 

2. Krievu valoda 

3. Franču valoda  

4. Spāņu valoda 

5. Vācu valoda 

svešvalodu zināšanas pietiekamā līmenī, lai brīvi 

komunicētu starptautiskā vidē 

prasme komunicēt svešvalodās gan rakstiski, gan verbāli; 

analizēt literatūru svešvalodās; paust savu viedokli un 

argumentus  

 

 

Informācija par studiju satura atbilstību iegūstamajam grādam, grādam un profesionālajai kvalifikācijai vai 

profesionālajai kvalifikācijai, kvalifikāciju ietvarstruktūras un profesiju reglamentējošo normatīvo aktu prasībām. 

 

A daļas studiju kursi (kopējais kredītpunktu skaits – 57 KP, bet saskaņā ar Noteikumiem par valsts akadēmiskās izglītības 

standartu   ne mazāk kā 50 KP) sniedz padziļinātas teorētiskās zināšanas ekonomikas un vadības zinātņu pamata kursos. B 

daļas studiju kursi (kopējais kredītpunktu skaits – 37 KP, bet saskaņā ar Noteikumiem par valsts akadēmiskās izglītības 
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standartu ne mazāk kā 20 KP) 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. Piedāvātie C daļas kursi ( kopējais kredītpunktu skaits – 4) dod iespēju  studentiem apgūt vēl papildus kursus, 

tādus kā lietišķā sarakste un dokumentu pārvaldība, stresa menedžments, biznesa plāna izstrādes metodika u.c. 

 

Informācija pa studiju programmu satura atbilstību aktuālajām atziņām atbilstošajā zinātnes nozarē (akadēmiskajām un doktora 
Programmā  

studiju programmām). 

 

Studiju programmas ietvaros tiek piedāvāti vairāki kursi, kuri ir tieši saistīti ar aktuālajām atziņām vadībās zinātnes nozarē, 

šādi kursi ir, piemēram, organizāciju teorija un vadība, kā arī kvalitātes vadīšanas metodes. Tiek arī apskatītas un piedāvātas 

tuvāk iepazīt studentiem starta uzņēmējdarbības zinātnes nozares atziņas, tādos kursos, kā radošums un inovācijas, biznesa 

modeļa dizains un starta uzņēmējdarbības tirgvedība. 

 

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

kredītpunktu. 

Tā ka studiju programmas kursu realizācijai tiek izmantota moduļu sistēma ir liels uzsvars uz patstāvīgo darbu, kuros tie apgūst 

prasmi uz zinātniskās literatūras apgūšanu un analīzi un kopsavilkumu, eseju sagatavošanai katrai lekcijai un/vai semināram, 

kā arī studiju darbu sagatavošanu un starta uzņēmumu realizācijai.2 KP studiju kursa ietvaros 33% ir darbs lekcijās un 

semināros kamēr pārējie 67% tiek atvēlēti patstāvīgajam darbam, kamēr valodas studiju priekšmetiem kontaktu stundas ir 41% 

un patstāvīgais darbs 59%. Visos studiju kursos kontaktu stundu skaits nepārsniedz 50% no kopējā stundu apjoma, kas atbilst 

likumdošanai. 

 

Informācija par studiju praksi – tās saistību un saturisko atbilstību teorētiskajai daļai, studiju programmas mērķiem 

atbilstošu prakses organizāciju un vadīšanu, prakses uzdevumu formulēšanu, instrukciju un norādījumu pieejamību 

(profesionālajām studiju programmām). 

Studenti prakses aizstāvēšanās un kopumā prakses izvērtējumos pilnīgi visi ir pozitīvi novērtējuši iegūtas teorētiskās zināšanas  

norādījuši uz teorētisko zināšanu noderīgumu savās praksēs, kā arī par vienu no savām priekšrocībām salīdzinot ar citiem 

darbiniekiem. Kā arī visi aizstāvējušie studenti sasniedza izvirzītos mērķus praksē, kuri bija izaicinoši. Prieks arī novērot, ka 

studenti pēc prakses aizstāvēšanas atrod arī šajās vietās patstāvīgu darbu, vai arī izvēlas saistīt savu bakalaura darbu ar 

konkrēto uzņēmumu un tur novēroto problēmu/izaicinājumu. Taču precīzāka prakses uzdevumu izstrāde varētu nodrošināt ar 

vēl lielāku ieguvumu studentus pēc šīs prakses, līdz ar to, tas ir tas, pie kā nākamajā mācību gadā ir nepieciešams piestrādāt un 

uzlabot. 

Mums tāpat, ir prakse viena, kaut akadēmiskais kurss, viena uzņēmuma piemērs vismaz 

RSU prakses vietu nodrošinājums studējošajiem, kuriem ir paredzētas prakses – procentuāli 
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Universitāte  nodrošina 100% prakses vietu tās studentiem, bet ja studējošais vēlas var pats atrast sev piemērotu prakses vietu, 

bet prakses vadītājs (kas ir programmas vadītājs), tad analizē tās atbilstību prakses mēŗkiem un uzdevumiem un atsaucoties uz 

to pieņem lēmumu vai students tur var iet praksi vai arī nē. 

 

Studējošo pētniecisko darbu iesniegšana noteiktajā termiņā - procentuāli (9.3.indikators). 

2015.2016.m.g no 88% studentu aizstāvēja savus bakalaura darbus, un lai tiem būtu ērtāk un vieglāk nokārtot savus bakalaura 

darbus tiem vispirms ir jāaizstāv savs pieteikums publiski, un tālāk tiem  tiek nodrošināta iespēja izstrādāt savu bakalauru 

darbu secīgi, kā arī priekšaizstāvēsana un pēc tam arī gala aizstāvēšana. Taču dažreiz izstrādāto darbu līmenis nav vēlamās 

kvalitātes, jo paši studenti strādā un līdz ar to tiem ir grūti atvēlēt nepieciešamo laiku izstrādei. 

Kā arī studiju darbi tiek nodoti noteiktajā termiņā 46%, kas saistās ar to, ka tiem ir lielas noslodzes moduļos, citu personīgu 

iemeslu dēļ un tie strādā, lai apmaksātu savas studijas un tādēļ līdzīgi kā bakalauru izstrādei dažiem pietrūkst nepieciešamā 

laika.  

 

Studējošo zinātniskā darbība, pulciņu apmeklējums, sākot ar 3. studiju gadu - procentuāli. (10. indikators) 

 

Studentiem tiek piedāvāta iespēja piedalīties studējošo starptautiskajā konferencē speciāli domātu sociālo zinātņu studentiem, 

kuru apmeklēja 25% studentu no šīs programaas 3, kursa studentiem. Papildus, lai studentiem būtu ērtāk, tiem šī diena ir brīva 

no citām studijām. Nākamajam gadam ir jāpievērš uzmanība, lai būtu lielāka atsaucība šo kursu apmeklējumiem, jo tie pēc 

tam, kā norādīja paši studenti, kas to apmeklēja ir ļoti noderīgi. 

 

Zinātniskās pētniecības (radošās darbības) īstenošana studiju programmas ietvaros, studējošo iesaistīšana pētniecības 

(radošajos) projektos, kā arī dalība starptautiskajos projektos, Latvijas Zinātnes padomes un citu institūciju finansētajos 

projektos 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”. Tās ietvaros studente piedalījās RSU 15.zinātniskās konferences tēžu izstrādē un deva ieguldījumu 

projekta attīstībā.  

Studējošo zinātniskā pētniecība tika īstenota arī RSU 15.zinātniskajā konferencē, kurā tika prezentēta tēma “Darbinieku līdzdalība 

uzņēmumu kapitālā: ieviešanas perspektīvas un ietekme uz motivāciju Latvijā”, kura ietvaros studējošais bija veicis apjomīgu 

kvantitatīvu pētījumu aptaujāto Latvijas uzņēmumus par pētnieciskā darba tēmu.  Nākošajā mācību gadā plānots studiju programmas 

studentus aktīvi iesaistīt starptautiskajā studentu zinātniskajā konferencē, kas katru gadu norisinās pirms ikgadējās RSU zinātniskās 

konferences. Arī līdz šim studentiem bija iespēja piedalīties un šī prakse tiks turpināta. 

Papildus jāmin, ka katra studiju kursa ietvaros studējošie izstrādā individuālo projektu ar pētnieciskā darba elementiem. 
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Katedras akadēmiskais personāls un programmā iesaistītie pasniedzēji aktīvi piedalās dažādos zinātniskā un praktiskā rakstura 

projektos. Pasniedzēji ir iesaistīts projektos, kas atbilst programmas specifikai un ievirzei. Pētījuma projekti tiek finansēti no Latvijas 

valsts budžeta līdzekļiem - Latvijas Zinātnes padomes finansējums, no Eiropas Savienības līdzekļiem - Eiropas Savienības 

Ietvarprogrammu pētījumu projekti. Zinātnisko pētījumu rezultāti tiek apkopti zinātniskajās publikācijās un pārskatos, kā arī prezentēti 

zinātniskajās konferencēs. 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”.  

Kopumā akadēmiskā personāla pētniecības virzieni ir saistīti ar organizāciju biznesa efektivitāti, starptautisko mārketingu, Eiropas un 

Latvijas ekonomisko politiku, cilvēkresursu vadību, cilvēkkapitāla un sociālā kapitāla problemātiku, darba tirgus funkcionēšanu ES 

vienotā darba tirgus kontekstā, finanšu sektora funkcionēšanu ES, inovatīvo darbību un nodokļu politiku, kā arī kvalitātes vadības 

problēmām. Programma iesaistīta akadēmiska personāla pētniecības virzieni redzami tabulā Nr. 2 

 

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 

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 

A,Berķe-Berga  Vērtspapīru un valūtas tirgus funkcionēšanas 

problemātika  

 Uzņēmējdarbības efektivitātes paaugstināšana 

 Finanšu pamati 

 Starptautiskās finanšu attiecības un 

EMS 

I. Kalve  Stratēģiskā un pārmaiņu vadība  Pārmaiņu vadība 
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K. Blumfelde - Rutka  Mārketinga procesu vadība  Mārketings 

 Patērētāju uzvedība 

R.Cāne Grupu sociālā psiholoģija 

 Darba un organizāciju socioloģija un psiholoģija 

 Vadīšanas psiholoģija 

Biznesa komunikācija un ētika 

Reklāmas psiholoģiskie un ētiskie 

aspekti 

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 

 Pieaicināto mācībspēku zinātniskā darba virzieni  

A.Batraga Mārketinga komunikācija globalizācijas apstākļos 

Zīmola vadīšana 

Starptautiskās reklāmas organizācijas 

un vadīšanas pamati 

Mārketinga komunikācijas metodes 

Ģ.Ozoliņš Mārketinga komunikācijas problēmas Reklāmas dizaina izveidošana 

L.Kamola  Augstākās izglītības attīstības problēmas 

 Cilvēkkapitāla loma ekonomikas attīstībā 

 Ekonomisko pētījumu metodoliģija 

 

 

 

3. Uzņemšanas noteikumi (īpaši norāda prasības, uzsākot studiju programmu). Ja studiju programmu paredzēts īstenot 

svešvalodās, ir noteikta reflektantu svešvalodu zināšanu pārbaude. http://www.rsu.lv/studiju-

iespejas/pamatstudijas/socialo-zinatnu-studiju-programmas/starta-uznemejdarbibas-vadiba 

Informācija par studiju programmas uzņemšanas nosacījumu atbilstību studiju programmas mērķiem un uzdevumiem. 

Informācija par uzņemšanas prasību atbilstību studiju rezultātu sasniegšanai 

Tā kā programmas mērķi un uzdevumi ir saistīti tieši un netieši ar starta uzņēmējdarbību, kas reti darbojas tikai vietējā tirgu, 

bet visbiežāk to dara globālā tirgū, pārdodot preces, meklējot investorus, ražotājus u.tml. un līdz ar to tiem ir ļoti svarīgas angļu 

valodas zināšanas, tādēļ to pārbauda pie iestāšanās šajā programmā ir noteikti nepieciešama, jo ir gan kursi kas norisinās angļu 

valodā un arī paši kursi, kur māca angļu valodu padziļināti (tādēļ ka tā ir tik būtiskā tā tiek arī ņemta, kā pirmā vienādu 

vērtējumu summu gadījumā). Papildus, lai veidotu savus starta uzņēmumus ir jāveido dažādi apraksti, plānu un projekti, kur 
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ļoti noder un arī par ko tiek mācīts kursā, un to palīdz veiksmīgāk paveikt latviešu valodas zināšanas, dēļ kā arī tās tiek vērtētas 

iestājoties šajā programmā. Kā arī, ja studenti pretendē uz budžeta vietām, lai iegūtu pilnvērtīgāku to novērtējumu tiek ņemti 

vērā arī vidējā atzīme uz atestāta. 

 

Informācija par to, kā notiek studējošo uzņemšana  

Studējošo uzņemšana notiek saskaņā ar RSU Senātā apstiprinātiem Uzņemšanas 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 mājaslapā internetā) uzņemšanas noteikumus studiju programmās (turpmāk - 

uzņemšanas noteikumi) nākamajam akadēmiskajam gadam.  

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

7.1.punktā. 

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

Informācija par to, vai ir iespēja atzīt iepriekš iegūto neformālo izglītību un profesionālo pieredzi un vai tā tiek izmantota. 
Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 36 "Iepriekšējā izglītībā vai profesionālajā pieredzē sasniegtu studiju rezultātu 

atzīšanas noteikumi” personai ir tiesības vērsties Rīgas Stradiņa universitātē (RSU) ar iesniegumu par iepriekšējā izglītībā vai 

profesionālajā pieredzē iegūto zināšanu, prasmju un kompetenču atzīšanu augstskolas īstenotā studiju programmā vai tās daļā. 

Lēmumu par iepriekšējā izglītībā un profesionālajā pieredzē sasniegtu studiju rezultātu atzīšanu pieņem augstskolas izveidota 

Iepriekšējā izglītībā vai profesionālajā pieredzē sasniegtu studiju rezultātu atzīšanas komisija. Tās tiesības, pienākumus, 

veidošanas nosacījumus, kā arī iepriekšējā izglītībā vai profesionālajā pieredzē sasniegtu studiju rezultātu atzīšanas procedūras 

specifiskos nosacījumus ietver Nolikums par iepriekšējā izglītībā vai profesionālajā pieredzē sasniegtu studiju rezultātu 

atzīšanu Rīgas Stradiņa universitātē. 

Lai tiktu uzsākta sasniegto studiju rezultātu atzīšana, studiju rezultātu atzīšanas komisijai jāiesniedz: iesniegums; dokumenti, 

kas apliecina iepriekšējā izglītībā vai profesionālajā pieredzē sasniegtos studiju rezultātus; bankas maksājuma uzdevums par 

veikto maksājumu. 

Iesnieguma izskatīšana un lēmuma pieņemšana notiek mēneša laikā kopš iesnieguma saņemšanas. 

Informācija vai šī iespēja ir izmantota studiju programmā 

Šādu iespēju netiek realizeta dotajā brīdī. 

4. Studiju programmas plāns (studiju kursu un studiju moduļu saraksts un to apjoms kredītpunktos, sadalījums pa 

studiju programmas obligātās, ierobežotās izvēles vai brīvās izvēles daļām, norādot to apjomu kredītpunktos, 

īstenošanas plānojumu). 

 

Studiju programmas saturs izstrādāts secīgi un atbilstoši akadēmiskās programmas mērķim un uzdevumiem. Pirmajā studiju gadā 

studenti apgūst vispārīgas zināšanas, prasmes un iemaņas ekonomikā un vadības zinībās, savukārt otrajā un trešajā mācību gadā 

studentiem tiek nodrošināti specializēti studiju kursi starta uzņēmējdarbībā. Programmā iekļautie studiju kursi atspoguļo ekonomikas 

http://www.rsu.lv/studiju-iespejas/uznemsana
http://www.likumi.lv/doc.php?id=242653&from=off
http://www.likumi.lv/doc.php?id=242653&from=off
http://www.rsu.lv/images/stories/dokumenti/studprocess/studiju_rezultatu_atzisanas_nolikums.pdf
http://www.rsu.lv/images/stories/dokumenti/studprocess/studiju_rezultatu_atzisanas_nolikums.pdf
http://www.rsu.lv/images/stories/dokumenti/studprocess/iesn-par-sasniegto-studiju-rezultatu-atzisanu.doc
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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, darba resursu menedžments 

starptautiskajā biznesā. Kā arī kursi, kas sniedz ievadu starta uzņēmējdarbībā – Starta Uzņēmējdarbības tirgvedība, praktiskā 

uzņēmējdarbība, radošums un inovācija, kā arī biznesa modeļa dizains.  

Bakalaura studijas programmas ”Starta uzņēmējdarbības” saturs atspoguļots 1.pielikumā. 

 

  Studiju programmā iekļautie studiju kursi iedalāmi trīs kategorijās: 

A – obligātie studiju kursi, t.sk. divi studiju darbi un prakse, kas veido 49% no studiju programmas kredītpunktu apjoma. 

B – izvēles studiju kursi – 39% no studiju programmas apjoma. 

C – brīvās izvēles studiju kursi – 3% no studiju programmas apjoma (skat. 1. tabulu). 

1.tabula 
A, B un C daļas īpatsvars pēc kredītpunktiem un studiju kursu daudzuma 

 Kredītpunkti Studiju kursi 

 Skaits % Skaits % 

A-daļa 

t.sk. 

studiju kursi 

studiju darbi 

prakse 

59 

 

47 

8 

4 

49 

 

39 

7 

3 

20 

 

17 

2 

1 

59 

 

50 

6 

3 

B-daļa 37 31 11 32 

C-daļa 4 3 2 6 

Bakalaura darbs 20 17 1 3 

 

 

Katram studiju kursam ir izveidots apraksts, definēts studiju kursa mērķis, nepieciešamās priekšzināšanas, noteiktas pārbaudes 

metodes un literatūras saraksts, kā arī definēti studiju procesa rezultāti – kādas zināšanas, prasmes un iemaņas studējošie iegūst studiju 

kursa apguves rezultātā. 

Studiju plāns bakalaura studiju programmā “Starta uzņēmējdarbības 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 starta uzņēmējdarbības jomā. 

Trešajā studiju gadā studentiem tiek pasniegti obligātie izvēles kursi, kas atbilst programmas specializācijai.  

Katra akadēmiskā gada sākumā studenti saņem atbilstošā studiju gada ”Studenta 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 gadu, uzsākot jaunu akadēmisko gadu, 
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„Studenta rokasgrāmata” tiek precizēta un pilnveidota. 

2015./2016. akadēmiskajā gadā tika pilnveidoti jau iepriekš izstrādātie studiju kursu ceļveži. Katram studiju kursam ir 

izveidots apraksts, definēts studiju kursa mērķis, nepieciešamās priekšzināšanas, kā arī pārbaudes metodes un studiju procesa rezultāti 

– zināšanas, prasmes, iemaņas studiju kursa apguves rezultātā.  

Programmas studenti apgūst vairākas svešvalodas – angļu, krievu, vācu, franču vai spāņu. Valodu prasmei ir liela loma biznesa 

kontaktu izveidošanā un attīstībā, literatūra ir arī svešvalodās, jo svešvalodu zināšanām ir liela nozīme tālākām studijām.  

Studentu profesionālo līmeni paaugstina obligātās un izvēles vieslekcijas, kuras lasa Latvijas un ārvalstu ievērojami speciālisti, 

zinātnieki, valsts institūciju un starptautisko 

Tā kā 2015./2016. Akad. gadā tika veikta šīs mācību programmas nosaukuma maiņa, līdz ar to tika arī integrēti jauni mācību 

priekšmeti programmas pilnveidošanai A daļā, tas bija praktiskās uzņēmējdarbības kurss, par kuru tika iegūtas labas atsauksmes no 

studentu puses, vel viena jaunā A kursa - Civilās aizsardzības realizācija diemžēl nebija īpaši veiksmīga, jo kursa īstenošanā tika 

iesaistīti daudzi pasniedzēji, kuri slikti savā starpā koordinējās un tam nākamajā mācību gadā tiks pievērsta īpaša uzmanība un B daļas 

kurss - darba vides ergonomikas vadība, kura pēc studentu novērtējuma tika novērtēta pēc studentu aptaujām. 

 

5. Studiju programmas praktiskā īstenošana:  izmantotās studiju metodes un formas, tālmācības metožu izmantošana). 

Vērtēšanas sistēma (izglītības kritēriji un vērtēšanas metodes studiju rezultātu sasniegšanai un novērtēšanai, pārbaudes 

formas un kārtība). 

Informācija par studiju programmas praktisko īstenošanu, tajā skaitā filiālēs 

Programmā tiek pielietotas šādas tradicionālās mācību metodes:  

a) lekcijas,  

b) apgūto teorētisko zināšanu pielietošana praktiski semināros (praktiska rakstura uzdevumi, grupu darbi, pētījumi, u.tml.),  

c) konsultācijas gan studiju priekšmetu apguves laikā, gan pirms pārbaudījumiem,  

d) studentu patstāvīgie darbi:    

a. mājas uzdevumu izpilde,  

b. referātu sagatavošana,  

e) pārbaudes testi un kontroldarbi.  

Līdztekus tradicionālajām darba formām tiek praktizētas arī interaktīvās studiju metodes:  

a) gadījumu un problēmsituāciju analīze,  

b) diskusiju grupas,  

c) lietišķās spēles,  

d) situāciju uzdevumu analīze,  

e) individuālo un grupu projektu izstrāde un aizstāvēšana, u.c.  

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, veic aprēķinus, raksta esejas, izstrādā referātus vai individuālus projektus katra studiju 
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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”. Daļa docētāju izmanto 

pārtraukto lekciju metodi (tēmas izklāsts, kuram seko diskusija, analīze ar studentu līdzdalību). Lekcijās tiek izmantotas multimediju 

iekārtas, interneta resursi, kā arī lekciju materiāli ir sagatavoti Power Point prezentāciju veidā. Zinātniskie raksti, lekciju materiāli, 

studiju kursu apraksti, obligātā literatūra un cita veida mācību materiāli ir ievietoti RSU e-vidē un pakāpeniski tiek pilnveidots to 

saturs. E-vide ir pieejama studentiem, izmantojot lietotājvārdu un paroli. Arvien plašāk mācībspēki izmanto komunikācijai ar 

studējošiem elektroniskos sakarus. Turpinās e-studiju vides attīstība studējošo vajadzībām. Ieviesta Moodle platforma e-studiju 

nodrošināšanai, studējošo saziņai ar docētājiem, savstarpējai komunikācijai un citu mūsdienīgu funkciju efektīvai nodrošināšanai. 

Studentu profesionālo līmeni paaugstina obligātās un izvēles vieslekcijas, kuras lasa Latvijas un ārvalstu ievērojami speciālisti, 

zinātnieki, valsts institūciju un starptautisko organizāciju vadītāji. Šīs vieslekcijas tiek organizētas gan RSU, gan katedras līmenī. 

Studenti ar lielu interesi un atsaucību apmeklē šīs lekcijas, uzdod jautājumus, diskutē.  

2015./2016. akadēmiskajā gadā tika nolasītas vieslekcijas par sekojošiem tematiem:  

 Start-up: tehnoloģiju uzņēmējdarbība šķērsgriezumā, vieslektors Kristīne Korņilova 

 Par Latvijas Start-up vidi, vieslektors Uldis Leiterts 

 Darbam ir jāsniedz emocionālais piepildījums, vieslektors Rolands Puhovs 

 Pūķus tirgo šeit, vieslektors Valters Jonāts 

 Praktiskā projektu vadība radošā reklāmas aģentūrā, vieslektors Sabīne Rapa 

 Strategy of No, vieslektors Kristaps Siliņš ??? 

 

Informācija par vērtēšanas sistēmu 

Studiju process programmā ir organizēts pēc moduļu sistēmas. Tas nozīmē, ka studenti vienlaikus apgūst trīs profilējošus mācību 

priekšmetus, no tiem divus garā (semestra) moduļa ietvaros un vienu īsā (mēneša) moduļa ietvaros. Šajos priekšmetos tiek kārtoti 

eksāmeni un par tiem tiek iegūti kredītpunkti. Paralēli tam studējošie apgūst dažus neprofilējošus priekšmetus (svešvalodas, 

informātika, uzvedības kultūra u.c.). Vērtēšanas process pakāpeniski tiek pārvests uz e-studiju vidi. 10. Baļļu sistēmā notiek novē 

 

Pārbaudījumu satura atjaunošana akadēmiskajā gadā - procentuāli. (6.1. indikators) 

Studiju programmas kursu ietvaros pārbaudījumu saturu atjaunošana akadēmiskajā gadā tiek nodrošināti par vidēji 65% 

akadēmiskajā gadā. 

 

Starptautisko publikāciju skaits uz vienu docētāju 2 gadu periodā. (2.2. indikators) 

 
Docētājs Publikācijas 

Reģionālās ekonomikas un biznesa katedras mācībspēku un citu RSU struktūrvienību mācībspēku publikācijas 
Anna Ābeltiņa  Raksts „Konkurētspējas faktori Latvijas biznesa vidē” (līdzautori) I. Bruksle, V.Zariņa Rakstu krājumā 

(Proceeding) „Konkurētspējīgi uzņēmumi konkurētspējīgā valstī” BAT XVII starptautiskā zinātniskā 
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konference. Rīga, 2016., elektroniskā formātā. ISNN 1691-6069 [EBSCO: Business Source Complete]  

Marta Ābula 1) M.Ābula, I.Dovladbekova, A.Berķe-Berga. Review of the legal isseus of employee share ownership in EU. 

International Conference “New Challenges of Economic and Business Development – 2016: Society, 

Innovations and Collaborative Economy”: Riga, Latvia, May 12–14, 2016. Proceedings. Riga: University of 

Latvia, 2016, ISBN 978-9934-18-140-5, p. 11. 

2) M.Ābula. Piedāvātās Investīciju tiesas sistēmas izvērtējums. Latvijas Universitātes žurnāls Nr.9, Juridiskā 

zinātne (iesniegts publicēšanai). 
Anželika Berķe-Berga Berķe-Berga A. Latvijas uzņēmumu izdzīvošanas stratēģija krīzes apstākļos // Ekonomiskā krīze Latvijā: 

“veiksmes stāsta” pēcgarša. Rakstu krājums S. Kruka redakcijā. – Rīga: Rīgas Stradiņa universitāte, 2016. – 225 

lpp.; 75.–96. lpp. 

Inna Dovaldbekova 1) Dovladbekova I., Berķe-Berga A., Jakobsone B. Darbinieku akciju programmu ietekme uz darbinieku 

produktivitāti - RSU konferences tēzes, 2016, 17.-18.marts 

2) Marta Abula, Inna Dovladbekova, Anzelika Berke-Berga REVIEW OF THE LEGAL ISSUES OF 

EMPLOYEE SHARE OWNERSHIP IN EU.- International Conference New Challenges of Economic and 

Business Development – 2016 Society, Innovations and Collaborative Economy, PROCEEDINGS, P.11-18. 

http://www.evf.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/projekti/evf/konferences/konference_2016/Proceedings.pdf 

3) I.Dovladbekova, A.Berķe-Berga, I.Vilka, Ē.Šumilo, I.Baumane-Vitoliņa, M.Ābula Sociālā kapitāla un 

darbinieku finansiālās līdzdalības teorētiskie aspekti: koncepcijas analīzes līmeņi pētījuma metodoloģijas 

izstrādei. – raksts iesniegts publicēšanai, LZA Vēstīs, 2016., 10 lpp. 

4) I.Dovladbekova Workers participation: Europeanisation of industrial relations. – Baltic course, 22.04.2016., 

http://www.baltic-course.com/eng/analytics/?doc=119833&underline=dovladbekova 

5) Monogrāfija Ekonomiskā krīze Latvijā: veiksmes stāsta pēcgarša.- S.Kruka redakcija, Rīga, RSU, 2016., 57.-

74.lpp. 

Eugene Eteris 1) Business trends and finances for decision-makers in 2016. Eugene Eteris, European Studies Faculty, RSU, 

Riga, 04.01.2016. In:  

http://www.baltic-course.com/eng/analytics/?doc=115007&ins_print;  

2) Single Resolution Mechanism: preserving EU’s financial stability. 05.01.2016. In:  
http://www.baltic-course.com/eng/finances/?doc=115013&ins_print;  
3) Baltic States opportunities in cross-border cooperation. 08.01.2016. In:  
4) http://www.baltic-course.com/eng/analytics/?doc=115187&ins_print;  

5) Dutch Council Presidency in the first half of 2016. 08.01.2016. In: 
http://www.baltic-course.com/eng/editors_note/?doc=15913&ins_print;  
6) Energy security in the Baltics: Energy Union’s integral part. Eugene Eteris, European Studies 
faculty, RSU, 12.01.2016. In:  
7) http://www.baltic-course.com/eng/energy/?doc=115321&ins_print;  
8) European semester: further coordination for growth. 18.01.2016. In: 
9) http://www.baltic-course.com/eng/analytics/?doc=115457&ins_print;  

10) Taxation in the EU and the Baltic Sea region: differences abound. Eugene Eteris, European 
Studies Faculty, RSU, Riga, 18.01.2016. In:  
http://www.baltic-course.com/eng/analytics/?doc=115444&ins_print;  

https://webmail.rsu.lv/owa/redir.aspx?REF=rgfsE15ADuMdePXWmIlLUQhR83EZk-csCstMNcGemKDJGbwje5_TCAFodHRwOi8vd3d3LmV2Zi5sdS5sdi9maWxlYWRtaW4vdXNlcl91cGxvYWQvbHVfcG9ydGFsL3Byb2pla3RpL2V2Zi9rb25mZXJlbmNlcy9rb25mZXJlbmNlXzIwMTYvUHJvY2VlZGluZ3MucGRm
http://www.baltic-course.com/eng/analytics/?doc=119833&underline=dovladbekova
http://www.baltic-course.com/eng/analytics/?doc=115007&ins_print
http://www.baltic-course.com/eng/finances/?doc=115013&ins_print
http://www.baltic-course.com/eng/analytics/?doc=115187&ins_print
http://www.baltic-course.com/eng/editors_note/?doc=15913&ins_print
http://www.baltic-course.com/eng/energy/?doc=115321&ins_print
http://www.baltic-course.com/eng/analytics/?doc=115457&ins_print
http://www.baltic-course.com/eng/analytics/?doc=115444&ins_print
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11) EU values and the rule of law in Poland: Commission’s reaction. 18.01.2016. In:  
http://www.baltic-course.com/eng/analytics/?doc=115435&ins_print;  
12) EU’s energy infrastructure projects: investing additional €217 mln. 20.01.2016. In: http://www.baltic-

course.com/eng/analytics/?doc=115571&ins_print;  

13) EU transport investments will stimulate Baltic business. 21.01.2016. In:  
14) http://www.baltic-course.com/eng/good_for_business/?doc=115638&ins_print;  

15) Employment and Social Development in EU: new analysis. Eugene Eteris, European Studies 
Faculty, RSU, Riga, 26.01.2016. In:  
http://www.baltic-course.com/eng/analytics/?doc=115818&ins_print;  
16) Davos proclaims the “fourth industrial revolution”. 27.01.2016. In:  
http://www.baltic-course.com/eng/editors_note/?doc=16003&ins_print;   
17) EU Commission presented a revised proposal for an International Procurement Instrument.  
18) 01.02.2016. In: http://www.baltic-course.com/eng/baltic_states/?doc=116085&ins_print;  

19) Modern EU Policies: Integration in Action/Publications series (Vol. 3, part I, Financial services 
through EU’s policies and legislation,). 02.02.2016. In:  
20) http://www.baltic-course.com/eng/analytics/?doc=116090&ins_print;  

21) Modern EU Policies: Financial services through EU’s policies and legislation (Vol. 3, part II). 
02.02.2016. In: http://www.baltic-course.com/eng/analytics/?doc=116199&ins_print;  
22) Covered bonds: an integral part of capital market union. 02.02.2016. In:  
http://www.baltic-course.com/eng/finances/?doc=116182&ins_print;  
23) EU banks, supervisors and regulators: tasks for 2016. 08.02.2016. In:  
http://www.baltic-course.com/eng/editors_note/?doc=16069&ins_print;  
24) EU economic policy: winter-2016 outlook. 08.02.2016. In;  
http://www.baltic-course.com/eng/analytics/?doc=116438&ins_print;  
25) Energy and climate combined in the EU policies. Eugene Eteris, European Studies Faculty, 
RSU, Latvia, 10.02.2016. In:  
26) http://www.baltic-course.com/eng/baltic_states/?doc=116531&ins_print;  
27) SMEs as a driving force for national economy. 11.02.2016. In:  
http://www.baltic-course.com/eng/analytics/?doc=116601&ins_print;  
28) Complete EU financial market (MiFID) is postponed until January 2018. 11.02.2016. In:  
http://www.baltic-course.com/eng/finances/?doc=116629&ins_print;  
29) Everybody needs good neighbors: questioning western attitude towards Russia. 15.02.2016. 
In: http://www.baltic-course.com/eng/analytics/?doc=116732&ins_print;  
30) European Innovation Council would streamline perspective businesses. 17.02.2016. In:  
http://www.baltic-course.com/eng/baltic_states/?doc=116858&ins_print;  
31) European economy through the Semester and reforms. 18.02.2016. In:  
http://www.baltic-course.com/eng/analytics/?doc=116918&ins_print;  
32) New EU energy package: lasting effect for Baltic States. 22.02.2016. In:  
http://www.baltic-course.com/eng/editors_note/?doc=16145&ins_print;  
33) New package of measures to secure EU “energy union”. Eugene Eteris, European Studies 

http://www.baltic-course.com/eng/analytics/?doc=115435&ins_print
http://www.baltic-course.com/eng/analytics/?doc=115571&ins_print
http://www.baltic-course.com/eng/analytics/?doc=115571&ins_print
http://www.baltic-course.com/eng/good_for_business/?doc=115638&ins_print
http://www.baltic-course.com/eng/analytics/?doc=115818&ins_print
http://www.baltic-course.com/eng/editors_note/?doc=16003&ins_print
http://www.baltic-course.com/eng/baltic_states/?doc=116085&ins_print
http://www.baltic-course.com/eng/analytics/?doc=116090&ins_print
http://www.baltic-course.com/eng/analytics/?doc=116199&ins_print
http://www.baltic-course.com/eng/finances/?doc=116182&ins_print
http://www.baltic-course.com/eng/editors_note/?doc=16069&ins_print
http://www.baltic-course.com/eng/analytics/?doc=116438&ins_print
http://www.baltic-course.com/eng/baltic_states/?doc=116531&ins_print
http://www.baltic-course.com/eng/analytics/?doc=116601&ins_print
http://www.baltic-course.com/eng/finances/?doc=116629&ins_print
http://www.baltic-course.com/eng/analytics/?doc=116732&ins_print
http://www.baltic-course.com/eng/baltic_states/?doc=116858&ins_print
http://www.baltic-course.com/eng/analytics/?doc=116918&ins_print
http://www.baltic-course.com/eng/editors_note/?doc=16145&ins_print
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Faculty, RSU, Riga, 22.02.2016. In:  
http://www.baltic-course.com/eng/energy/?doc=117052&ins_print;  
34) Investment Plan for Europe: €454 billion to invest in business up to 2020. Eugene Eteris, European 

Studies Faculty, RSU, Latvia, 23.02.2016. In:  

http://www.baltic-course.com/eng/good_for_business/?doc=117111&ins_print;  

35) Digital world: Mobile technologies dominate communications. 25.02.2016. In: 
http://www.baltic-course.com/eng/good_for_business/?doc=117235&ins_print;  
36) EU and Monaco: new tax agreement to combat evasion. 26.02.2016. In:  
http://www.baltic-course.com/eng/baltic_states/?doc=117305&ins_print;    
37) Services Directive is violated in numerous EU states. 26.02.2016. In:  
http://www.baltic-course.com/eng/baltic_states/?doc=117326&ins_print;    
38) Error! Hyperlink reference not valid.EU energy union: first year’s achievements and next 
steps. Eugene Eteris, European Studies Faculty, RSU, Latvia, 03.03.2016. In:  
39) http://www.baltic-course.com/eng/energy/?doc=117591&ins_print;  

40) Supporting SMEs in the Baltics: Italian example. 08.03.2016, in:  
41) http://www.baltic-course.com/eng/good_for_business/?doc=117826;  

42) Commission will correct the member states’ budgetary strategies. Eugene Eteris, European 
Studies Faculty, RSU, Riga, 14.03.2016. In:  
43) http://www.baltic-course.com/eng/analytics/?doc=118055;  

44) Regional stability and modern security: EU-Russia’s dialogue needed. Eugene Eteris, BC’s 
International Editor, Copenhagen, 15.03.2016. In:  
http://www.baltic-course.com/eng/analytics/?doc=118124&ins_print;  
45) -New fishing principles and rules for European seas. Eugene Eteris, European Studies 
Faculty, RSU, Riga, 15.03.2016. In:  
46) http://www.baltic-course.com/eng/markets_and_companies/?doc=118137&ins_print;  

47) -European Commission announced measures to support farmers. 18.03.2016. In:  
48) http://www.baltic-course.com/eng/markets_and_companies/?doc=118332&ins_print;  

49) -Activating social dialogue for the Baltic States. 21.03.2016. In:  
http://www.baltic-course.com/eng/editors_note/?doc=16299&ins_print;  
50) -European e-commerce: tearing down barriers to trade. Eugene Eteris, European Studies 
Faculty, RSU, Riga, 21.03.2016. In:  
51) http://www.baltic-course.com/eng/analytics/?doc=118429&ins_print;     

52) -Social dialogue in the member states becomes a priority. Eugene Eteris, European Studies 
Faculty, RSU, Riga, 22.03.2016. In:  
53) http://www.baltic-course.com/eng/analytics/?doc=118469&ins_print;  

54) -General government expenditure in the EU showed great differences in 2014. 24.03.2016. In: 
http://www.baltic-course.com/eng/analytics/?doc=118607&ins_print;          
55) Nordic’s economic model for Baltic States to emulate. 01.04.2016. In:  

56) http://www.baltic-course.com/eng/editors_note/?doc=16348&ins_print;  

57) Modern EU Policies: Integration in Action/Publication series. “Banking Union through EU policies and 

http://www.baltic-course.com/eng/energy/?doc=117052&ins_print
http://www.baltic-course.com/eng/good_for_business/?doc=117111&ins_print
http://www.baltic-course.com/eng/good_for_business/?doc=117235&ins_print
http://www.baltic-course.com/eng/baltic_states/?doc=117305&ins_print
http://www.baltic-course.com/eng/baltic_states/?doc=117326&ins_print
http://www.baltic-course.com/eng/energy/?doc=117591&ins_print
http://www.baltic-course.com/eng/good_for_business/?doc=117826
http://www.baltic-course.com/eng/analytics/?doc=118055
http://www.baltic-course.com/eng/analytics/?doc=118124&ins_print
http://www.baltic-course.com/eng/markets_and_companies/?doc=118137&ins_print
http://www.baltic-course.com/eng/markets_and_companies/?doc=118332&ins_print
http://www.baltic-course.com/eng/editors_note/?doc=16299&ins_print
http://www.baltic-course.com/eng/analytics/?doc=118429&ins_print
http://www.baltic-course.com/eng/analytics/?doc=118469&ins_print
http://www.baltic-course.com/eng/analytics/?doc=118607&ins_print
http://www.baltic-course.com/eng/editors_note/?doc=16348&ins_print
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legislation” (Vol. 4), 04.04.2016. In: 

58) http://www.baltic-course.com/eng/analytics/?doc=118941&ins_print;   

59) EU Digital agenda requires additional training and new skills. Eugene Eteris, European 
Studies Faculty, RSU, Riga, 05.04.2016. In: 
60) http://www.baltic-course.com/eng/analytics/?doc=118992&ins_print;  
61) -Digital agenda for industry: vital perspective for Baltic States. 07.04.2016. 

http://www.baltic-course.com/eng/good_for_business/?doc=119115&ins_print;  

62) EU measures to modernise current VAT system. 11.04.2016. In:  

63) http://www.baltic-course.com/eng/analytics/?doc=119244&ins_print;  

64) -Energy security: top agenda for EU and Baltic States. Eugene Eteris, European Studies 
Faculty, RSU, Latvia, 11.04.2016. In: http://www.baltic-
course.com/eng/energy/?doc=119256&ins_print;  
65) Increasing large multinationals’ tax and profit accountability. Eugene Eteris, European Studies 
Faculty, RSU, 14.04.2016. In:  
66) http://www.baltic-course.com/eng/analytics/?doc=119442&ins_print;  
67) Book review: Unfolded future: modern challenges and governments’ responsibility. 
18.04.2016. In: http://www.baltic-course.com/eng/book_review/?doc=119559&ins_print;  
68) Commission’s initiatives in road transport: providing competitive service. Eugene Eteris, 
European Studies Faculty, RSU, Riga, 20.04.2016. In:  
http://www.baltic-course.com/eng/good_for_business/?doc=119693&ins_print;  
69) A new “union” is born: the need for a “unified” security policy among EU-28. Eugene Eteris, 
European Studies Faculty, RSU, Riga, 25.04.2016. In:  
http://www.baltic-course.com/eng/baltic_states/?doc=119890&ins_print;  
70) Combating illegal fishing in third countries. 26.04.2016. In:  

71) http://www.baltic-course.com/eng/markets_and_companies/?doc=119952&ins_print;  

72) Reviewing regulatory framework for financial services: “Call for Evidence”, Eugene Eteris, 
European Studies Faculty, RSU, Riga, 19.05.2016. In:  
73) http://www.baltic-course.com/eng/analytics/?doc=120961&ins_print;  
74) EU joins global leaders in resolving modern challenges. 23.05.2016. In:  

http://www.baltic-course.com/eng/analytics/?doc=121077&ins_print;  

75) Spring 2016 European Semester package: country-specific recommendations. Eugene Eteris, European 

Studies Faculty, RSU, Riga, 23.05.2016. In:  

http://www.baltic-course.com/eng/round_table/?doc=121086&ins_print;  

Henrijs Kaļķis 1) Kalkis H. Economic Analytical Methods for Work-related MSD Cost Prediction. Elsevier, Procedia 

Manufacturing. Volume 3, 2015, p. 4181–4188. 

(http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2351978915003947)  

2) H. Kalkis, Z. Roja, S. Babris, I. Rezepina. Ergonomics in Business – approach for Organisation Efficiency 

improvement. 56th international Riga technical university conference “Scientific conference on economics and 

entrepreneurship scee’2015” proceedings. ISSN: 2256-0866, pp. 146 – 147. 

Irina Rezepina H. Kalkis, Z. Roja, S. Babris, I. Rezepina. Ergonomics in Business – approach for Organisation Efficiency 

http://www.baltic-course.com/eng/analytics/?doc=118941&ins_print
http://www.baltic-course.com/eng/analytics/?doc=118992&ins_print
http://www.baltic-course.com/eng/good_for_business/?doc=119115&ins_print
http://www.baltic-course.com/eng/analytics/?doc=119244&ins_print
http://www.baltic-course.com/eng/energy/?doc=119256&ins_print
http://www.baltic-course.com/eng/energy/?doc=119256&ins_print
http://www.baltic-course.com/eng/analytics/?doc=119442&ins_print
http://www.baltic-course.com/eng/book_review/?doc=119559&ins_print
http://www.baltic-course.com/eng/good_for_business/?doc=119693&ins_print
http://www.baltic-course.com/eng/baltic_states/?doc=119890&ins_print
http://www.baltic-course.com/eng/markets_and_companies/?doc=119952&ins_print
http://www.baltic-course.com/eng/analytics/?doc=120961&ins_print
http://www.baltic-course.com/eng/analytics/?doc=121077&ins_print
http://www.baltic-course.com/eng/round_table/?doc=121086&ins_print
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2351978915003947
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improvement. 56th international Riga technical university conference “Scientific conference on economics and 

entrepreneurship scee’2015” proceedings. ISSN: 2256-0866, pp. 146 – 147. 

Dainis Zelmenis 1) Dainis Zelmenis.  Krīžu teorijas un Latvijas realitāte. Raksts rakstu krājumā “Ekonomiskā krīze Latvijā: 

veiksmes stāsta pēcgarša” Sergeja Kruka redakcijā, Rīga, RSU, 2016. g., 21. -45. Lpp. 

2) Dainis Zelmenis. “Vašingtonas konsensa gals”, RSU 2016. gada zinātniskā konference. Tēzes. Rīga, RSU, 

2016. g.  

 

Semestra pārbaudes darbu nokārtošana noteiktajā termiņā - procentuāli. (9.2. indikators) 

Kopumā ir novērojama atšķirība starp studiju gadiem un to cik no tiem procentuāli nokārto pārbaudes darbu noteiktajā termiņā. 

Pirmā studiju gadā vidēji 20% (no kuriem daļa nav nokārtojusi paredzamo pārbaudījumu, bet daļa nav saņēmusi gala 

vērtējumu), šo lielo skaitu studentu var pamatot ar lielo apjomu, kas tiem jāapgūst pirmajā mācību gadā, tiem ir kopumā 

jāpierod un jāieiet tiem jaunā sistēmā. Kamēr otrajā un trešajā studiju gadā tie ir aptuveni vidēji 10%, un pamatā tie ir studenti 

kuri neapmeklē lekcijas un līdz ar to arī nevar laicīgi izpildīt kursa prasības un tādejādi netiek pielaisti pie eksāmena 

kārtošanas. Šim ir dažādi iemesli, bet visbiežāk tas ir jo studenti ir spiesti strādāt, lai samaksātu par studijām un tādejādi tiem 

nepietiek laiks visam. 

 

Katra (pamatdarbā strādājošā) docētāja veikto hospitāciju skaits akadēmiskajā gadā. (11.2. indikators) 

 

2015./2016.ak.gadā tika  veiktas 5 pasniedzēju  hospitācijas. Hospitācijas tiek veiktas ar mērķi, lai visas iesaistītās puses( gan 

hospitētājs, gan hospitējamais) varētu pilnveidot mācību procesu, attīstīt savas prasmes lekciju vadīšanā un uzlabot prezentācijas 

prasmes. 

 

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

Iekšējo un ārējo faktoru sniegtās priekšrocības un problēmas 

Iekšējie faktori 

Stiprās puses 

1) Programma ir unikāla Latvijas mērogā; 

2) kvalificēti un profesionāli mācībspēki ar lielu praktiskā un 

pedagoģiskā darba pieredzi; 

2) pēc bakalaura grāda iegūšanas iespējas turpināt studijas 

maģistratūrā; 

3) studiju programmas realizācijai tiek izmantoti kvalitatīvi 

mācību metodiskie materiāli, pasniedzēji regulāri tos pilnveido; 

4) iegūtā izglītība paliek aizvien aktuālāka darba tirgū un tā kļūst 

Vājās puses 

1) valsts budžeta vietu trūkums; 

2) mazs uzņemto studentu skaits; 

2) studenti neizmanto RSU pieškirtos e-pastus, kas traucē komunicēt 

ar tiem; 

3) mazā studentu aktivitāte dažādos starta uzņēmējdarbības 

pasākumos; 

4) studentu iespējas realizēt savu starta uzņēmumu, jo nepiedāvā 

pietiekamā daudzumā atbalsta rīkus, kā piemēram, inkubatoru, 
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aizvien pieprasītāka; 

5) konkurētspējīga studiju maksa, ir pieejami dažādi finansējuma 

avoti; 

6) tiek nodrošināti kvalitatīvi kursi dažādās valodās ( latviešu, 

angļu); 

7) moderni un ērti aprīkotas mācību telpas, kā arī atpūtas telpas, 

kā arī pieejams bezmaksas bezvadu internets; 

8) valda cieņpilnas attiecības starp studentiem un mācībspēku; 

9) Ir ESP finansētas budžeta vietas; 

10) pieejamas dažāda konferences un pasākumi studentiem; 

11) pasniedzēji regulāri ceļ savu kvalifikāciju konferencēs, 

semināros, kolokvijos u.c.; 

12) RSU ir izstrādāta un darbojas kvalitātes nodrošināšanas 

sistēma 

akseleratoru vai arī darbnīcu; 

5) nepietiekoša docētāju dalība ERASMUS mobilitātes programmā; 

6) programmā nav pietiekošā skaitā iesaistīti vieslektori no ārzemju 

universitātēm; 

7) nepietiekošas studējošo priekš-zināšanas atsevišķos studiju kursos 

(matemātikā, statistikā); 

8) vāja studentu motivācija iesaistīties dažādos piedāvātos 

pasākumos; 

9) e-studiju regulārās izmaiņas e-vidē, kas traucē studentiem izmantot 

e-vidi un saprast tās piedāvātās iespējas. 

 

Ārējie faktori 

Iespējas 

1) Sadarboties ar citiem jau esošajiem starta uzņēmējdarbības 

atbalsta rīkiem, kā piem., LIAA inkubatoriem; 

2) Iespējams piesaistīt starta uzņēmējdarbības pārstāvjus 

finansiālam atbalstam (piem., Infogr.am), kas Latvijā sāk kļūt 

aizvien aktīvāki un atsaucīgāki; 

3) aktīvāk iesaistīties mācībspēku un studentu apmaiņas 

programmās, uzsverot to potenciālu, ko no tās var iegūt iesaistītās 

puses; 

4) sasaistīt dažādus starta uzņēmējdarbības pasākumus un 

konferences apmeklējumu un attiecīgu refleksiju ar kādiem 

priekšmetiem, tādejādi mudinot studentus tos apmeklēt; 

5) piedalīties dažādos pasākumos, kur satiekas ar skolu 

pārstāvjiem un runāt par katualitātem, kas nepieciešamas 

programmas apguvei, kā arī studentus mudināt iet uz skolām un 

stāstīt savas pieredzes; 

6) apmeklēt vairāk kursus saistībā ar estudiju apguvi un mudināt 

to arī darīt studentus; 

7) izmantot aktīvāk RSU piedāvātās mārketinga kampaņas, kā arī 

pašiem rīkot savus reklāmas pasākumus, kur var satikt aktuālo 

Draudi 

1) Arvien palielinās mediju un sabidrības uzsvars uz eksaktajām 

zinātnēm, līdz ar to var samazināties studentu skaits sociaālajām 

zinātnēm; 

2) nestabila ekonomiskā situācija valstī; 

3)studējošo skaita samazināšanās saistībā ar sliktu demogrāfisko 

situāciju valstī, iedzīvotāju migrāciju uz ārzemēm, konkurences 

paaugstināšanās augstākās izglītības sistēmā; 

4) zema studentu vēlme iesaistīties aktīva studiju procesā, kā arī 

parādu krāšana; 

5) kopēja izglītības līmeņa skolās samazināšanās, kas var samazināt 

uzņemšanas prasības; 

6) konkurences palielināšanās starp augstākās izglītības mācību 

iestādēm; 

7) No valsts puses novērotajā starta uzņēmējdarbības attīstībā netiek 

runāts par šai nozarei nepieciešamās zināšanas, ko varētu iegūt caur 

dažādiem izglītības rīkiem; 

8) medijos u.c. paustais uzskats, ka starta uzņēmējdarbību nav 

nepieciešams teorētiski mācīties, bet labāk to darīt tikai praktiski un 

elektroniski. 
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mērķauditoriju (skolas u.tml.), lai palielinātu studentu skaitu. 

 

 

 

7. Studiju programmas absolventu nodarbinātības perspektīvas, pamatojot atzinumus ar atsaucēm uz informācijas 

avotiem. 

Informācija par studiju programmas absolventu nodarbinātības perspektīvām. 

Starta uzņēmējdarbība, kā valsts aktualitāte aizvien biežāk izskan dažādos informācijas resursos, taču labs apstiprinājums 

visām šīm runām ir no nākamā gada 1. Janvāra paredzētais īpašais atbalsta modelis tieši starta uzņēmumiem – Jaunuzņēmumu 

darbības atbalsta likumprojekts, kurš paredz atvieglot to darbību iespējas, kas liecina par to, ka tas noteikti radīs daudz šādu 

uzņēmumu rašanos (kura notiek jau tagad un šis būs vēl lielāks palīgs to padarīt vēl straujāku), tādejādi darba tirgū 

palielināsies pieprasījums pēc ekspertiem un jauniem darbiniekiem, kuri pārzin starta uzņēmumus, kā arī ir tādos darbojušies 

un ir zināšanas par to, kas norāda, ka šī programmas nodarbinātības perspektīvas būs ļoti plašās ( jo tieši ar šo nepieciešamo 

studenti tiek nodrošināti, tādejādi dodot tiem priekšrocību darba tirgū). 

 

Informācija par to, vai noslēguma darbi un citi rādītāji apliecina, ka tiek sasniegti studiju rezultāti. 

Viens no studentiem ir vasarā piedalījies prestižajā Apple veidotajā nometnē studentiem, kur tie strādā ar tehnoloģijām un 

saviem jaunajiem uzņēmumiem, kā arī studentu veidota komanda, ko tie veidoja kursa – praktiskā uzņēmējdarbības ietvaros 

aktīvi piedalās Latvijas dažādos starta uzņēmējdarbības pasākumos un nesen ir arī iekļuvuši Top10 prezentētāju skaitā Tech 

Chill Baltic pasākumā, kas ir lielākais starta uzņēmumu pasākums Latvijā. Bakalauru darbu temati ir sasaistīti cieši ar 

programmas virzienu un tādejādi, var parādīt savas sintēzes, analīzes un spējas veikt kvantitatīvus pētījumus.  

8. Iepriekšējā akreditācijā (ja tāda ir bijusi) studiju programmas licencēšanas ietvaros konkrētajai studiju programmai 

saņemto ieteikumu ieviešana (ja tādi ir bijuši). 

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

absolventu aptaujas tiek veiktas elektroniski. Varam redzēt, ka absolventu un studentu atsaucība ir ļoti zema un ir jādomā par 

veiksmīgāku šo mehānismu iedzīvināšanu.  

Aktivizējās atgriezeniskā saite ar studentiem pārrunu veidā, katru semestri notiek vismaz viena tikšanās ar programmas studentiem, 

kur tiek uzklausīti studentu jautājumi un ieteikumi. 2015./2016.akad.gadā sapulces notika rudens un pavasara semestrī. 

 

9. Informācija par ārējiem sakariem: 

9.1. Sadarbība ar darba devējiem, profesionālajām organizācijām Latvijā un ārvalstīs. 

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 gan ar Rīgas medicīnas un veselības aprūpes iestādēm (piem., Paula Stradiņa Klīniskās universitātes 
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slimnīca, Bērnu klīniskās universitātes slimnīca, Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīca, Veselības centru apvienība, 

Veselības centrs 4, MFD Veselības grupa, Slimību profilakses un kontroles centrs), gan ar reģionālām veselības aprūpes 

iestādēm (piem., Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca, Daugavpils reģionālā slimnīca, Madonas slimnīca, Rēzeknes slimnīca, 

Tukuma slimnīca, Nacionālais rehabilitācijas centrs “Vaivari”). Pasākumu apmeklēja nedaudz vairāk par 250 veselības aprūpes 

virziena studentiem. Darba devēji no soc.virziena: LR Aizsardzības, Ārlietu ministrija, Valsts ieņēmumu dienests, Valsts 

policija, Ieslodzījuma vietu pārvalde, Delfi, Nacionālā informācijas aģentūra LETA, McCANN Consulting, 

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

Pasākumu apmeklēja  72 RSU soc.virziena studenti. 

Programmas ietvaros sadarbību ar darba devējiem un profesionālajām organizācijām 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.  

Katedras mācībspēki ir iesaistīti šādu profesionālo organizāciju darbībā: 

a)      2012.gadā RSU ir kļuvusi par Latvijas Biznesa efektivitātes asociācijas biedru. Reģionālās ekonomikas un biznesa katedras 

sadarbība tiek realizēta šādos virzienos: 

                                i.            pasniedzēji izmanto iespēju celt savu kvalifikāciju un apgūt labas prakses piemērus Latvijas uzņēmumos; 

                              ii.            ir nodrošinātas iespējas izstrādāt situācijas analīzes materiālus dažādos programmas studiju priekšmetos; 

                            iii.            studentiem ir iespējas apmeklēt uzņēmumus, iepazīties ar to darbību, t.sk. mazā un vidējā biznesa jomā, 

paplašinās prakses iespējas un bāzes izvēles iespējas studiju un bakalaura darbiem. 

b)      2012.gadā RSU kļuvusi arī par LDDK (Latvijas Darba devēju konfederācijas) biedru. Katedras pasniedzēji piedalās LDDK 

rīkotajos pasākumos un konferencēs. 

c)RSU ir Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras biedre.  

d) 2015.gadā RSU un Reģionālās ekonomikas un biznesa katedra kļuva par Latvijas radošo direktoru kluba biedru, kā 

rezultātā bija iespēja nodrošināt studentiem vairākas aktuālas vieslekcijas.  

e) Noslēgts ACCELERATUM Sadarbības līgums ar Rīgas Augsto Tehnoloģiju Izglītības biedrību. 

f) Sadarbība noslēgta ar SEB banku (nodrošina izcilības stipendiju) un Swedbank. 

 

9.2. Studējošo un akadēmiskā personāla starptautiskās apmaiņas kvantitatīvie rādītāji. 

Starptautisko vieslektoru skaits katedrā akadēmiskajā gadā. (13. indikators) 

2015./2016. Akad.gadā kursa “Darba resursu menedžments” ietvaros notika online vieslekcija no Kazahstānas, ko pasniedza Assel 

Stambekova. Vieslekcijas tēma bija – “International HRM, cultural aspects” 

 

9.3. Sadarbība ar Latvijas un ārvalstu augstskolām un koledžām, kuras īsteno līdzīgas studiju programmas, norādot, 

vai augstskolai ir sadarbība ar citām augstskolu vai koledžu bibliotēkām. 

Lieliskas iespējas sadarbības partneru meklēšanā ārzemēs paver RSU iesaistīšanās ES programmā „Erasmus Mundus”. Sadarbības 

līgumi parakstīti ar Universiteteti Oslo (Norvēģija), Vaasan Yliopisto (Somija), Suleyman Demirel University (Turcija) un Otto-

http://t.sk/
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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 (Islande), Univercita degli studi di Trenta (Itālija) u.c. Kopumā sadarbības līgumi sociālajās 

zinātnēs ir noslēgti ar 30 Eiropas universitātēm.  

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 „Starptautiskā ekonomika un komercdiplomātija” 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. 

 

9.4. Studiju programmas starptautiskie sertifikāti, akreditācijas u. tml. 

Rīgas Stradiņa universitāte ir sertificēta atbilstoši starptautiskajam standartam ISO 9001:2008 “Kvalitātes pārvaldības sistēmas. 

Prasības” kopš 2002. gada. Sertificētā 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 Rīgas Stradiņa universitāte nepārtraukti pilnveidojas un turpina 

iekļaušanos Eiropas vienotajā augstākās izglītības telpā, vairojot izglītības kvalitāti un ceļot universitātes prestižu, lai 

mācībspēki un studenti vēlētos strādāt un studēt Rīgas Stradiņa universitātē.  

Apliecinājums par atbilstību ISO 9001:2008 prasībām ir pieejams Rīgas Stradiņa universitātes mājaslapā: 

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

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

studiju virziena raksturojuma 9.2. punktu). 

Jāatzīmē, ka regulāri tiek veikts iekšējais un ārējais audits katedrā. Reģionālās ekonomikas un biznesa katedra ir veiksmīgi 

izvērtēta RSU iekšējā un ārējā auditā, katedras darbā nav konstatētas neatbilstības. Pārskata periodā iekšējais audits tika veikt 

2015.gada 11.novembrī.  

 

10. Studiju programmas atbilstība darba tirgus pieprasījumam, darba devēju aptaujas rezultāti. 

Programmas ietvaros sadarbību ar darba devējiem un profesionālajām organizācijām īsteno studentu prakšu laikā, semināros, 

konferencēs vai pasniedzēju personisko kontaktu laikā, apskatot jautājumu loku par absolventu kompetenci, kā arī risinot 

jautājumus par absolventu nodarbinātības iespējām turpmāk. Kā arī skatoties dotā brīža valsts noteiktās prioritātes ir redzams, ka 

aizvien biežāk tiek pieminētas tieši starta uzņēmējdarbība un dažādas ar to saistītas lietas. Veicot darba devēju aptauju par RSU 

absolventu darba gaitām, secinām, ka kopumā darba devēji ir apmierināti ar RSU absolventu darbu, attieksmi, spēju integrēties 

http://www.rsu.lv/images/stories/dokumenti/sertifikati/ISO_LV_2014.pdf
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darba vidē un uzņemties atbildību, kā arī tikt galā ar lielu darba apjomu, un tiem interesē šādu darbinieki arī pieņemšana 

patstāvīgam darbam savos uzņēmumos, organizācijās (piem., Rimi, Madara Cosmetics u.c.). 

 

11. Studiju programmu perspektīvais novērtējums, ņemot vērā nacionāla līmeņa attīstības plānošanas dokumentos izvirzītās 

valsts attīstības prioritātes, Latvijas uzdevumus Eiropas Savienības kopējo stratēģiju īstenošanā, kā arī studiju 

programmas atbilstība Eiropas augstākās izglītības telpas veidošanas rekomendācijām. 

Studiju programma atbilst šādiem normatīvajiem aktiem: 

1) Latvijas Augstskolu likums:  

 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;  

2) 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);  

 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: 

1) 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).  

2) Lisabonas diplomatzīšanas konvencijas nostādnes; 

3) 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 
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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.  

4) 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. 

5) 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. 

Izglītības likums 

Kopumā 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. 

 

 

Studiju programmas vadītājs: ________________________________ / ……………………… / 
  Paraksts, atšifrējums 
Datums: _____________________ 

 

 

 

SASKAŅOTS 

Rīgas Stradiņa universitātes ……………………… 

2016.gada ___________ sēdē 

Protokols Nr. _____ 
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