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3.2.

1. Studiju virziena raksturojums
1.1. Studiju virziena attīstības stratēģija, kopīgie mērķi un to saistība ar
augstskolas kopējo stratēģiju
Studiju virziens Vadība un administrēšana saskaņā Latvijas Republikas Izglītības un
zinātnes ministrijas Studiju akreditācijas komisijas sēdes 26. 06. 2013. lēmumu Nr.211 un
Studiju virziena akreditācijas lapu Nr.206 ir tiesības īstenot Latvijas Lauksaimniecības
universitātē studiju virziena „Vadība, administrēšana un nekustāmo īpašuma pārvaldība”
ietvaros līdz 2019. gada 25. jūnijam.
Studiju virziena īstenošanas mērķis - nodrošināt augsta profesionāla līmeņa vadīšanas
speciālistu sagatavošanu komerczinību, komercdarbības, uzņēmējdarbības, projektu vadības,
kā arī sabiedrības pārvaldes jomās, kuru kompetence būtu gan Zemgales reģiona, gan arī visas
Latvijas tautsaimniecības attīstības virzītājspēks.
Studiju
virziena
kopējais
mērķis
atbilst
LLU
Satversmei
(http://www.llu.lv/getfile.php?id=66480 grozījumi 2013.gadā 12.decembrī ), LLU darbības
galvenais mērķis ir dot studējošiem augstāko akadēmisko un profesionālo izglītību, attīstīt
zinātni un izkopt kultūru, uzturēt un attīstīt Latvijas intelektuālo potenciālu.
Latvijas Lauksaimniecības universitātes uzdevumi ir gatavot akadēmiski izglītotus
speciālistus tautsaimniecībai, zinātnei, kultūrai, izglītībai, kā arī valsts pārvaldei, dodot jaunas
zināšanas un prasmi tās izmantot sabiedrības interesēs, veikt zinātnisko darbību un izdot
zinātnisko rakstu krājumus, kā arī organizēt speciālistu tālākizglītošanu un pārkvalificēšanos.
Profesionālā augstākā izglītība nodrošina profesionālo studiju programmu realizāciju un
atbilstošas kvalifikācijas iegūšanu. Augstākās profesionālās kvalifikācijas, profesionālā grāda,
akadēmiskā un zinātniskā grāda iegūšana ir Latvijas Lauksaimniecības universitātes studiju un
zinātniskās darbības mērķis.
Savukārt
LLU
Darbības
stratēģija
2010.-2016.gadam
(http://www.llu.lv/getfile.php?id=75517) uzsver nepieciešamību „nodrošināt augstākās
akadēmiskās un profesionālās izglītības ieguves iespēju lauksaimniecības, veterinārmedicīnas,
pārtikas, inženierzinātņu, meža un sociālo zinātņu, informāciju tehnoloģiju un vides
apsaimniekošanas jomās, kā arī attīstīt zinātni un uzturēt, izkopt Latvijas intelektuālo
potenciālu un kultūru. Studiju virzienā (SV) ietverto programmu konkrētie uzdevumi atbilst
LLU rīcībpolitikas mērķiem, kas paredz:
1. Nodrošināt nacionālas un reģionālas nozīmes universitātes statusam atbilstošu studiju
kvalitāti, kas ļautu sagatavot Latvijas un starptautiskajā darba tirgū konkurētspējīgus
speciālistus lauksaimniecības, veterinārmedicīnas, pārtikas un meža zinātņu jomās,
kā arī ievērojot Jelgavas pilsētas un Zemgales reģiona attīstības pieprasījumu
inženierzinātņu, vides apsaimniekošanas, sociālo zinātņu, informācijas tehnoloģiju
un pedagoģijas zinātņu jomās.
2. Attīstīt LLU zinātniskās darbības potenciālu nacionālu un starptautiski nozīmīgu
pētījumu veikšanai, kā arī pētījumos balstītu izglītību, kas nodrošinātu inovatīvu,
zināšanu ietilpīgu un ekonomiski efektīvu tehnoloģiju ieviešanu Latvijas
tautsaimniecībā, īpaši bioekonomikas nozarēs, kā arī lauku attīstībai un
sabiedrībai nozīmīgus sociālekonomiskos pētījumus.
3. Veidot LLU kā nacionālu un reģionālu izglītības, zinātnes un kultūras ilgtspējīgas
attīstības centru.
Studiju virziena pastāvēšana starp citiem LLU studiju virzieniem nodrošina
multidisciplināru pieeju mūsdienu Latvijas tautsaimniecības komplekso problēmu zinātniskai
izpētei un praktiskai risināšanai, kas nav iespējama bez mūsdienīgu vadībzinātņu devuma
situācijas analīzē, lēmumu pieņemšanā un to īstenošanas organizācijā.
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1.2. Studiju virziena un studiju programmu perspektīvais novērtējums no
Latvijas Republikas interešu viedokļa
Studiju virziens ir orientēts uz speciālistu, ar spējām pielāgoties mainīgiem darba tirgus
apstākļiem sagatavošanu, uz zināšanu apguvi, kas saistās ar ES kopējo stratēģiju īstenošanu un
Latvijas uzdevumiem šo stratēģiju kontekstā, - bioekonomikas un ilgtspējīgas reģionālās
attīstības pārvaldības jautājumiem.
Studiju programmas tiek regulāri atjauninātas, ietverot tajās ES nostādņu novitātes,
nodrošinot to atbilstību gan Latvijas, gan ES darba tirgus prognozēm perspektīvā.
Programmas perspektīvā orientētas arī uz Zemgales plānošanas reģiona attīstības
programmā izvirzītajiem mērķiem (reģiona ar attīstītu zinātņu ietilpīgu ekonomiku, ražotnēm
un pakalpojumiem ar augstu pievienoto vērtību sasniegšanu) saskaņā ar ES reģionālās attīstības
u.c. stratēģijām.
Virzienā VADĪBA un ADMINISTRĒŠANA iekļautās studiju programmas atbilst un tiek
īstenotas saskaņā ar Latvijas Republikas noteikto kopējo izglītības un zinātņu reglamentāciju:
 Atbilst Latvijas Zinātņu nozaru 41.grupai Vadībzinātne;
 Atbilst MK Noteikumu Nr.990 „Noteikumi par Latvijas izglītības klasifikāciju”,
Klasifikācijas līmenim - Sociālās zinātnes, komerczinības un tiesības - izglītības
programmas veidam – Komerczinības un administrēšana, grupai - Vadība un
administrēšana;
 Atbilst profesiju standartiem (PS 1.49. PS 1.49.2 PS 2.33), kas nosaka nepieciešamās
zināšanas un prasmes kvalifikācijas iegūšanai;
 Atbilst LR profesiju klasifikatora Pirmajai pamatgrupai – vadītāji, mazajām grupām
111; 263; 341; 411; 112 un 12 apakšgrupai, kurā ietilpst - rīkotājdirektori un
uzņēmumu vadītāji; administratīvie vadītāji un komercdirektori;
 Atbilst LR profesiju klasifikatora Trešajai pamatgrupai – speciālisti,
33 apakšgrupai Komercdarbības un pārvaldes (administrācijas) speciālisti, kurā
ietilpst – komercdarbības speciālists;
 Valsts
un
pašvaldību
institūciju
amatu
kataloga
(http://likumi.lv/doc.php?id=222271):
 1. sadaļai – administratīvā vadība,
 32. sadaļai – projektu vadība,
 35. sadaļai – politikas īstenošana,
 36. sadaļai – politikas plānošana,
 52. sadaļai – risku vadība.

1.3. Studiju virziena attīstības plāns
Studiju virziena attīstību nosaka tendences sociāli ekonomisko procesu attīstība, valsts
izstrādātā konkrēto jomu rīcībpolitika, darba tirgus prognozes, kā arī studiju virziena un tajā
ietilpstošo programmu izvērtējums, ko koncentrētā veidā atspoguļo SVID analīze šī ziņojuma
1.5. sadaļā.
1.1. tabula
Studiju virziena attīstības plāna pasākumi 2013.-2019.gadam un to rezultatīvie indikatori
Nr.

1.
2.

Pasākums

Atbildīgais

Studiju programmu sasniedzamo
rezultātu, satura struktūras un Studiju programmu
īstenošanas organizācijas regulārs direktori.
izvērtējums
Studiju kursu satura atjaunināšana Studiju
kursu

Rezultāts un tā indikatori
Pēctecība studiju kursu
piedāvājumā
bakalaura, maģistra un
studiju programmās.
Studentu un absolventu

Nr.

Pasākums
un to mācīšanas metožu pilnveide.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Mūsdienīgu vadības teorijas un
prakses jautājumu akcentēšana
(pārmaiņu vadība, risku vadība,
klientorientēta pieeja, u.c.), mācāmo
kursu ietvaros.
Studiju kursu mācību materiālu
sagatavošana
E-studijām Moodle vidē
Vieslektoru piesaiste, t. sk. no
ārvalstīm.
Izvērst
ilgtspējīgu
sadarbību ar vietējām un ārzemju
augstskolām,
īstenojot
kopējas
sadarbības programmas, projektus.
Jaunas, ar citām augstskolām studiju
programmas
kopējas
studiju
programmas izveide studiju virziena
ietvaros
Noslēguma darbos padziļināt un
aktualizēt uzņēmējdarbības, projektu
vadības un sabiedrības vadīšanas
problemātikai - īpaši uzsverot šo
jomu mijiedarbību ar agrāro,
pārtikas,
lauku
vides
un
bioekonomikas nozarēm.

Atbildīgais

Rezultāts un tā indikatori

docētāji,
direktori

institūtu anketēšanas
pozitīvi
rezultāti. Studiju kursu
apvienojums moduļos.
Izstrādāto e-studiju līdzekļu
skaits. Mācību materiālu
sagatavošana angļu valodā,
lai
nodrošinātu
studiju
procesa internacionalizāciju.
Jauni studiju kursi. Mācību
metodisko
materiālu
Studiju
kursu
pilnveidošana. Studentu un
docētāji
darba
devēju
pozitīvi
vērtējumi.
E-studējošo skaits. Moodle
Studiju programmu
vidē piesaistīto studējošo
direktori
skaits.
Piesaistīto
vieslektoru
skaits. Noslēgtie sadarbības
Dekāne,
studiju
līgumi.
Mācībspēku
programmu
profesionālās kvalifikācijas
direktori
paaugstināšanas
veicināšana.
Dekāne,
direktori

institūtu Programmas
lēmumi.

Studiju programmu
direktori,
pētniecisko darbu
vadītāji

izveides

Noslēgumu darbu tematikas
sadalījums
(īpatsvars).
Noslēguma darbu – kā
praktiski ieviešamu darbu
atzīmēšana.
Konkursiem
izvirzīto darbu atzīmēšana.

Sadarbības turpināšana ar
Dekāne,
studiju darba
devējiem.
Virziena
studiju
programmu
programmu
Popularizēšana
masu
popularizēšana un marketings
direktori
mēdijos,
skolās,
profesionāļu apvienībās.
Akadēmiskais,
administratīvais personāls,
Sadarbības aktivizēšana ar Jelgavas
studējošie,
sociālie
un
pilsētas un novada pašvaldībām,
sadarbības
partneri
ir
Zemgales
plānošanas
reģionu, Dekāne, institūtu
iesaistīti kvalitātes vadības
Valsts kanceleju un ministrijām, kā direktori
sistēmas
pilnveidē,
jo
arī ar uzņēmēju profesionālajām
piedalās gala pārbaudījumu
organizācijām.
komisijās,
metodiskā
komisijā un diskusijās.

1.4. Studiju virziena un studiju programmu atbilstība darba tirgus
pieprasījumam
(Darba un izglītības tirgus novērtējuma rezultāti par darbavietu pieejamību studiju
programmu absolventiem, darba devēju aptaujas rezultāti).
Darba tirgus perspektīvās prognozes rāda, ka laikā līdz 2030. gadam pieaugs pieprasījums
pēc komercdarbības un pārvaldes (administrācijas) vecākajiem speciālistiem un speciālistiem.
Līdz ar to var secināt, ka vadībzinību virziena speciālisti nav bezdarba riska grupā.
Nodarbināto skaita ar augstāko izglītību pieprasījuma prognozes sadalījumā pa izglītības
jomām rāda, ka komerczinībās un administrēšanā speciālistu skaits 2012. gadā ir 53.1 tūkst.,
bet speciālistu pieprasījums uz 2030. gadu varētu sasniegt 79.5 tūkst. (Informatīvais ziņojums
par darba tirgus vidēja un ilgtermiņa prognozēm, EM, 2012.)
Savukārt
2014.gada
ziņojums
(https://www.em.gov.lv/files/tautsaimniecibas_attistiba/EMZino_150814.pdf)
parāda,
ka
ekonomiski aktīvo iedzīvotāju īpatsvars ar izglītību sociālajās zinātnēs, t.sk. vadībzinātnēs,
joprojām palielinās (2.8. attēls). Pie tam, bezdarba līmenis virziena studiju programmu
absolventu profesionālajā jomā būtiski nepārsniedz vidējo bezdarba līmeni starp ekonomiski
aktīvajiem iedzīvotājiem ar (2.12. attēls).
Speciālistu sagatavošana ar zināšanām sabiedrības pārvaldes procesā, kuri izprot ne tikai
lēmumu pieņemšanas procesu, bet pārzina arī to praktiskās realizācijas gaitu, perspektīvā dos
ieguldījumu ne tikai sabiedrības pārvaldē, bet dažādu tautsaimniecības jomu/nozaru attīstībā
īstenojot Latvijas uzdevumus ES kopējo stratēģiju īstenošanā (perspektīvā).

1.5. Studiju virziena stipro un vājo pušu, iespēju un draudu analīze
1.2. tabula
Virziena SVID
Stiprās puses

Vājās puses

 Pakalpojumu sektora dominēšana Latvijas
ekonomikā rada pieprasījumu pēc kvalificētiem
speciālistiem publiskā, privātā un nevalstiskā
sektora organizācijās Latvijas reģionos;
 Studiju programmu daudzpusība – tiek iegūtas
zināšanas, prasmes un kompetences, kas ir
piemērotas plaša profila komercdarbības,
vadības un publiskās pārvaldes speciālistu
sagatavošanai;
 Studiju programmas nodrošina teorētisko un
praktisko saikni (mācību prakses, mācību
ekskursijas,
vieslektori
–
profesionālo
organizāciju pārstāvji, absolventu klubs);
 Studiju metožu dažādība - tiek piedāvātas estudijas un e-vides izmantošana, tiek pielietotas
modernas pasniegšanas metodes;
 Studiju iespējas kvalitatīvā studiju vidē
(auditorijas, bibliotēka, prakšu iespējas LLU
aģentūrās);
 Fakultātē tiek rīkotas studentu un maģistrantu
zinātniskās konferences;
 Mācībspēku atbilstoša izglītība, kompetence un
profesionālā pieredze;
 LLU infrastruktūra garantē kvalitatīvu studiju

 Ierobežots finansējums;
 Ārvalstu vieslektoru ierobežotās iespējas
(finanšu trūkums);
 Atsevišķu studiju kursu un pētījumu
tematikas sadrumstalotība;
 Nespēja piesaistīt ārvalstu studentus;
 Ierobežotas iespējas celt programmu
kapacitāti un efektivitāti, nodrošinot
lielāku studējošo skaitu;
 Ierobežotas iespējas iesaistīt studējošos
zinātniskos pētījumos.

procesu: materiāli tehniskās bāzes, ekskursiju,
sakaru nodrošinājumu un maģistrantiem
draudzīgu studiju vidi;
 ERASMUS piedāvājumi studējošiem un
mācībspēkiem;
 Regulāra studiju programmu izvērtēšana
iesaistot studentus un profesionāļus.
Iespējas
 Budžeta vietu iespējas;
 Zinātnisko un praktisko pētījumu aktivizēšana;
 Mācībspēku tālākizglītība (doktorantūra, kursi,
apmaiņas braucieni, dalība projektos);
 Sadarbības
pilnveidošana,
docētāju
un
maģistrantu apmaiņas iespējām ar ārvalstu
augstskolām;
 Aģitācijas braucieni uz skolām un pašvaldībām,
skaidrojot programmas būtību un absolventu
iespējas.

Draudi
 Studējošo skaita samazināšanās;
 Studiju maksas paaugstināšanās;
 Mācībspēku atalgojuma un slodžu
sadalījuma izmaiņas;
 Finansējuma samazinājums LLU un
materiāli tehniskās bāzes novecošanās;
 Studiju virziena deleģēšana un valsts
iejaukšanās virziena izvēlē LLU.
 Finanšu trūkums ierobežo iespējas būtiski
modernizēt esošo programmu saturu vai
piedāvāt jaunas studiju programmas
ievērojamo licenzēšanas un akreditācijas
izmaksu dēļ.

1.6. Studiju virziena iekšējās kvalitātes nodrošināšanas sistēmas apraksts
Studiju virziena iekšējās kvalitātes sistēma balstās uz vairākiem iekšējiem un ārējiem
kvalitātes vērtēšanas faktoriem:
1. Noteikumi un procedūras, kas balstītas uz LLU Stratēģijā noteiktajām
aktivitātēm.
2. Virzienā iesaistīto programmu novērtējuma, monitoringa un iekšējās kvalitātes
nodrošināšana.
Studiju virziena un tajā esošo studiju programmu konkurētspējas uzturēšanas un
veicināšanas nepieciešams priekšnoteikums ir nepārtraukts tās iekšējās kvalitātes pilnveides
process, kurā piedalās mācībspēki, studējošie, absolventi un darba devēji. Studiju kvalitātes
aktuālākie uzlabojuma aspekti vienmēr prevalē LLU Senāta, Konventa, fakultātes Domes,
studiju Metodiskās komisijas, katedras/institūtu sēžu dienas kārtības jautājumos. Kā arī LLU
Mācību metodiskajās konferencēs, kuras notiek katru gadu. Studiju programmas iekšējās
kvalitātes nodrošinājuma tiesiskais regulējums ir plašs un daudzveidīgs un atbilst Eiropas
standartiem un vadlīnijām iekšējai kvalitātes nodrošināšanai augstākās izglītības iestādēs.
Augstākās izglītības programmas iekšējās kvalitātes nodrošināšana tiek īstenota vairākos
līmeņos:
 LLU līmenī - vispārēju uzraudzību par studijām, tai skaitā valsts pārbaudījumu
komisiju darbības pārraudzību, veic mācību prorektors un tā vietnieks un Studiju
daļa. SV un SP stratēģisko virzību un tai pakārtoto prioritāro uzdevumu akcentēšanu
sadarbībā ar darba devējiem veido LLU Padomnieku konvents, kurā Ekonomikas un
sabiedrības attīstības fakultāti (ESAF) pārstāv pieci locekļi; LLU Socioloģisko
pētījumu grupa centralizēti katru gadu veic studējošo aptauju, lai noskaidrotu
mācībspēku profesionālās darbības vērtējumu konkrētajā studiju kursā pēc vairākiem
savstarpēji saistītiem kritērijiem. Studiju programmas iekšējās kvalitātes
nodrošināšanas reglamentējošais raksturs ir nostiprināts Senāta lēmumā par LLU
Metodiskās komisijas nolikumu, šīs komisijas pienākumos ietverot studiju
programmu plānu izskatīšanu un saskaņošanu, atbilstoši spēkā esošajiem LR
normatīvajiem un LLU iekšējiem normatīvajiem dokumentiem un Senāta lēmumā
„LLU Nolikums par studiju programmas direktoru”, kurā precīzi definēti studiju

programmas direktora pienākumi un tiesības studiju programmas iekšējās kvalitātes
nodrošināšanas kontekstā.
 Fakultātes līmenī. Studiju programmas direktors, VPK (valsts pārbaudījumu
komisijas) un VNPK (valsts noslēguma pārbaudījumu komisijas) priekšsēdētājs
katru gadu ziņo fakultātes Domē par prioritārajiem virzieniem studiju kvalitātes
uzlabošanā un tās nodrošināšanas alternatīvajiem scenārijiem. Tiek nodrošināta
„Metodisko norādījumu maģistra darbu izstrādāšanai un aizstāvēšanai” kritiska
izvērtēšana un pilnveide. Maģistra studiju Metodiskās komisijas tiek apstiprinātas
Domes sēdē un kuras sastāvā ietilpst programmu direktori, katedru / institūtu
pārstāvji, studentu pārstāvji, darba devēju pārstāvji un lietvede. Metodiskās komisijas
sēdēs tiek izskatīti studiju procesa organizēšanas un nodrošināšanas pilnveides
jautājumi. Katru gadu LLU Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātē (ESAF)
tiek izstrādāts Darbības plāns LLU darbības stratēģijas 2010.–2016.gadam izpildei.
Šī plāna izpildi divas reizes gadā izvērtē Fakultātes Domē un LLU Vadības
sanāksmē. Darba plāna izpilde tiek analizēta un tās rezultātus izmanto nākamā
attīstība perioda plānošanā. Par studiju programmas izpildi un sasniegtajiem
rezultātiem ik gadu tiek izstrādāts pašnovērtējuma ziņojums, ko izskata ESAF Domē,
LLU Mācību padomē un to apstiprina LLU Senāts.
 Studiju procesa nodrošināšanas un katedru / institūtu līmenī. Studentu
kvantitatīvo rādītāju dinamikas un studiju procesa rezultatīvo rādītāju kontekstā tiek
apzināti un analizēti tādi indikatori, kā studentu skaits, kas pārtrauc studijas konkrētu
iemeslu rezultātā, eksmatrikulēto studentu skaita attiecība pret imatrikulētajiem
studentiem, gala pārbaudījumu darbu novērtējuma dinamika ballu skalā u.c. Studiju
procesa organizēšanā un nodrošināšanā ir akcentēta optimāla nodarbību plānojuma
sagatavošana un tā izmaiņu vadība. Katedru/institūtu sēdēs tiek pārskatītas atbilstošo
studiju kursu anotācijas un izvērstās programmas, metodiskie materiāli, konkrētu
studiju
darbu
metodiskie
norādījumi.
Katedras/institūti
organizē
maģistra/bakalaura/kvalifikācijas darbu priekšaizstāvēšanu, kurā novērtē izstrādātā
darba atbilstību izvirzītajām prasībām. Akadēmiskajam personālam tiek piedāvāta un
rasta iespēja apmeklēt kursus un seminārus par aktuālām metodoloģiskām,
metodiskām un praktiskām problēmām interesējošās zinātnes sfēras ietvaros gan
Latvijas, gan starptautiskā mērogā. Katedru/institūtu līmenī tiek apzināts mācībspēku
īpatsvars, kuru darbs studentu aptaujās konkrētā studiju kursā tiek novērtēts
neapmierinoši vai vērtēšanas kritēriji ir zemā līmenī un tiek individuāli izstrādāts
plāns nepilnību novēršanai, norādot arī atklāto/novērsto trūkumu atbilstības līmeni.
3. Studējošo vērtējumi un kvalitātes rādītāji.
Studējošo iesaisti un vērtējumus kvalitātes procesā nodrošina - Studējošo aptaujas, iesaiste
Studējošo pašpārvaldē, iesaiste lēmumu pieņemšanas procesos Fakultātes domē, Metodiskajās
komisijās un LLU Senātā. Atgriezeniskā saite par SV tiek iegūta veicot katrā no SP studējošo
aptaujas, kā arī LLU veicot studējošo centralizētas aptaujas.
4. LLU ESAF akadēmiskā personāla kvalitātes vērtējumi.
Kvalitātes vērtējumus nosaka atbilstoši „Augstskolu likuma” prasībām, kas regulē akadēmiskā
personāla kvalifikācijas atbilstības rādītājus un LLU Satversmē noteiktā kārtība. Ievēlēšana
Latvijas Lauksaimniecības universitātē akadēmiskajā amatā apliecina personas akadēmiskās un
profesionālās kvalifikācijas atbilstību gan studiju, gan pētniecības darbam. LLU akadēmiskie
amati ir profesors, asociētais profesors, vadošais pētnieks, docents, lektors, pētnieks, asistents
un to ievēlēšanu reglamentē LLU Akadēmisko amatu vēlēšanu nolikums. Profesori un asociēto
profesori ir pakļauti valsts vienotajām prasībām zinātniskās un pedagoģiskās kvalifikācijas
novērtēšanai, saskaņā ar MK 04.09.2001. noteikumiem Nr. 391. Vērtēšana paredz 8 kritērijus
zinātniskās kvalifikācijas sasniegumiem, 9 kritērijus – pedagoģiskajai kvalifikācijai, bet
organizatoriskajai kompetencei – 6 kritērijus. Mācībspēkiem notiek regulāra kvalifikācijas
paaugstināšana. Reizi sešos gados ir iespēja apmeklēt augstākās izglītības pedagogu
profesionālās pilnveides programmu „Inovācijas augstskolu didaktikā”. No 2010.gada LLU

darbiniekiem tiek nodrošināta kvalifikācijas paaugstināšana kursos „Moodle e-kursu
veidošanas vadības sistēma”
5. Resursi un informācijas sistēmas.
LLU Fundamentālā bibliotēka, Starptautiskās sadarbības centrs, Moodle sistēma, pakalpojumi ēdnīcas, kafejnīcas, dienesta viesnīcas, sadarbība ar zinātniskajiem institūtiem, citām
fakultātēm un studiju virzieniem.
6. Publiskā informatīvā bāze.
Mājas lapa, Komunikācijas un mārketinga centrs, laikraksts/žurnāls „Plēsums” un
elektroniskais izdevums „e-Plēsums”.

1.7. Studiju virzienam pieejamie resursi un materiāltehniskais
nodrošinājums (tai skaitā finanšu resursi)
Finanšu resursu izmantošanu atbilstoši LLU finanšu vadības politikai, stratēģijai un
taktikai īsteno LLU Finanšu plānošanas centrs, kas veic finanšu darbības plānošanu atbilstoši
finanšu vadības reglamentējošiem LR likumiem un citiem normatīvajiem dokumentiem. LLU
kopbudžets tiek apstiprināts LLU Senātā un tā kontroli un auditu veic neatkarīga revidentu
grupa, kuras ziņojumu apstiprina LLU Senāts.
Studiju process ir nodrošināts ar modernām tehnoloģijām - interneta pieeju, WI-FI pieeju
fakultātes telpās studentiem un viesiem. Kopumā fakultātē ir nodrošinātas 184 stacionāro
datoru vietas, tai skaitā 64 datorklasēs, 3 - informācijas kabinetā. Ir pieejami 62 pārnēsājamie
datori, tai skaitā sakomplektēti 14 pārnēsājamie datoru komplekti ar projektoriem mācību
procesa nodrošināšanai. Pieejami 44 printeri un 21 kopētājs. Studijām LLU ir piemērota
moderna un plaša bibliotēka, kuras katalogiem var piekļūt no LLU iekšējā interneta tīkla, tai
skaitā pieeja arī 26 nacionālajām bibliotēkām.
Fakultātē ir izveidots un darbojas informācijas kabinets ar apmēram 4000 grāmatām, ar
kopējo vērtību 19852.99 EUR (skat. 6. pielikumu). Studiju programmu īstenošana notiek LLU
Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātes telpās, kuru kopējā auditoriju platība 4123 m2.
Auditorijās ir uzstādītas iekārtas uzskates materiālu demonstrēšanas nodrošināšanai. Studentu
rīcībā ir trīs moderni iekārtotas datorklases ar 66 datoriem. Ir speciāli uzstādītas
datorprogrammas projektu vadīšanā.
Studiju process galvenokārt notiek Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātes telpās
Svētes ielā 18, taču atsevišķi studiju kursi tiek plānoti LLU centrālajā ēkā Lielā ielā 2, kur ir
izvietota atbilstošo studiju kursu vadošā katedra un nodrošināts nepieciešamais tehnoloģiskais
aprīkojums. LLU centrālajā ēkā (SOHU telpas) ir labiekārtotas auditorijas, multimediju
projektori, satelīta iekārtas, televizori, video un audio tehnika, datorklase ar interneta
pieslēgumu, kā arī iespēja izmantot bezvada interneta pieslēgumu. Studiju procesā tiek
izmantotas auditorijas, datorklase, metodiskais kabinets, kā arī citu fakultāšu specializētās
auditorijas. Studenti izmanto studiju procesā arī pieejamo LLU infrastruktūru
http://www.llu.lv/?mi=452 un Studiju vidi, kurā ietilpst Dienesta viesnīcas, LLU Fundamentālā
bibliotēka, Mācību korpusi http://www.llu.lv/?mi=398.

1.8. Sadarbības iespējas Latvijā un ārzemēs attiecīgā studiju virziena
ietvaros
LLU ESAF SOHU ir noslēgti divpusējie sadarbības līgumi ar 19 ārvalstu augstskolām:
1.
Adnana Menderes universitāte (Adnan Menderes University), Turcija;
2.
Alitus koledža (Alitus College), Lietuva;
3.
Čehijas Dabas Zinātņu universitāte Prāgā (Czech University of Life Sciences Prague),
Čehija;
4.
Datorzinātņu un ekonomikas universitāte Olštinā (University of Computer Science and
Economics, WSIiE in Olsztyn), Polija;

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Drontenas Profesionālā Lauksaimniecības universitāte (Dronten University of Applied
Sciences), Nīderlande;
Granadas universitāte (University of Granad), Spānija;
Heinrika Heines universitāte, Diseldorfa (Heinrich-Heine University of Duesseldorf),
Vācija;
Īslandes Lauksaimniecības Universitāte (University of Iceland), Īslande;
Kirikkales universitāte (Kirikkale University), Turcija;
Korvinus universitāte Budapeštā (Corvinus University of Budapest), Ungārija;
Laurea Lietišķo Zinātņu universitāte (Laurea University of Applied Sciences), Somija;
Lusofonas universitāte, Lisabona (Lusophone University of Humanities and
Technologies), Portugāle;
Nigde universitāte (Nigde University), Turcija;
Norvēģijas zinātnes un Tehnoloģiju universitāte (Norwegian University of Science and
Technology), Norvēģija;
Pecas universitāte (University of Pecs), Ungārija;
Slovākijas Lauksaimniecības universitāte Nitrā (The Slovak University of Agriculture in
Nitra), Slovākija;
Sofijas universitāte (University of Sofia „St. Kliment Ohridski), Bulgārija;
Varmijas un Mazūrijas universitāte Olštinā (University of Warmia and Mazury in
Olsztyn), Polija;
Viļņas koledža (Vilnius College of higher Education), Lietuva.

Pēdējos gados arvien lielāku nozīmi iegūst studiju procesa internacionalizācija, kas
nozīmē dažādas starptautiskās aktivitātes un fakultātē tās tiek realizētas:
 izmantojot ERASMUS programmas piedāvātās iespējas studentiem un mācībspēkiem;
 darbojoties Baltijas valstu universitāšu sadarbības tīklā (BOVA);
 sadarbojoties starptautiskos projektos ar citu valstu augstskolām, institūtiem un
organizācijām;
 piedaloties starptautiskās zinātniskās konferencēs gan Latvijā, gan ārpus tās un prezentējot
pētījumu rezultātus;
 publicējot pētījumu rezultātus starptautiskos zinātniskos izdevumos;
 citos pasākumos (darbība starptautiskās organizācijās, konferenču, semināru organizēšana,
dalība žurnālu redkolēģijās, kvalifikācijas paaugstināšana u.t.t.).
ERASMUS
Arvien vairāk LLU studentu, mācībspēku un darbinieku izmanto iespēju iegūt un
papildināt zināšanas un pieredzi kādā no ES valstu augstskolām vai uzņēmumiem, izmantojot
mūžizglītības programmas ERASMUS piedāvātās iespējas. ERASMUS (European Region
Action Scheme for the Mobility of University Students) ir viena no populārākajām studentu un
mācībspēku mūžizglītības apmaiņas programmām, kas veicina augstskolu attīstību vienotā
Eiropas Savienības (ES) augstākās izglītības telpā. Programma ir pieejama visiem studiju
virzieniem un augstākās izglītības līmeņiem, ieskaitot doktorantūru. LLU sadarbojas ar vairāk
kā 100 Eiropas augstskolām un motivētākie studenti izmantojot apmaiņas programmas
ERASMUS piedāvātās priekšrocības, daļu studiju laika pavada ārvalstu partneraugstskolā.
ERASMUS programmas ietvaros notiek sadarbība studentu (3 – 12 mēneši) un mācībspēku
(1 nedēļa) mobilitātē ar vairākām ES dalībvalstu augstskolām (Dānijas, Grieķijas, Vācijas,
Itālijas, Somijas, Nīderlandes un Zviedrijas). Šobrīd ir noslēgti Erasmus līgumi ar 27 ārvalstu
universitātēm, ar kurām iespējamas studiju virziena studentu un mācībspēku apmaiņas
vizītes.
Arvien plašāk attīstās mācībspēku mobilitāte. Palielinās to mācībspēku skaits, kas lasa
lekcijas un dodas pieredzes apmaiņas braucienos uz ārvalstu partneraugstskolām, tādā veidā
paplašinot savu redzesloku un padziļinot savas zināšanas gan valodās, gan par pētāmo tēmu.
Biežāk apmeklētās augstskolas ir Rietumpomerānijas Tehnoloģiju Universitāte (Polija),

Bragansas institūts (Portugāle), Huelvas universitāte (Spānija) un Drontenas Profesionālā
universitāte (Nīderlande). Šajās augstskolās starptautiskā sadarbība balstīta uz „Starptautiskās
nedēļas” aktivitātēm, kas veicina mācībspēku un personāla formālu un neformālu
komunikāciju. ERASMUS programmas ietvaros 2013./2014. studiju gadā ārvalstu augstskolās
lasījuši lekcijas Kopumā no 17 mācībspēku komandējumiem (ERASMUS ietvaros) 15 bija
ESAF mācībspēku lekcijas un 2 pieredzes apmaiņas 9 valstīs – Vācijā, Ungārijā, Portugālē,
Polijā, Slovākijā, Čehijā, Bulgārijā, Turcijā, Rumānijā.
Partneraugstskolu mācībspēki izrāda interesi lasīt lekcijas fakultātes studentiem.
2013./2014. studiju gadā lekcijas lasījuši, uzņemti 8 ārzemju vieslektori: Salīdzinoši aktīvi
2013./14. studiju gadā ESAF viesojās ārvalstu vieslektori. Kopumā pārskata periodā ESAF
vieslekcijās un pieredzes apmaiņā viesojās 8 vieslektori:
 Sercan Yavan un Harun Kiltcaslan no Adnan Menderes universitātes (Turcija);
 Csaba Forgacs no Korvinas Universitātes (Ungārija);
 Aaldrich Enting no Drontenas Lietiško zinātņu universitātes (Nīderlande);
 Agnieska Parlinska un Maria Parlinska no Varšavas Dzīvības zinātņu universitātes
(Polija);
 Rasa Rukuižiene no A.Stulginska universitātes (Lietuva);
 Daniel Zsombor Czinege no Budapeštas Korvinas universitātes (Ungārija).
BOVA
Gan maģistranti, gan mācībspēki piedalās BOVA tīkla organizētajos intensīvajos kursos
Igaunijā un Lietuvā.
Sadarbība projektos
Sadarbība ar zinātniskajām institūcijām notiek galvenokārt dažādu sadarbības projektu ietvaros,
kas ļauj uzkrāt pieredzi, prasmes un kompetences un pētījumu rezultātā gūtās atziņas izmantot
studiju kursu pilnveidošanā. Svarīgākie starptautiskās sadarbības projekti, kurus vada vai kuros
piedalās mūsu fakultātes mācībspēki, ir:
 RURAGRI ERA-NET European Commission´s 7th Framework Programme “Rethinking
the links between farm modernization, rural development and resilience in a world of
increasing demands and finite resources (RETHINK)” I.Pilvere, S.Zēverte-Rivža
 Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta „PĀRTIKAS PRODUKTU KVALITĀTES
KLASTERIS” ietvaros ar Latvijas Pārtikas uzņēmumu federāciju (LPUF) noslēgts
pētījuma projekts „Izejvielu un ražošanas tehnoloģisko procesu izvērtējums rudzu maizes
kvalitātes
un
mikrobioloģiskās
drošības
uzlabošanai”
(Nr. Ie - KAP-3/2012). A.Eglīte
 “Innovation-Creativity-Equality” B.Rivža, L.Jeroščenkova, M. Krūzmētra
 ERA-NET-RURAGRI projekts Nr. 235175 (2010-2013) vadītāja B.Rivža
 Starptautisks projekts No. NCN nr. UMO-2013/08M/HS6/00430 “Youth in transition
countries – innovative potential, new context, new challenges and new problems” D.Bite,
L.Bite, Ž.Krūzmētra, L.Janmere
 Valsts pētījuma programma ”NACIONĀLĀ IDENTITĀTE”, projekts ”Nacionālā
identitāte un rīcībspēja” (Y3-26464-960). J.Ķusis, B.Miltoviča, L.Feldmane
Darbība dažādās zinātniskās zinātniskajās organizācijās gan Latvijā gan starptautiskajā
mērogā ļauj prezentēt valsti un Latvijas Lauksaimniecības universitāti, kā arī rast sadarbības
partnerus tālākai darbībai dažāda mēroga pētniecības projektos (skat. 4. pielikumu).
Sadarbība pētniecības projektos un programmās veicina pieredzes apguvi un izpratni par
izglītības, zinātnes un ekonomiskajiem procesiem dažādās valstīs, kas savukārt veicina
mācībspēku erudīcijas un kompetences paaugstināšanos, ļaujot iegūto pieredzi un zināšanas
izmantot studiju procesā. Savukārt pētījumos iesaistītām institūcijām un uzņēmējiem ir
praktiski ieviešami un zinātniski pamatoti priekšlikumi un izstrādnes to darbības tālākai
attīstībai.
Katru gadu aprīļa pēdējā nedēļā tiek organizēta ikgadējā starptautiskā zinātniskā
konference „Ekonomikas zinātne lauku attīstībai”. 2014. gadā šāda konference tika organizēta
jau piecpadsmito reizi. Ir iznākuši 36 konferenču rakstu krājumi. Publikācijas pirms

publicēšanas konferenču rakstu krājumos tiek anonīmi recenzētas. Pēdējos gados iznāk 3-4
rakstu krājumi gadā. Konferencē piedalās vairāk kā 100 zinātnieki no dažādām Eiropas un
pasaules valstīm. Konferenču rakstu krājums un tajās esošās publikācijas tiek indeksētas: ISI
Web of Knowledge, AGRIS, EBSCO un ir brīvi pieejamas visiem interesentiem.
Citas aktivitātes
Fakultātes mācībspēki ar savu kompetenci un pieredzi sekmīgi darbojas dažādu
institūciju, uzņēmumu padomēs, kas savukārt ļauj labāk izprast dažādus ekonomiskos procesus
un rada labas iespējas dalībai dažādos zinātniskos pētījumos.
Profesore B.Rivža ir Eiropas Lauksaimniecības pārtikas un vides zinātņu akadēmijas
asociācijas padomes locekle, Georgofili akadēmijas (Itālija) ārzemju locekle, Krievijas
Lauksaimniecības zinātņu akadēmijas ārzemju locekle, Lietuvas Zinātņu akadēmijas ārzemju
locekle, Zviedrijas Karaliskās Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmijas ārzemju locekle,
galvenā izdevēja zinātnisko rakstu krājumam„ Ekonomika un lauku attīstība” (Lietuva),
Igaunijas Dzīvības zinātņu universitātes un Lietuvas zinātņu akadēmijas zinātnisko rakstu
krājumu redkolēģijas padomes locekle u.c.
Profesors V.Strīķis ir Krievijas Lauksaimniecības zinātņu akadēmijas ārzemju loceklis,
Lietuvas Zinātņu akadēmijas (ZA) ārzemju loceklis un Zviedrijas Lauksaimniecības un meža
akadēmijas ārzemju loceklis, Kauņas Tehnoloģiskās universitātes promocijas padomes
(komitejas) loceklis, Kauņas Tehnoloģiskās universitātes žurnāla “Aplinkos tyrimai, inžinerija
ir vadyba/ Environmental Research, Engineering and Management”, Lietuvas A.Stulginskis
universitātes žurnāla „Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure
Development”, Lietuvas ZA žurnāla „Žemėsūkiomokslai”, Ščecinas Agrārās universitātes
(Polija) zinātnisko rakstu „Oeconomica” redkolēģijas loceklis u.c.
Profesors V.Kozlinskis ir Šauļu universitātes zinātnisko konferenču organizācijas
komitejā.
Profesore I.Pilvere ir redkolēģijas locekle starptautiskajā zinātniskajā žurnālā
„Ekonomika un lauku attīstība” (Lietuva), Šauļu universitātes (Lietuva) ikgadējās starptautiskās
zinātniskās konferences „Modernu lauku vīzija” zinātniskās komitejas locekle.
Asociētā profesore A.Eglīte ir zinātniskais pārstāvis Deutsche Geselschaft für
Hauswirtschaft and Union of Scientistsin Bulgariamember.
Profesore A.Zvirbule-Bērziņa ir akadēmiskais pārstāvis Athens Institute for Education
and Research academic member.
Asociētā profesore G.Mazūre ir Lietuvas, Latvijas un Polijas starptautiskā zinātniskā
žurnāla “Economics and Rural Development” (ISSN 1822-3346) redkolēģijas locekle un
atbildīgā redaktore no Latvijas.
Vairāki fakultātes zinātnieki ir Ziemeļvalstu Lauksaimniecības zinātnieku asociācijas
(NJF) un Ziemeļvalstu Lauksaimniecības zinātnieku asociācijas (NJF) Latvijas nacionālās
biedrības (NJF Latvia) biedri (I.Jakušonoka, G.Mazūre, I.Pilvere, D.Vīksne).
Docente, Dr.sc.soc. V. Korpa - nacionālā eksperte darba un ģimenes dzīves saskaņošanas
jomā Eiropas Komisijā nodarbinātības un sociālās solidaritātes programmā PROGRES.
Eeksperts LR Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija, Demogrāfijas lietu
apakškomisija.
Asoc. prof. Dr.phils.soc.darbā S.Dobelniece - „European Observatory on Homelessness ”
Latvijas eksperte bezpajumtniecības jautājumos, LZA LZP eksperte socioloģijā.
Asoc. prof., Dr.psih. L.Brokāne – LZA LZP eksperte psiholoģijas nozarē.
Asoc. prof., Dr.hist. J.Ķusis - RTU Zinātnisko rakstu 8.sērijas Humanitārās un sociālās
zinātnes redkolēģijas loceklis. Žurnāla „Scientific Journals of Poznan University of
Technology” series of “Organization and Management” recenzentu grupas loceklis.
Docente, Dr.oec. A.Grīnfelde - eksperte ESF Darbības programmas 2007.-2013.gadam
„Cilvēkresursi un nodarbinātība”, pasākuma „Cilvēkresursu kapacitātes stiprināšana”
aktivitātes „Sociālo partneru, nevalstisko organizāciju un pašvaldību kapacitātes stiprināšana”
projektā „Senior, piedalies!” (2012-2013).

1.9. Studiju programmu uzskaitījums
1.3. tabula
Virzienā iesaistītās studiju programmas, to uzskaitījums
Nr.

Nosaukums

Studiju
veids

Pilna laika

1.

2.

KP

80
2 gadi (80 KP) pilna laika
klātienes studijās;

1.līmeņa profesionālās augstākās
izglītības
studiju
programma
„Komerczinības” (IKK 41345),
1.līm.

Profesionālās augstākās izglītības
bakalaura studiju programma
„Komercdarbība un uzņēmuma
vadība” (IKK 42345), p(b)

Studiju programmas
īstenošanas ilgums un
apjoms

2.5 gadi (5 semestri) (no
2012./2013. studiju gada) 3 gadi
(80 KP) nepilna laika klātienes
studijās;
Nepilna laika

80

Pilna laika

164

4 gadi (164 KP) pilna laika
klātienes studijās;
4.5 gadi (160 KP) nepilna laika
klātienes studijās

Nepilna laika

Prasības, sākot studiju programmas
apguvi
Personām, kuras vidējo izglītību ieguvušas no
2004.gada:
 Obligāts centralizētais eksāmens latviešu
valodā;
 Obligāts centralizētais eksāmens svešvalodā;
 Obligāts
centralizētais
eksāmens
vai
atestāta/diploma gada atzīme matemātikā.
Personām, kuras vidējo izglītību ieguvušas pirms
2004.gada, kā arī personām ar īpašām vajadzībām:
 Obligāta atestāta/diploma gada atzīme vai
centralizētais eksāmens latviešu valodā;
 Obligāta atestāta/diploma gada atzīme vai
centralizētais eksāmens svešvalodā;
 Obligāta atestāta/diploma gada atzīme vai
centralizētais eksāmens matemātikā.
Personām, kuras vidējo izglītību ieguvušas no
2004.gada:
 Obligāts centralizētais eksāmens latviešu
valodā;
 Obligāts centralizētais eksāmens svešvalodā;
 Obligāts
centralizētais
eksāmens
vai
atestāta/diploma gada atzīme matemātikā.
Personām, kuras vidējo izglītību ieguvušas pirms
2004.gada, kā arī personām ar īpašām vajadzībām:

160
15

Iegūstamais
grāds un/vai
kvalifikācija

Uzņēmējdarbības
(komercdarbības)
speciālista
kvalifikācija

Profesionālais
bakalaura
grāds
komercdarbībā
un
uzņēmuma vadībā un
vadītāja kvalifikācija

Nr.

3.

Nosaukums

Profesionālās augstākās izglītības
bakalaura studiju programma
„Iestāžu un uzņēmumu ārējie
sakari” (IKK 42345), p(b)

Studiju
veids

Pilna laika

KP

164

Studiju programmas
īstenošanas ilgums un
apjoms

4 gadi (164 KP) pilna laika
klātienes studijās

Prasības, sākot studiju programmas
apguvi
 Obligāta atestāta/diploma gada atzīme vai
centralizētais eksāmens latviešu valodā;
 Obligāta atestāta/diploma gada atzīme vai
centralizētais eksāmens svešvalodā;
 Obligāta atestāta/diploma gada atzīme vai
centralizētais eksāmens matemātikā.
Personām, kuras vidējo izglītību ieguvušas no
2004.gada:
 Obligāts centralizētais eksāmens latviešu
valodā;
 Obligāts centralizētais eksāmens svešvalodā;
 Obligāts
centralizētais
eksāmens
vai
atestāta/diploma gada atzīme vēsturē.
Personām, kuras vidējo izglītību ieguvušas pirms
2004.gada, kā arī personām ar īpašām vajadzībām:
 Obligāta atestāta/diploma gada atzīme vai
centralizētais eksāmens latviešu valodā;
 Obligāta atestāta/diploma gada atzīme vai
centralizētais eksāmens svešvalodā;
 Obligāta atestāta/diploma gada atzīme vai
centralizētais eksāmens vēsturē.

4.

1.5 gadi vai 2 gadi (60 KP vai
80 KP) pilna laika klātienes
studijās

Pilna laika
80

Profesionālais
bakalaura
grāds
sabiedrības vadībā un
ārējo
sakaru
struktūrvienības
vadītāja kvalifikācija

Profesionālais
maģistra
grāds
projektu
vadībā
(Mg.proj.mgmt.)

60
Profesionālās augstākās izglītības
maģistra
studiju
programma
„Projektu vadība” (IKK 46345),
p(m)

Iegūstamais
grāds un/vai
kvalifikācija

Profesionālais vai akadēmiskais bakalaura grāds vai
otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība.

Profesionālais
maģistra
grāds
projektu
vadībā
(Mg.proj.mgmt.) un
projektu
vadītāja
kvalifikācija

Nr.

Nosaukums

Studiju
veids
Pilna laika

5.

Profesionālās augstākās izglītības
maģistra
studiju
programma
„Sabiedrības
pārvalde”
(IKK 46345), p(m)

KP

60

Nepilna laika
Pilna laika
80
Nepilna laika

Studiju programmas
īstenošanas ilgums un
apjoms
1.5 gadi vai 2 gadi (60 KP un 80
KP) pilna laika klātienes
studijās;
2 gadi vai 2.5 gadi (60 KP un 80
KP) nepilna laika neklātienes
studijās

6.

1.5 gadi (60 KP) vai 2 gadi (80
KP) pilna laika klātienes
studijās

Pilna laika

80

a
p(b)
2.līm.
1.līm.
p(m)
d

Iegūstamais
grāds un/vai
kvalifikācija

Profesionālais vai akadēmiskais bakalaura grāds vai
otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība.

Profesionālais
maģistra
grāds
sabiedrības pārvaldē
Profesionālais
maģistra
grāds
sabiedrības pārvaldē
un
sabiedrības
pārvaldes
vadītāja
kvalifikācija

1.5 gadu programmā - profesionālais bakalaura
grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība
ekonomikas, uzņēmējdarbības vai vadības zinību
nozarēs;

60
Profesionālās augstākās izglītības
maģistra
studiju
programma
„Uzņēmējdarbības
vadība”
(IKK 46345), p(m)

Prasības, sākot studiju programmas
apguvi

- akadēmiskā bakalaura/maģistra studiju programma
– profesionālā bakalaura studiju programma
– otrā līmeņa profesionālā studiju programma
– pirmā līmeņa profesionālā studiju programma
– profesionālā maģistra studiju programma
- doktora

2 gadu programmā - akadēmiskais bakalaura grāds
vai otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības
diploms, kas nav saistīts ar attiecīgo nozari vai
augstākā izglītība jebkurā nozarē līdz 1995.gadam,
apliecinot, ka iepriekšējā studiju līmenī prakse
veido vismaz 6 KP vai vismaz gadu darba pieredzi
izvēlētajā studiju virzienā ar izziņu no reflektanta
darba vietas, kurā uzrādīts ieņemamais amats un
galvenie pienākumi uzņēmējdarbības un/vai vadības
jomā.

Profesionālais
maģistra
grāds
uzņēmējdarbībā
un
vadīšanā (MBA)

Profesionālais
maģistra
grāds
uzņēmējdarbībā
un
vadīšanā (MBA) un
uzņēmumu un iestāžu
vadītāja kvalifikācija

1.10. Studiju virziena īstenošanā iesaistītā akadēmiskā personāla
uzskaitījums
Studiju virziena īstenošanā iesaistītā akadēmiskā personāla uzskaitījums redzams
1. pielikumā.
1.4.tabula
Studiju virzienā iesaistītā akadēmiskā personāla uzskaitījums
2013./2014.st.g.
Profesors
Asoc.profesors
Viesasoc.profesori
Docents
Viesdocenti
Lektors
Vieslektori

8
14
2
18
11
14
41

Viesasistents

1

Pētnieks

2

1.11. Studiju virziena īstenošanā iesaistītā akadēmiskā personāla
pētnieciskā darbība un tā ietekme uz studiju darbu
Studiju virzienā „Vadīšana un administrēšana” iesaistītais akadēmiskais personāls, kurš
2013./2014. studiju gadā iesaistīts vairāku (ESAF - 33) pētniecisko projektu vadībā un
izpildē. (skat.4.pielikumu)

1.12. Studiju virziena īstenošanā iesaistītā akadēmiskā personāla galveno
zinātnisko publikāciju un sagatavotās mācību literatūras saraksts
pārskata periodā
Studiju virzienā „Vadība un administrēšana ” iesaistītais akadēmiskais personāls
2013./2014. studiju gadā sagatavojuši un publicējuši kopumā 121 starptautiski zinātniskās
publikācijas ārvalstīs un publikācijas Latvijā (skat. 3. pielikumu). Sagatavotas un izdotas 3
monogrāfijas un 10 mācību grāmatas.
Fakultātes mācībspēki prezentējuši savu pētījumu rezultātus - 75 uzstāšanās
starptautiski zinātniskās konferencēs.
1.5.tabula
Studiju virzienā „Vadība un administrēšana ” iesaistītā akadēmiskā personāla
publikācijas un sagatavotās mācību grāmatas
2013./2014.
st.gads
Starptautiski zinātniskās publikācijas ārvalstīs un publikācijas
Latvijā
Uzstāšanās starptautiski zinātniskās konferencēs
Monogrāfijas
Mācību grāmatas

18

121
75
3
10

1.13. Studiju virziena īstenošanā iesaistīto struktūrvienību uzskaitījums
piemēram, katedru, profesoru grupu, laboratoriju, institūtu uzskaitījums, norādot to
uzdevumus studiju virziena un konkrētu studiju programmu īstenošanā
LLU ESAF Sociālo un humanitāro zinātņu institūts (SOHU).
Sociālo un humanitāro zinātņu institūtā tiek realizētas bakalaura un maģistra studiju
programmas:
Studiju virziens „Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība”:
 profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma „Iestāžu un
uzņēmumu ārējie sakari”-programmas direktore docente Dace Kaufmane (kopš
2013.gada) ;
 profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programma „Sabiedrības
pārvalde”-programmas direktore docente Jolanta Millere (kopš 2013.gada);
 profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programma „Projektu
vadība”- programmas direktors asoc.profesors Voldemārs Bariss (kopš
2013.gada)
LLU ESAF Uzņēmējdarbības un vadībzinātnes institūts (UZVA).
Uzņēmējdarbības un vadībzinātnes institūts ir atbildīgs par LLU Ekonomikas un
sabiedrības attīstības fakultātē sekojošām realizētajām studiju programmām:
 Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma
„Komerczinības” - programmas direktore asoc.profesore Ināra Jurgena (kopš
2008.gada)
 Profesionālās
augstākās
izglītības
bakalaura
studiju
programma
„Komercdarbība un uzņēmumu vadība” - programmas direktore asoc.profesore
Aina Muška (kopš 2013.gada)
 Profesionālās
augstākās
izglītības
maģistra
studiju
programma
„Uzņēmējdarbības vadība” - programmas direktore profesore Andra ZvirbuleBērziņa (kopš 2007.gada)
Uzņēmējdarbības un vadībzinātnes institūts ir iesaistīts Ekonomikas un sabiedrības
attīstības fakultātes visu līmeņu studiju programmu realizācijā ar studiju kursiem, kas ir
uzņēmējdarbības un vadībzinību nozares profilam atbilstoši.
1.6. tabula
Virzienā iesaistīto struktūrvienību uzskaitījums un to uzdevumi
Studiju programma

1.līmeņa profesionālās augstākās
izglītības studiju programma
„Komerczinības”, 1.līm.

Studiju virziena
īstenošanā iesaistītās
struktūrvienības

Struktūrvienību uzdevumi
studiju programmu
īstenošanā

LLU ESAF Ekonomikas un
reģionālās attīstības institūts
(EKRA)
LLU
ESAF
Finanšu
un
grāmatvedības institūts (FIGR)

Studiju
programmā
iekļauto
atbilstošo studiju kursu un prakses
realizācija.
Kvalifikācijas darbu vadīšana un
recenzēšana.
Piedalīšanās VNPK sēdēs.
Dalība studiju metodiskajā darbā.
Studiju
kursa
Matemātika
ekonomistiem
realizācijas
nodrošināšana
Organizē
un
vada
Sporta
nodarbības
Studiju kursu Profesionālā angļu
valoda, Profesionālā vācu valoda

LLU ESAF Uzņēmējdarbības un
vadībzinātnes institūts (UZVA)
LLU ITF Matemātikas katedra
(MATE)
LLU Sporta centrs (SPOR)
LLU Valodu centrs (VALO)

19

Studiju programma

Studiju virziena
īstenošanā iesaistītās
struktūrvienības
LLU
LIF
Vides
un
ūdenssaimniecības
katedra
(VIDE)
LLU ITF Vadības sistēmu
katedra (VASI)
LLU MF Meža izmantošanas
katedra (MIZM)
LLU ESAF Ekonomikas un
reģionālās attīstības institūts
(EKRA)
LLU
ESAF
Finanšu
un
grāmatvedības institūts (FIGR)
LLU ESAF Uzņēmējdarbības un
vadībzinātnes institūts (UZVA).
LLU ITF Matemātikas katedra
(MATE)

Profesionālās augstākās izglītības
bakalaura studiju programma
„Komercdarbība un uzņēmuma
vadība”, p(b)

LLU Sporta centrs (SPOR)
LLU Valodu centrs (VALO)
LLU
LIF
Vides
un
ūdenssaimniecības
katedra
(VIDE)
LLU
ESAF
Sociālo
un
humanitāro
zinātņu institūts
(SOHU)
LLU ITF Vadības sistēmu
katedra (VASI)
LLU
Izglītības
un
mājsaimniecības institūts (IZMA)
LLU MF Meža izmantošanas
katedra (MIZM)
LLU ESAF Uzņēmējdarbības un
vadībzinātnes institūts (UZVA)
LLU
ESAF
Sociālo
un
humanitāro
zinātņu institūts
(SOHU)

Profesionālās augstākās izglītības
bakalaura studiju programma
„Iestāžu un uzņēmumu ārējie
sakari”, p(b)

LLU Valodu centrs (VALO)

LLU ESAF Ekonomikas un
reģionālās attīstības institūts
(EKRA)

LLU Sporta centrs (SPOR)
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Struktūrvienību uzdevumi
studiju programmu
īstenošanā
realizācijas nodrošināšana
Studiju kursa Ekoloģija un vides
aizsardzība
realizācijas
nodrošināšana
Studiju
kursa
Informātika
realizācijas nodrošināšana
Studiju kursa Darba un civilā
aizsardzība
realizācijas
nodrošināšana
Studiju
programmā
iekļauto
atbilstošo studiju kursu un prakses
realizācija.
Bakalaura darbu vadīšana un
recenzēšana.
Piedalīšanās VPK sēdēs.
Dalība studiju metodiskajā darbā.
Studiju
kursa
Matemātika
ekonomistiem
realizācijas
nodrošināšana
Organizē
un
vada
Sporta
nodarbības
Studiju kursa Lietišķā svešvaloda
realizācijas nodrošināšana
Studiju kursa Ekoloģija un vides
aizsardzība
realizācijas
nodrošināšana
Studiju
kursa
Socioloģija
realizācijas nodrošināšana
Datortehnoloģiju
pamati
un
Mācību prakses organizēšana
Studiju kursa Sociālā psiholoģija
realizācijas nodrošināšana
Studiju kursa Darba un civilā
aizsardzība
realizācijas
nodrošināšana
Studiju kursa Uzņēmējdarbības
pamati realizācijas nodrošināšana
Studiju
kursu
Vadībzinības
(Menedžments),
Publiskā
administrācija,
Organizācijas
teorija, Politikas teorija u.c.
realizācijas nodrošināšana
Studiju kursu Vācu valodas pamati,
Franču valodas pamati, Spāņu
valoda realizācijas nodrošināšana
Studiju
kursu
Tirgzinība,
Starptautiskās
tiesības,
Starptautiskie ekonomiskie sakari,
Ekonomikas
teorijas
pamati,
Projektu vadīšana, Tiesību pamati,
Radošā
ekonomika,
Reklāmas
veidošana nodrošināšana
Organizē
un
vada
Sporta
nodarbības

Studiju programma

Studiju virziena
īstenošanā iesaistītās
struktūrvienības

Struktūrvienību uzdevumi
studiju programmu
īstenošanā

LLU
LIF
Vides
un
ūdenssaimniecības
katedra
(VIDE)

Studiju kursa Ekoloģija un vides
aizsardzība
realizācijas
nodrošināšana
Studiju kursa Darba un civilā
aizsardzība
realizācijas
nodrošināšana
Studiju
kursa
Informācijas
tehnoloģijas
realizācijas
nodrošināšana
Studiju kursa Uzņēmējdarbības
plānošana
realizācijas
nodrošināšana

LLU MF Meža izmantošanas
katedra (MIZM)
LLU ITF Vadības
katedra (VASI)

sistēmu

LLU ESAF Uzņēmējdarbības un
vadībzinātnes institūts (UZVA)
LLU
ESAF
Sociālo
un
humanitāro
zinātņu
institūts
(SOHU)
Profesionālās augstākās izglītības
maģistra studiju programma
„Projektu vadība”, p(m)

LLU ESAF Ekonomikas un
reģionālās attīstības institūts
(EKRA)
LLU
ESAF
Finanšu
un
grāmatvedības institūts (FIGR)
LLU ITF Vadības
katedra (VASI)

sistēmu

LLU
ESAF
Finanšu
un
grāmatvedības institūts (FIGR)
Profesionālās augstākās izglītības
maģistra studiju programma
„Sabiedrības pārvalde”, p(m)

Profesionālās augstākās izglītības
maģistra studiju programma
„Uzņēmējdarbības
vadība”,
p(m)

LLU
ESAF
Sociālo
un
humanitāro
zinātņu institūts
(SOHU)
LLU ESAF Ekonomikas un
reģionālās attīstības institūts
(EKRA)
LLU ESAF Ekonomikas un
reģionālās attīstības institūts
(EKRA)
LLU
ESAF
Finanšu
un
grāmatvedības institūts (FIGR)
LLU ESAF Uzņēmējdarbības un
vadībzinātnes institūts (UZVA)
LLU ITF Vadības
katedra (VASI)

sistēmu

LLU
Izglītības
un
mājsaimniecības institūts (IZMA)

Studiju kursu Projekta komandas
vadība,
Sociālā
psiholoģija,
Projekta risku vadība, Inovācijas
un kreativitāte u.c. realizācijas
nodrošināšana
Studiju
kursu
Projektu
sociālekonomiskā
vide,
Starptautiskā tirgzinība, Tiesību
zinības nodrošināšana
Studiju kursa Projektu finanšu
vadība realizācijas nodrošināšana
Studiju
kursa
Informācijas
tehnoloģijas projektu vadīšanā
realizācijas nodrošināšana
Studiju kursa Budžeta vadība
realizācijas nodrošināšana
Studiju kursu Publiskās pārvaldes
teorijas, Kvalitātes vadība, Sociālā
filozofija, Sabiedrības pārvalde,
Sociālo pētījumu metodes u.c.
realizācijas nodrošināšana
Studiju kursu Makroekonomika,
Administratīvās tiesības, Normatīvo
aktu izstrāde nodrošināšana
Studiju
programmā
iekļauto
atbilstošo
studiju
kursu
pasniegšanas nodrošināšana.
Maģistra darbu vadīšana un
recenzēšana.
Piedalīšanās VPK sēdēs.
Dalībā studiju metodiskajā darbā.
Studiju
kursu,
Matemātiskā
statistika, Resursu plānošanas
sistēmas realizācijas nodrošināšana
Studiju kursa Lietišķā psiholoģija
realizācijas nodrošināšana

1.14. Studiju virziena īstenošanā nepieciešamā mācību palīgpersonāla
raksturojums
norādīt tā uzdevumus studiju virziena un konkrētu studiju programmu īstenošanā
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Palīgpersonāla kvalifikācijas pamatprasības zināšanas un prasmes:
Jāzina: uzdotā darba izpildes teorētiskie un praktiskie pamati, normatīvie akti, analīzes un
sintēzes metodes un paņēmieni; profesionālās darbības metodes un paņēmieni; darbā
lietojamo tehnisko līdzekļu uzbūve, darbības principi, lietošanas noteikumi; savstarpēji
saistīto darba procesu izpildes secība, to racionāla organizācija, darba režīmi.
Jāprot: lietot praksē teorētiskās zināšanas un tās nepārtraukti papildināt; padziļinātas
datorprasmes.
Citas prasmes: komunikācijas spējas, spēja organizēt laiku un darbu.
Personīgās īpašības: atbildības sajūta, precizitāte, komunikācijas spējas, mērķtiecīgums,
kreativitāte, pašiniciatīva.
Nepieciešamā darba pieredze un izglītība:
Izglītība: augstākā profesionālā vai akadēmiskā izglītība saistīta ar darba specifiku
(ekonomikas, socioloģijas, informācijas tehnoloģiju un vadībzinātņu nozarē).
Darba pieredze: pieredze lietvedības un administratīvajā darbā.
LLU Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātes dekanāts
Egita Bumbule (maģistra izglītība) galvenā speciāliste nepilna laika bakalaura studiju
jautājumos.
Ilze Vestarta (bakalaura izglītība) galvenā speciāliste pilna laika bakalaura studiju
jautājumos.
Džesija Zeiferte (maģistra izglītība) galvenā speciāliste pilna laika un nepilna laika
maģistra studiju jautājumos.
Inga Vetere (augstākā izglītība) galvenā speciāliste pilna laika un nepilna laika
doktorantūras studiju jautājumos.
Līga Proškina (doktora izglītība) Siguldas pārstavniecības lietvedības speciāliste.
Elita Sniedziņa (maģistra izglītība) Laidzes filiāles lietvedības speciāliste.
Galvenie darba uzdevumi:
 datu aktualizēšana Latvija lauksaimniecības universitātes informācijas sistēmā;
 dokumentu projektu sagatavošana;
 studentu informēšana un konsultēšana par studiju iespējām;
 kvalifikācijas, bakalaura, maģistra un doktora darbu aizstāvēšanas dokumentu
sagatavošana;
 lietišķās tikšanās organizēšana, apmeklētāju pieņemšana;
 lietvedības kārtošana atbilstoši LR normatīvajiem un LLU izstrādātajiem aktiem;
 nepieciešamo rīkojumu un pārskatu sagatavošana;
 nepilna un pilna laika apmācības studentu kontrollapu sagatavošana, reģistrācija
un sadale;
 personiskos iesniegumus pieņemšana un līdzīga satura uzdevumu veikšana;
 sadarbība ar citām LLU struktūrvienībām;
 saņemto un nosūtāmo e-pastu apstrāde un informācijas aprites organizēšana;
 saņemto un nosūtīto dokumentu kustības organizēšana;
 studentu uzņemšanas, studiju turpināšanas dokumentācijas noformēšana un
uzturēšana;
 studiju plānu izrakstu ievadīšana LLU IS;
 studiju plānu izrakstu sagatavošana LLU struktūrvienībām.
Inna Deņisova (profesionālās augstākās izglītības maģistra izglītība) galvenā speciāliste.
Gunārs Jumiķis (augstākā izglītība) galvenais speciālists.
Laima Barisa (maģistra izglītība) metodiķis-sociologs.
Aija Jurevica (maģistra izglītība) galvenais speciālists.
Līga Paula (maģistra izglītība) metodiķis-sociologs.
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Skaidrīte Drande (profesionālās augstākās izglītības maģistra izglītība) Ekonomiskās
informācijas kabineta vadītāja. Darba uzdevumi: mācību un zinātniskās literatūras
saņemšana un reģistrēšana, izsniegšana studentiem, maģistrantiem un mācībspēkiem.
LLU ESAF Ekonomikas un reģionālās attīstības institūts (EKRA).
Inga Eihenberga (bakalaura izglītība) galvenā speciāliste. Darba uzdevums: studiju
programmās realizēto studiju kursu koordinēšana un lietvedības jautājumu risināšana
institūtā.
LLU ESAF Finanšu un grāmatvedības institūts (FIGR).
Ināra Bajāre (profesionālās augstākās izglītības maģistra izglītība) lietvedības speciāliste.
Darba uzdevums: studiju programmās realizēto studiju kursu koordinēšana un lietvedības
jautājumu risināšana institūtā.
LLU ESAF Sociālo un humanitāro zinātņu institūts (SOHU).
Ingūna Krastiņa (bakalaura izglītība) lietvedības speciāliste. Darba uzdevums:
profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas „Iestāžu un uzņēmumu
ārējie sakari”, profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programmas
„Sabiedrības pārvalde” un „Projektu vadība” studiju programmu darba organizēšana un
lietvedības jautājumu risināšana institūtā.
LLU ESAF Uzņēmējdarbības un vadībzinātnes institūts (UZVA).
Rasma Veinberga (Otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība) galvenā speciāliste. Darba
uzdevums: profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas
„Komercdarbība un uzņēmumu vadība”, pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības
studiju programmas „Komerczinības” un profesionālās augstākās izglītības maģistra
studiju programmas „Uzņēmējdarbības vadība” darba organizēšana un lietvedības
jautājumu risināšana institūtā.
LLU IT un zinātniskā aprīkojuma centrs (ESAF).
Artūrs Gatiņš, IT administrators, servisa inženieris. Darba uzdevumi:
 veikt datortehnikas iekārtu darbības uzraudzību;
 veikt datortehnikas komplektēšanas uzdevumus, apkalpošanu;
 operētājsistēmu un standarta programmatūras uzstādīšanas.

1.15. Informācija par ārējiem sakariem
1.15.1. Sadarbība ar darba devējiem, profesionālajām organizācijām
Studiju programmu saturs un tā īstenošana nodrošina studiju programmas ilgtspējīgu
attīstību, jo ir balstīta uz sadarbību un atbildīgu rīcību, kurā ir iesaistīti studējošie,
mācībspēki un darba devēji. Sadarbība ar darba devējiem un profesionālajām
organizācijām tiek organizēta un attīstīta vairākos līmeņos:
 vieslekcijas;
 mācību ekskursijas;
 dalība studiju procesa galvenā rezultāta izvērtēšanā;
 biedrība „LLU Ekonomistu Klubs”.
Vieslekcijas
Studiju procesa kvalitātes uzlabošanas nolūkos ESAF regulāri saviem studentiem
piedāvā vieslekcijas. Tradicionāli vieslekcijas tiek organizētas Absolventu nedēļas laikā,
kuras ietvaros studenti tiekas ar absolventiem nozares speciālistiem, kuri iepazīstina
studentus ar savu profesionālo pieredzi un ar aktualitātēm nozarē. Vieslekcijas ir atklātas
un tās var noklausīties arī citi interesenti. 2012./2013. studiju gadā tika organizēta sestā
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absolventu lekciju nedēļa no 2013. gada 20. līdz 21. martam, kurā piedalījās 4 vieslektori
(1.7. tabula).
1.7. tabula
LLU ESAF 2012./2013. studiju gada absolventu lekciju nedēļas vieslektori
Datums

Organizācija

Vieslektors

20.03.2013.

Aija Tračuma

20.03.2013.

Tamāra Bisniece

20.03.2013.

Madars Bitītis

20.03.2013.

Līna Dimitrijeva

Jelgavas novada domes priekšsēdētāja vietniece sociālo,
izglītības un kultūras jautājumu jomā
Zemnieku saimniecības „Meistari” īpašniece
„Iespējamā misija skolām un līderiem”, dalībnieku
piesaistes vadītājs
Uzņēmuma SIA „Reģionālie projekti” vadītāja

Ievērojami lielāks vieslektoru skaits piedalījās 2013./2014. studiju gadā organizētajā
septītajā absolventu lekciju nedēļā, kurā kopumā piedalījās 11 vieslektori (1.8.tabula).
1.8.tabula
LLU ESAF 2013./2014. studiju gada absolventu lekciju nedēļas vieslektori
Datums

Organizācija

Vieslektors

17.03.2014.

Rihards Krastiņš,

17.03.2014.

Ilze Vārpiņa

17.03.2014.

Ģirts Lapšins

17.03.2014.

Mairita Pauliņa

18.03.2014.

Juris Aksels Cīrulis

18.03.2014.

Jēkabs Krieviņš

18.03.2014.

Linda Vovere

19.03.2014.

Aigars Rublis

19.03.2014.

Ritvars Zapereckis

19.03.2014.
19.03.2014.

Anna Liscova
Ēriks Palkavnieks

Fonds Latvijas Lauksaimniecības attīstībai, valdes
priekšsēdētājs
Fonds Latvijas Lauksaimniecības attīstībai projektu
vadītāja
A/s SWEDBANK, īpašuma vērtētājs
Zemgales plānošanas reģions, ES struktūrfondu
informācijas centra konsultante
A/s SWEDBANK Mārketinga daļa Sadarbības
partneru projektu vadītājs
ALTUM valdes priekšsēdētāja vietnieks
Jelgavas reģionālais tūrisma centrs, tūrisma
speciāliste
Jelgavas Dome, priekšsēdētāja vietnieks izglītības un
sporta programmā
LR ZM, Lauku attīstības atbalsta departamenta valsts
atbalsta plānošanas nodaļas vec. referents
LLKC Jelgavas nodaļas vadītāja
TV 3, žurnālists

Papildus absolventu nozares speciālistu vieslekcijām, studiju procesā 2013./2014. studiju
gadā tika iesaistīti vēl 8 vieslektori – profesionāļi (1.9. tabula).
1.9. tabula
LLU ESAF 2013./2014. studiju gadā studiju procesam piesaistītie vieslektori
Datums

Vieslektors

13.11.2013.
21.11.2013.

Ansis Bogustovs
Aivars Kaķītis

Organizācija
LTV žurnālists
LLU Tehniskās fakultātes asociētais profesors
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Datums

Organizācija

Vieslektors

30.09.2013.

Inese Baumane

29.10.2013.

Līga Švānberga

14.11.2013.
28.11.2013.

Una Lipkovska
Liene Rulle

12.12.2013.

Gunita Osīte

03.03.2014.

Laura Saulīte

Jelgavas novada dome, Telpiskās attīstības plānotāja
Jelgavas lauku partnerība „Lielupe”, valdes
priekšsēdētāja
Ventspils Domes Mārketinga nodaļas vadītāja
Jelgavas Reģionālā tūrisma centra vadītāja
Jelgavas pilsētas dome, Attīstības un pilsētplānošanas
pārvaldes vadītāja
Altum Jelgavas nodaļas vadītāja

Mācību ekskursijas
Lai ESAF mācībspēki varētu iegūt pieredzi un aktuālu informāciju, ESAF regulāri
organizē mācību ekskursijas-seminārus, kuros piedalās ESAF mācībspēki un darbinieki.
Tā, piemēram, 2012./2013. studiju gadā (2013. gada 21. martā) tika organizēts seminārs –
mācību ekskursija uz SIA Getliņi EKO, kurā piedalījās 17 mācībspēki un darbinieki.
Biedrība „LLU Ekonomistu Klubs”
2013. gada 20. martā nodibināta biedrība „LLU Ekonomistu Klubs”, kurā sākotnēji
iesaistījās 50 biedri, bet 2013./2014. gadā to skaits jau ir palielinājies līdz 83. Šādas
biedrības izveidošanas mērķis ir ciešākas sadarbības veicināšana starp ESAF un tās
absolventiem, t.i. darba devējiem un profesionālajām organizācijām. Kopumā LLU
ekonomistu kluba darbība ir organizēta vairākos virzienos:
 veicināt sadarbību un pieredzes apmaiņu ar ESAF un tās absolventiem studiju
kvalitātes pilnveidošanai;
 piedalīties lekcijās, semināros, konferencēs un atbalstīt mācību ekskursijas un
citus līdzīga rakstura pasākumus;
 iespēju robežās sadarboties projektu izstrādē, zinātnisko prasmju un kompetenču
attīstīšanā un pilnveidošanā;
 veicināt studentu piesaisti, rosinot jauniešu interesi par ekonomista un vadītāja
profesiju un skaidrojot to nozīmi Latvijas tautsaimniecības attīstībā;
 sekmēt zināšanu pārnesi un sadarbību ar darba devējiem, apzinot prakses un
darba vietas.
Sadarbība ar darba devējiem tiek uzturēta, aicinot viņus piedalīties studentu noslēguma
darbu izstrādē kā konsultantus, recenzentus vai VEK komisijas locekļus. Darba devēji tiek
aicināti piedalīties studiju programmas pilnveides procesā un sniegt savu atzinumu un
ieteikumus turpmākam programmas attīstības darbam. Perspektīvā plānots intensificēt
sadarbību ar darba devējiem, lai stiprinātu studiju programmas satura saikni ar darba tirgus
izvirzītajām prasībām.
Piesaistīti lektori - profesionāļi studiju procesā 2013./2014.studiju gadā.
19.09.2012 Līga Švānberga Jelgavas novada Attīstības nodaļas Infrastruktūras projektu
vadītāja, biedrības „Jelgavas lauku partnerībasLielupe” valdes priekšsēdētāja
03.10.2012. Mathias Ellger Teritoriālplānošanas eksperts, Vācija
13.10.2012 Jeļena Laščenko VID NKP Juridisko personu analīzes daļa, 2.analīzes nodaļa,
galvenā nodokļu inspektore
05.11.2012. Ojārs Karčevskis SIA "ASTARTE-NAFTA" valdes priekšsēdētājs, Latvijas
Degvielas tirgotāju asociācijas padomes priekšsēdētājs
05.11.2012. Juris Viļums LR Saeimas deputāts
05.11.2012 Ivita Peipiņa Valsts reģionālās attīstības aģentūras Sadarbības un informācijas
departamenta direktora vietniece
05.11.2012 Agris Ķipurs JIC biznesa inkubatora izpilddirektors
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14.11.2012 Gunta Dinsberga SIA "SALVO" valdes locekle, "Triumph" franšīzes veikalu
tīkla vadītāja
26.11.2012 Uldis Biķernieks SIA "Apdrošināšanas un finansu brokeris", sertificēts
brokeris
26.11.2012 Viesturs Burkāns Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienesta
priekšnieks
10.2012. Pawel Gornas Latvijas Valsts augļkopības institūta vadošais pētnieks
10.2012. Aivis Dobelis SIA „Ektornet Management Latvia” IT Projektu vadītājs
Austrumeiropas reģiona daļā
10.2012. Jānis Vilmanis LAD Jelgavas nodaļas ES tiešo maksājumu daļas vadītājs
10.2012. Kaspars Žūriņš LLKC direktors
13.10.2012. Aija Jaunmuktāne LR FM ES Fondi, Stratēģiskās plānošanas nodaļas vadītāja
03.-04.12.2012 Aaldrich Enting CAH Vilentum, Nīderlande
1.15.2. LLU Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātes Valsts kvalifikācijas un
Valsts pārbaudījumu eksāmenu komisiju sastāvā piesaistītie profesionāļi
2013./2014. studiju gadā.
Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma „Komerzcinības”
Priekšsēdētāja:

Komisijas
locekļi:

Juzefa Kļava
Mg.oec.
Jānis Silgals,
Bc.oec.
Linda Puriņa,
Mg.oec.
Jana Švāne,
Bc.oec.

Ziemeļkurzemes
reģionālās
lauksaimniecības
pārvalde, vadītāja
Talsu novada Ārlavas pagasta z/s „Priednieki”,
īpašnieks
SIA Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra
Grāmatvedības un finanšu nodaļa, vadītāja
SIA „Tulpe”, galvenā grāmatvede

Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma „Komercdarbība un
uzņēmuma vadība”
Anna Vītola
Priekšsēdētāja: Helviga,
Mg.oec.
Ģirts Kalnbirze
Bc.oec.
Komisijas
Uldis Sprukts,
locekļi:
Mg. oec.
Roberts Vilcāns

Zemkopības ministrijas Lauku atbalsta dienests,
direktore
Talsu pilsētas pārvalde, vadītājs
Zemkopības ministrijas LAD Lauksaimniecības un
lauku attīstības departamenta Projektu kontroles
daļa, vadītājs
AS „Jelgavas Dzirnavas”, valdes loceklis

Profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programma „Uzņēmējdarbības
vadība”
Vladislavs
Priekšsēdētājs: Vesperis,
Dr.oec.,
Anna Ābeltiņa,
Dr.oec.
Komisijas
Juris Apsis,
locekļi:
Mg.oec.
Ģirts Lapšins,
Mg.oec.

Pārresoru
koordinācijas
centra
Attīstības
uzraudzības un novērtēšanas nodaļa, vadītājs
Rīgas Stradiņa universitāte, asociētā profesore
COONNECT Latvija, seniors eksperts
AS „Swedbank”, nekustāmā īpašuma vērtētājs
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Profesionālās bakalaura studiju programmas „Iestāžu un uzņēmumu ārējie sakari”
īstenošanas gaitā ir izveidojusies laba sadarbība ar Zemgales plānošanas reģionu, Jelgavas
Pieaugušo izglītības centru, Latvijas Lauku konsultācijas centru, Zemnieku Saeimu,
dažādām Latvijas pašvaldībām, Sabiedrisko attiecību un Ārlietu daļu. Studenti izvēlas
augstāk minētās iestādes par savām prakses vietām un pēc studiju beigšanas bieži vien arī
darba vietām.
Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma „Iestāžu un
uzņēmumu ārējie sakari”
Priekšsēdētājs:

Komisijas
locekļi:

Raitis Madžulis
Mg.oec.
Uldis Dūmiņš
Bc.uzņēmumu
vadībā
Dace Kaņepone
Bc.komunikāciju
zinātnēs

Zemgales plānošanas reģiona Attīstības nodaļa,
projektu speciālists
Zemgales NVO centrs, valdes priekšsēdētājs
Jelgavas novada Sabiedrisko attiecību nodaļa,
vadītāja

Profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programma „Projektu vadība”
Priekšsēdētāja:

Komisijas
locekļi:

Arta Kronberga
Mg.sc.soc.
Inese Didže
Mg.edu.
Raitis Madžulis
Mg.oec.
Ivars Ruņģis
MPM

VAS „Valsts nekustamie īpašumi” Korporatīvās
attīstības pārvalde, Attīstības projektu vadītāja
Dobeles Valsts ģimnāzija, direktore, projektu
vadītāja
Zemgales plānošanas reģiona Attīstības nodaļa,
projektu speciālists
Latvijas Nacionālās projektu vadīšanas asociācija,
valdes priekšsēdētājs

Profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programma „Sabiedrības
pārvalde”
Solveiga Arnīte
profesionālais
Priekšsēdētāja:
maģistra grāds
sabiedrības pārvaldē
Priekšsēdētāja Anita Skubiļina
vietniece:
Mg.sc.soc.
Uldis Dūmiņš
augstākā profesionālā
izglītība
uzņēmējdarbības
Komisijas
vadības jomā
locekļi:
Inga Opelte
Mg.iur.

Jelgavas novada Jaunsvirlauka pagasta pārvalde,
vadītāja
Jelgavas novada pašvaldības Attīstības nodaļa,
Infrastruktūras projektu vadītāja
Zemgales NVO centrs, valdes priekšsēdētājs
Valsts Policijas Zemgales reģiona pārvaldes
Jelgavas iecirkņa kriminālpolicijas nodaļa,
priekšnieka vietnieces p.i.

1.15.3. Sadarbība ar Latvijas un ārvalstu augstskolām un koledžām, kuras īsteno
līdzīgus studiju virzienus un līdzīgas studiju programmas
Lai saglabātu savu konkurētspēju un iekļaušanos akadēmiskajā vidē, ESAF aktīvi
sadarbojas ar Latvijas un ārvalstu augstskolām.
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Sadarbība ar Latvijas augstskolām
LLU ESAF sadarbība ar citām Latvijas augstskolām galvenokārt tiek īstenota iesaistoties
dažāda veida sadarbībā. Sadarbība tiek realizēta divos pamatvirzienos:
 sadarbība studiju programmu nodrošināšanā;
 iesaistīšana studiju programmas galvenā rezultāta, t.i darba, izvērtēšanā,
piedaloties VPK sēdēs.
Šī sadarbība ir abpusēja un tiek īstenota abos virzienos.
Papildus jau minētajām aktivitātēm, ESAF mācībspēki ir Rēzeknes Augstskolas
Satversmes locekļi; Daugavpils Universitātes, Liepājas Universitātes, kā arī Rīgas
Tehniskās universitātes redkolēģiju locekļi; kā arī piedalās citu Latvijas augstskolu
organizētajās konferencēs, kā arī tiek organizēti pieredzes apmaiņas semināri u.c.
Sadarbība ar ārvalstu augstskolām
LLU ESAF sadarbība ar ārvalstu augstskolām, līdzīgi kā tas ir ar Latvijas augstskolām,
tiek organizēta vairākos pamatvirzienos:
 sadarbība studiju programmu nodrošināšanā;
 iesaistīšana darbu izvērtēšanā;
 studentu un mācībspēku mobilitāte.
Attiecībā uz sadarbību ar ārvalstu augstskolām studiju programmu
nodrošināšanā LLU ESAF studentiem ir iespējas apgūt atsevišķus moduļus, priekšmetus
citu ārvalstu augstākās izglītības iestāžu studiju programmās, par ko liecina LLU un
fakultātes noslēgtie līgumi. Pamatā studenti pieredzes apmaiņā dodas ERASMUS un
BOVA programmas ietvaros
Tāpat ārvalstu mācībspēki regulāri piedalās LLU un fakultātes organizētajās
starptautiskajās zinātniskajās konferencēs un dažādos sadarbības projektos. Tiek apspriesta
labākā prakse un pieredze līdzīgu programmu realizācijā ārvalstu augstskolās.
Papildus jau minētajām aktivitātēm, ESAF mācībspēki piedalās ārvalstu augstskolu
zinātniskajā darbībā: Šauļu universitātes (Lietuva) zinātnisko konferenču organizācijas
komitejas locekļi un redkolēģijas locekļi; Aleksandra Stulginska universitātes (Lietuva)
zinātnisko rakstu redkolēģijas locekļi; Kauņas Tehnoloģiskās universitātes (Lietuva)
zinātnisko rakstu redkolēģijas locekļi; Igaunijas Dzīvības zinātņu universitātes zinātnisko
rakstu redkolēģijas locekļi.
1. Auziņa A. (2014) ERASMUS programmas ietvaros nolasīts lekciju kurss
„Uzņēmuma integrācijas loma lauksaimniecības uzņēmējdarbībā” Bragancas
Politehniskajā institūtā Portugālē (05.05.-09.05.2014.)
2. Bariss V. (2014) ERASMUS programmas ietvaros dalība mācībspēku
apmācības programmā Nigdes universitātē Turcijā (05.04..-12.04.2014.)
3. Caune E. (2014) ERASMUS programmas ietvaros nolasīts lekciju kurss
Pilsoniskās līdzdalības formu diversifikācija - Latvijas situācija. Atvērto robežu
un iedzīvotāju mobilitātes ietekme uz augstāko izglītību Latvijā.” Nigdes
universitātē Turcijā (05.04..-12.04.2014.)
4. Dobele A. (2014) ERASMUS programmas ietvaros pieredzes apmaiņā par
studiju darba organizāciju Slovākijas lauksaimniecības universitātē (27.04.03.05.2014.)
5. Dobele L. (2014) ERASMUS programmas ietvaros nolasīts lekciju kurss
„Sociālās uzņēmējdarbības būtība un nozīme. Sociālie uzņēmumi Latvijā un
pasaulē.” Slovākijas lauksaimniecības universitātē (27.04.-03.05.2014.)
6. Dobelniece S. (2014) ERASMUS programmas ietvaros nolasīts lekciju kurss
„Sociālās problēmas un to risinājums: Latvijas piemērs” Timišoāras Rietumu
universitātē Rumānijā 03.05.-10.05.2014.
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7. Eglīte A. (2014) ERASMUS programmas ietvaros nolasīts lekciju kurss
„Ilgtspējīgs patēriņš” Fuldas profesionālajā universitātē
Vācijā (19.01.22.01.2014.)
8. Grīnberga Zālīte G. (2014) ERASMUS programmas ietvaros nolasīts lekciju
kurss „Korporatīvās sociālās atbildības aktualitātes Latvijā un Eiropā”
Rietumpomerānijas Tehniskā Universitātē, Polijā (01.2014.)
9. Jurgena I. (2014) ERASMUS programmas ietvaros nolasīts lekciju kurss
„Vides menedžments. Vides pārvaldības vēsturiskie aspekti. Elektorspēkratu
pētījumi Latvijā.” Libereces Tehniskajā universitātē Čehijā (06.04.-12.04.2014.)
10. Korpa V. (2014) ERASMUS programmas ietvaros nolasīts lekciju kurss „Darba
tirgus situācija Latvijā” Timišoāras Rietumu universitātē Rumānijā 03.05.10.05.2014.
11. Krūzmētra Ž. (2014) ERASMUS programmas ietvaros nolasīts lekciju kurss
„Transformācijas laukos, lauku attīstības politika, lauku inovācijas, lauku
sabiedrības sociālās struktūras izmaiņas un to ietekme uz lauku attīstību”
Lauksaimniecības universitātē Bulgārijā (27.04.-03.05.2014.)
12. Millere J. (2014) ERASMUS programmas ietvaros nolasīts lekciju kurss
„Sociālās likumdošanas pamatprincipi Latvijā.” Adnan Menderes universitātē
Turcijā (06.04.-12.04.2014.)
13. Pilvere I. (2014) ERASMUS programmas ietvaros nolasīts lekciju kurss
„Ekonomikas vēsture un starpkultūru komunikācija.” Corvinus Universitātē
Ungārijā (25.05.-30.05.2014.)
14. Rivža B. (2014) ERASMUS programmas ietvaros nolasīts lekciju kurss
„Kultūras mantojums. Lauku tūrisms” Rietumpomerānijas Tehnoloģiju
universitātē Polijā (19.01.-23.01.2014.)
15. Tetere V. (2014) ERASMUS programmas ietvaros nolasīts lekciju kurss
„Ekonomikas vēsture un starpkultūru komunikācija.” Corvinus Universitātē
Ungārijā (25.05.-30.05.2014.)
16. Upīte I. (2014) ERASMUS programmas ietvaros nolasīts lekciju kurss
„Uzņēmumu konkurētspēja. Konkurētspējīgā priekšrocība” Libereces Tehniskajā
universitātē Čehijā (06.04.-12.04.2014.)
17. Zvirbule-Bērziņa A. (2014) ERASMUS programmas ietvaros nolasīts lekciju
kurss „Agrārā ekonomika: Loģistikas nozīme agrārās sfēras uzņēmējdarbībā”
Bragancas Politehniskajā institūtā Portugālē (05.05.-09.05.2014.)
18. Jakušonoka I. (2014) 2014.gada pavasara semestrī ERASMUS programmas
ietvaros vadīts studiju kurss „Financial Mathematic” 3 ECTS Spānijas studentei
Sabelai Fernandez Perez (Ekonomikas un kultūras augstskolā)
19. Rivža B. Innovations in Latvia. Project ICE (Innovation, Creativity and
Equality) international seminar. Sweden, Linkoping, 04.-05.03.2014.
1.15.4. Studējošie, kas studējuši ārvalstīs studējošo apmaiņas programmu ietvaros,
norādot apmaiņas programmu un valsti
LLU ESAF studiju virziena „Vadība un administrēšana” studenti aktīvi izmanto LLU
piedāvātās iespējas studēt un praktizēties ārvalstīs. Lai gan saskaņā ar LLU stratēģijas
3.4.sadaļu „Internacionalizācija un starptautiskā sadarbība” ir paredzēti dažādi pasākumi
studējošo un mācībspēku mobilitātes attīstībai, studentu vidū populārākā ir ERASMUS
programma. Šīs programmas ietvaros 2013./2014. studiju gadā no Latvijas
Lauksaimniecības universitātes Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātes uz ārvalstu
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augstskolām kopā devās 30 studenti, savukārt no virziena studiju virziena „Vadība un
administrēšana” tikai četri studējošie izmantoja šādas iespējas.
1.10.tabula
Virzienā „Vadība un administrēšana” ERASMUS un BOVA aktivitātēs iesaistīto
studentu skaits 2013./2014.st.g.
Studiju programma
Profesionālās augstākās
izglītības
bakalaura
studiju
programma
„Komercdarbība un
uzņēmuma vadība”,
p(b)
Profesionālās augstākās
izglītības
maģistra
studiju
programma
„Uzņēmējdarbības
vadība”, p(m)

Studentu
mobilitāte studijas

Studentu
mobilitāte prakse

Valsts un augstskolas
nosaukums

Laika
periods

Slovak University of
Agriculture in Nitra,
Slovākija

15.09.2013.31.01.2014.

Inga Rižanova

„BMI Agency OÜ”
Tartu, Igaunija

01.07.2013.31.12.2013.

Inga
Dagenvalde

„ForestCat Logging
AB” Farila, Zviedrija

01.07.2013.31.12.2013.

Zane Helda
Anete Cīrule

ERASMUS programmas ietvaros 2013./2014. studiju gadā ESAF studēja arī ārzemju
studenti. Salīdzinot ar 2012./2013. studiju gadu, ārvalstu studējošo skaits ir palicis
nemainīgs – 7 studenti, vienīgi ir mainījusies ir valstu struktūra (1.1.attēls).

1.1.attēls. LLU ESAF ārvalstu studenti ERASMUS programmas ietvaros 2012./2013.
un 2013./2014. studiju gadā
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2. Studiju programmu raksturojums
2.1. 1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma
KOMERCZINĪBAS
Studiju programmas direktors – LLU Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātes
Uzņēmējdarbības un vadībzinātnes institūta asociētā profesore, Dr.oec. Ināra Jurgena.
2.1.1. Īstenošanas mērķi un uzdevumi
Sagatavot kvalificētus uzņēmējdarbības (komercdarbības) speciālistus, kuri veic
uzņēmējdarbības (komercdarbības) organizēšanu un vadīšanu uzņēmuma vadītāja
pakļautībā, lai nodrošinātu uzņēmumu un tā struktūrvienību rentablu darbu.
Studiju programmas īstenošanas uzdevumi:
Sagatavot kvalificētus, konkurētspējīgus uzņēmējdarbības speciālistus, kuri:
1. izmanto zināšanas uzņēmējdarbības organizēšanas un vadīšanas praksē;
2. ievēro LR likumus un normatīvos aktus, seko uzņēmuma darbības
nodrošināšanai saskaņā ar to prasībām;
3. veic citus nepieciešamos pienākumus un uzdevumus, lai nodrošinātu uzņēmuma
rentablu darbu.
2.1.2. Programmas paredzētie studiju rezultāti
Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas apguves
iegūstāmie studiju rezultāti:
Zināšanas: studiju programmas apguves rezultātā tiks nodrošinātas Eiropas
kvalifikāciju ietvarstruktūras (EQF) 5. līmenim atbilstošas teorētiskās un praktiskās
zināšanas vispārizglītojošo studiju kursu jomā, bet īpaši speciālās zināšanas reģionālajā
ekonomikā, kas orientētas uz uzņēmējdarbības vadības organizatoriski - tiesisko problēmu
atrisināšanu, uzņēmuma komercdarbību un struktūrvienību darbu koordinēšanu, personāla
darbu plānošanu un organizēšanu, uzņēmuma stratēģijas un taktikas izstrādāšanu un
administrēšanu, materiālo resursu racionālo izmantošanu.
Prasmes: praktiskajā profesionālajā darbībā nepieciešamās komunikācijas, mērķu
formulēšanas, lēmumu pieņemšanas un analīzes, kā arī vadības un komercproblēmu
risināšanas iemaņas un prasmes; prasmes plānot komercdarbību struktūrvienībā vai
uzņēmumā; sniegt konsultācijas par ražošanas organizāciju, produktivitātes paaugstināšanu
un kvalitāti; īstenot projektus; veikt stratēģisko plānošanu, administrēšanu, tiesību un
pienākumu nodrošināšanu; veikt tirgus pētījumus; analizēt dažādus pētījumu un statistikas
datus; apkopot un apstrādāt informāciju; plānot, organizēt un kontrolēt ražošanas un
apkalpošanas procesus, nodrošināt personāla vadīšanu; plānot un vadīt uzņēmuma attīstību;
racionāli organizēt savstarpēji saistīto darba procesu izpildi.
Attieksme: godīga, atbildīga, ekonomiski pamatota profesionāla attieksme pret
risināmajām problēmām, izmantojot iegūtās zināšanas un iemaņas, vēlme tālākai
izaugsmei un sevis pilnveidošanai.
Kompetences: orientēties uzņēmuma saimnieciskajā darbībā; novērtēt
komercdarbības riskus; kompetence komercdarbības reglamentējoša likumdošanā;
organizēt struktūrvienības darba procesu; pielietot lēmumu pieņemšanas metodes; izstrādāt
struktūrvienību operatīvos darba plānus; piemērot dažādas komercdarbības formas; veikt
datu apstrādi ekonomisko un vadības uzdevumu formulēšanai un atrisināšanai; pētīt un
analizēt pieprasījumu; organizēt kvalitatīvu pakalpojumu sniegšanu; orientēties
grāmatvedības uzskaitē un bilancē; optimizēt struktūrvienības darbu.
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2.1.3. Studiju programmas plāns
Studiju programma „Komerczinības” izveidota saskaņā ar Augstskolu likumu,
Profesionālās izglītības likumu, Ministru kabineta 2001. gada 20. marta noteikumiem
Nr. 141 „Noteikumi par pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu”
un atbilstoši Latvijas Lauksaimniecības universitātes noteiktai kārtībai, formai un
struktūrai. (Studiju plānu skatīt 2.1. pielikumā).
2.1. tabula
Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības
studiju programmas „Komerczinības” apraksts
Studiju līmenis:

Studiju ilgums:
Studiju programmas apjoms:
Imatrikulācijas prasības un noteikumi:
Iegūstamā kvalifikācija:
Prasības kvalifikācijas iegūšanai:

Pirmā līmeņa augstākas profesionālās izglītības
studijas
- 2 gadi (4 semestri) pilna laika klātienes
studijās;
- 2.5 gadi (5 semestri) pilna laika neklātienes
studijās
80 kredītpunkti
Vispārējā vidējā vai vidējā speciālā izglītība
Uzņēmējdarbības (komercdarbības) speciālists
- sekmīga studiju programmas apguve un
prakses prasību izpilde;
- izstrādāts un aizstāvēts kvalifikācijas darbs.

Profesionālo studiju rezultātā studenti iegūst zināšanas un nepieciešamo profesionālo
kompetenci, kas atbilst ceturtā līmeņa profesionālai kvalifikācijai un veido noteiktu
kultūras un inteliģences pakāpi. Tās ļauj sākt uzņēmējdarbības speciālista profesionālo
darbību.
2.2. tabula
Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības
studiju programmas „Komerczinības” struktūra, KP, %
Studiju programmas daļa
Vispārizglītojošie studiju kursi (B1)
Nozares studiju kursi, kursa darbi (B2, B3)
Profesionālā prakse
Kvalifikācijas darbs
KOPĀ

Apjoms, KP
20.0
36.0
16.0
8.0
80.0

Īpatsvars, %
25.0
45.0
20.0
10.0
100.0

Studiju programmas apjoms un struktūra atbilst MK 2001. g. 20. marta noteikumiem
Nr. 141 „Noteikumi par pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu”.
(skat. 2.2. tabulu, 2.1. pielikumu).
2.1.4. Studiju kursu un studiju moduļu (ja tādi ir) apraksti
Studiju
kursu
apraksti
pieejami
LLU
LAIS
sistēmā
(https://lais.llu.lv/pls/pub/stal.prg_s2?l=1&cl=0&n1=154&o1=1&t0=G0123&p1=-)
2.1.5. Studiju programmas organizācija
Studiju programma „Komerczinības” atbilst pirmā līmeņa profesionālās augstākās
izglītības standartam saskaņā ar LR MK 2001. gada 20. marta noteikumiem Nr. 141
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“Noteikumi par valsts pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības standartu” un
profesijas standartam „Komercdarbības speciālista profesijas standarts” (LR MK
18.05.2010. noteikumi Nr. 461 „Noteikumi par Profesiju klasifikatoru, profesijai
atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un Profesiju klasifikatora
lietošanas un aktualizēšanas kārtību”).
Studiju programmas apjoms ir 80 kredītpunkti (KP).
Studiju programmas īstenošanas ilgums:
 pilna laika studijās: 2 gadi (4 semestri);
 nepilna laika studijās: 2,5 gadi (5 semestri).
Studiju plānu skatīt 2.1. pielikumā.
Studiju programmas īstenošana tiek realizēta LLU Ekonomikas un sabiedrības
attīstības fakultātē un LLU Laidzes filiālē. Filiāles juridiskā adrese: Laidzes profesionālā
vidusskola, Laidzes pagasts, Talsu novads, LV-3280.
2014. gadā LLU Senāts ir pieņēmis lēmumu par Siguldas filiāles likvidāciju, tāpēc
tika izveidota Vidzemes pārstāvniecība. Saskaņā ar nolikumu, Vidzemes pārstāvniecība ir
LLU ESAF ietvaros izveidota struktūrvienība, kas sniedz informāciju par LLU ESAF,
pārstāv LLU ESAF intereses Vidzemes reģionā un veic citas nolikumā paredzētas
organizatoriskas darbības. (LLU ESAF Domes sēdes protokols Nr. 2.1.-2-40/3,
19.02.2014.)
2.1.6. Prasības, uzsākot studiju programmu
Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmā „Komerczinības”
uzņem visus Latvijas pilsoņus un personas, kurām ir tiesības uz LR izdoto nepilsoņu pasi,
kā arī personas, kurām ir izsniegtas patstāvīgās uzturēšanas atļaujas un ir vidējās izglītības
apliecinošs dokuments – atestāts vai diploms ar sekmju izrakstu.
ESAF ir spēkā kopējie LLU iestāšanās noteikumi.
ESAF noteiktie mācību priekšmeti centralizētiem eksāmeniem (CE) un
atestāta/diploma gada atzīmei (GA) ir šādi:
Obligātie: GA vai CE latviešu valodā, GA vai CE svešvalodā, GA vai CE matemātikā.
Ar Uzņemšanas noteikumiem LLU var iepazīties: http://www.llu.lv/?ri=296
2.1.7. Studiju programmas praktiskā īstenošana
Studiju programmā realizējamās studiju metodes ir mūsdienīgas, tās ir atbilstošas
studiju programmas īstenošanas veida prasībām. Studiju programmas realizācija notiek
auditorijas stundās (kontaktstundām: lekcijas, praktiskais darbs, projekti, grupas darbs),
ārpus LLU telpām (prakses, konferences), patstāvīgās izziņas darbs (referāti, prezentācijas,
kursa darbi), radošais darbs (projekti). Studiju kursu pasniegšanā dominē tradicionālās
pasniegšanas metodes – lekcijas, praktiskie darbi un semināri.
Lekciju lasīšanai tiek izmantotas modernas datoru tehnoloģijas, multimediju
projektori (pārnēsājamie un stacionārie), videomateriāli, lekciju izdales materiāli.
Semināros un praktiskajās nodarbībās tiek izmantotas aktīvas mācību formas:
lietišķas spēles, problēmsituāciju risināšana, diskusijas, semināri, lomu spēles, patstāvīgie
izziņas darbi, testi, referāti, komandas darbs.
Studentu patstāvīgam darbam tiek piedāvāti metodiskie materiāli, kā arī studiju
kursu izdales materiāli digitalizētā vidē (http://estudijas.llu.lv/).
Atbilstoši MK noteikumiem Nr. 141 no 20.03.2001. studiju procesā ne mazāk kā
30 % no studiju kursu apjoma jāīsteno praktiski, organizējot praktiskos darbus un
seminārus. Organizējot studijas šī prasība tiek ievērota, kā arī to īpatsvars ir atbilstošs
studiju programmas mērķiem.
Vairākos studiju kursos („Uzņēmuma vadīšanas pamati”, „Projektu vadīšana”,
„Saimniekošanas mācība”, „Dokumentu pārvaldība”) ir izstrādātas darba burtnīcas.
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Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātes institūtu mācībspēki
2013./2014. mācību gadā ir sagatavojuši vairākus studiju kursu mācību līdzekļus,
grāmatas, citus studiju materiālus un praktisko darbu uzdevumus. Studenti ar tiem var
iepazīties ESAF Informācijas kabinetā un bibliotēkās.
Metodiskos materiālus kursa darbu un kvalifikācijas darbu izstrādāšanai studenti var
gūt LLU ESAF mājas lapā (http://www.esaf.llu.lv/metodiskie-materiali).
SP īstenošanas gaitā studējošiem ir nodrošināta individuālā pieeja un atgriezeniskā
saikne. Studiju procesā studējošie saņem studiju kursa docētāja atbalstu gan lekciju
organizēšanas laikā, gan praktisko darbu laikā. Studējošiem ir iespēja individuāli
konsultēties pie studiju kursu docētājiem, gan klātienē, gan izmantojot katra docētāja
individuālo e-pastu (visiem docētājiem ir pēc vienotiem principiem veidota individuālā
e-pasta adrese vards.uzvards@llu.lv). Atgriezeniskā saikne: institūtu ietvaros notiek
mācībspēku sēdes. Studentu zināšanas un prasmes tiek vērtētas kvalitatīvi un kvantitatīvi
10 ballu skalā, atbilstoši LLU Studiju nolikumam (http://www.llu.lv/studiju-dokumenti).
Katru gadu tiek organizētas studentu aptaujas, kuras rezultāti tiek apkopoti un analizēti
studiju gada pašnovērtējuma ziņojumā (http://www.esaf.llu.lv/komerczinibas). Prakses
vērtējumā tiek ņemta vērā arī uzņēmuma prakses vadītāja atsauksme.
Atgriezenisko saiti nodrošina arī regulāri studiju kursu programmās paredzētie
kontroldarbi, patstāvīgie un praktiskie darbi (https://lais.llu.lv/pls/pub/kursi.startup?l=1)
kuri ir jāaizstāv.
2.1.8. Vērtēšanas sistēma
Studentu zināšanu vērtēšana realizējot pirmā līmeņa profesionālās augstākās
izglītības studiju programmu „Komerczinības” notiek saskaņā ar Ministru kabineta
2001. gada 20. marta noteikumiem Nr. 141 “Noteikumi par pirmā līmeņa profesionālās
augstākās izglītības valsts standartu” (punktiem 9. līdz 15.), kā arī LLU Studiju nolikumam
(Senāta 12.06.2013. lēmums Nr. 8-17, ar grozījumiem ar Senāta 12.03.2014. lēmumu
Nr. 8-62).
Studiju programmas „Komerczinības” vērtēšanas pamatprincipi un kārtība ir
atbilstoši valsts izglītības standartā noteiktajām:
 pozitīvie sasniegumi tiek summēti;
 katra studiju kursa noslēguma vērtējums ir obligāts;
 prasību atklātība un skaidrība – pārbaudījumu prasības ir pieejamas visiem
interesentiem kopējā LLU Informācijas sistēmā (IS) vai pie mācībspēkiem,
tās tiek atbilstoši izklāstītas katra studiju kursa programmā un studiju kursa
apguves sākumā;
 pārbaudes veidu dažādība – kontroldarbi, patstāvīgie darbi, referāti,
uzstāšanās semināros, kursa darbu aizstāvēšana, ieskaites, eksāmeni, prakses
atskaites aizstāvēšana, kvalifikācijas darba aizstāvēšana u.c.
Pārbaudījumu saturs un apjoms ir atbilstošs studiju kursa programmās noteiktajam
saturam un profesionālās kvalifikācijas prasmju un zināšanu prasībām. Nosacījumi
kredītpunktu iegūšanai ir aprakstīti katra studiju kursa programmā. Atbilstoši LLU Senāta
apstiprinātajam nolikumam, studiju rezultātus vērtē pēc diviem rādītājiem – kvalitatīvā un
kvantitatīvā:
1. kvalitatīvais vērtējums, izmantojot 10 ballu skalas kritērijus;
2. kvantitatīvais vērtējums – studiju kursa apjoms KP.
Programmas apguves vērtēšanas pamatforma ir eksāmens vai ieskaite (ar atzīmi).
Ieskaites bez atzīmes (vērtējums „ieskaitīts” vai „neieskaitīts”) tiek pielietotas prakšu
aizstāvēšanā, arī kā studiju kursu starpvērtējums, ja studiju kurss tiek dalīts divos
semestros un studiju kursa beigās kārtojams eksāmens. Kredītpunktus ieskaita par katru
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apgūto studiju kursu un praksi, ja vērtējums nav mazāks par 4 (gandrīz viduvēji) vai
ieskaitīts.
2.3. tabula
Studiju kursu vērtējuma veidi un to īpatsvars 1. līmeņa profesionālās augstākās
izglītības studiju programmā „ Komerczinības”
Pārbaudījuma veids
Eksāmens
Ieskaite ar atzīmi
Ieskaite
KOPĀ

Skaits
13
14
9
36

Īpatsvars, %
36.1
38.9
25
100

Prakšu novērtējums tiek balstīts uz LLU Prakšu nolikumu (Senāta lēmums 7 81
09.02.2011), kas paredz:
1. Viens kredītpunkts (1 KP) atbilst vienai prakses nedēļai, un tas ir
40 akadēmiskās stundas;
2. Prakses ilgumu, norises laiku un prakses vērtējuma veidu (ieskaite, ieskaite ar
atzīmi, eksāmens) nosaka prakšu programma;
3. Studējošais sagatavo prakses atskaiti/pārskatu, atbilstoši fakultātes vai
katedru/institūtu prakšu nolikumā paredzētajam;
4. Prakses atskaiti/pārskatu paraksta tās autors. Studējošais saņem no prakses vietas
prakses vadītāja atsauksmi par darbu, kuru noteiktajā termiņā iesniedz
katedrā/institūtā;
5. Prakses vadītājs iepazīstas ar studējošā prakses atskaiti/pārskatu, atsauksmi par
praksi un atļauj piedalīties prakses aizstāvēšanā;
6. Prakses atskaišu/pārskatu aizstāvēšanu un vērtēšanu veic katedras/institūta
vadītāja apstiprināta komisija, kuras sastāvā tiek iekļauts prakses vadītājs;
7. Praksi novērtē ar ieskaiti, ieskaiti ar atzīmi vai eksāmenu;
8. Aizstāvēšana notiek studiju plānā noteiktā termiņā.
Studiju programmas apguvi noslēdz valsts noslēguma pārbaudījums, kura laikā tiek
aizstāvēts kvalifikācijas darbs, kas arī tiek vērtēts 10 ballu skalā.
Normas par Valsts kvalifikācijas eksāmenu komisija izveidošanu, darbu
priekšaizstāvēšanu, vērtēšanu un grāda piešķiršanu reglamentē LLU Nolikums par studiju
noslēguma pārbaudījumiem (Senāta 09.04.2014. lēmums Nr. 8-65).
2.1.9. Studiju programmas izmaksas
Programmas studējošie tiek uzņemti pilna vai nepilna laika studijās par maksu.
Studiju maksu nosaka ar Senāta lēmumu, izdodot rektora rīkojumu. 2013./2014. studiju
gadā pilna laika studijās maksa - 569,15 EUR, bet nepilna laika studijās 391,29 EUR.
1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmā „Komerczinības”
studiju programmas izmaksas 2013./2014. studiju gadā sastādīja 52 315 EUR.
2.1.10. Studiju programmas atbilstība valsts akadēmiskās izglītības standartam un
citiem normatīvajiem aktiem augstākajā izglītībā
Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma “Komerczinības”
realizācija pamatojas uz:
 Augstskolu likumu;
 LR Profesionālās izglītības likumu;
 LR MK 02.12.2008. noteikumiem Nr. 990 „Noteikumi par Latvijas izglītības
klasifikāciju”;
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 LR MK 20.03.2001. noteikumiem Nr. 141 “Noteikumi par pirmā līmeņa
profesionālās augstākās izglītības valsts standartu”;
 Profesijas standartu „Komercdarbības speciālista profesijas standartu”
(LR MK 18.05.2010. noteikumiem Nr. 461 „Noteikumi par Profesiju
klasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas
pamatprasībām un Profesiju klasifikatora lietošanas un aktualizēšanas
kārtību”);
 LLU Satversmi;
 LLU Senāta 12.06.2013. lēmums Nr. 8-17, ar grozījumiem ar Senāta
12.03.2014. lēmumu Nr. 8-62 „Studiju nolikums”;
 LLU 09.04.2014. Senāta lēmumu LLU darbības stratēģija 2010. – 2016. gada
plānošanas ciklam;
 LLU ESAF Domes un institūtu atbilstošajiem lēmumiem;
 LLU ESAF pamatstudiju Metodiskās komisijas lēmumiem.
2.1.11. Salīdzinājums ar citām studiju programmām
Studiju programmu „Komerczinības” var salīdzināt ar Latvijā realizējamajām studiju
programmām valsts koledžās: Rīgas Uzņēmējdarbības koledžā īstenojamo studiju
programmu „Komercdarbība un uzņēmuma vadība” (iegūstamā kvalifikācija –
komercdarbības speciālists) un Jēkabpils Agrobiznesa koledžas studiju programmu
„Komercdarbība” (iegūstamā kvalifikācija – komercdarbības speciālists). (skat. 2.4. tab. un
2.5.tab.).
2.4. tabula
Studiju programmas salīdzinājums ar citām Latvijas augstākās izglītības
programmām pēc dažādiem kritērijiem
Rādītāji

Programmas nosaukums

Iegūstamā kvalifikācija
Studiju ilgums:
* pilna laika studijas
* nepilna laika studijas
KP apjoms
Vispārizglītojošo kursu
apjoms
Nozares kursu apjoms
Prakse
Kvalifikācijas darbs

Latvijas
Lauksaimniecības
universitāte ESAF

Rīgas
Uzņēmējdarbības
koledža

Jēkabpils Agrobiznesa
koledža

Komerczinības

Komercdarbība un
uzņēmuma vadība

Komercdarbība

Uzņēmējdarbības
(komercdarbības)
speciālists

Komercdarbības
speciālists

Komercdarbības
speciālists

2 gadi
2,5 gadi
80 KP

2 gadi
2,5 gadi
80 KP

2,5 gadi
80 KP

20 KP

20 KP

20 KP

36 KP
16 KP
8 KP

36 KP
16 KP
8 KP

36 KP
16 KP
8 KP

2.5. tabula
Studiju programmas studiju kursu salīdzinājums ar citām Latvijas augstākās
izglītības programmām
Latvijas Lauksaimniecības
universitāte ESAF
Profesionālā angļu valoda vai
Profesionālā vācu valoda

Rīgas Uzņēmējdarbības koledža
Svešvaloda: angļu, vācu
Otrā svešvaloda: angļu, vācu,
krievu;
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Jēkabpils Agrobiznesa koledža
Lietišķā svešvaloda

Latvijas Lauksaimniecības
universitāte ESAF

Rīgas Uzņēmējdarbības koledža

Dokumentu pārvaldība

Lietišķā svešvaloda (angļu, vācu)
-

Informātika

Datormācība

Ekoloģija un vides aizsardzība
Mikroekonomika
Makroekonomika
Matemātika ekonomistiem
Tiesību pamati
Tirgvedība
Statistika

Civilā aizsardzība;
Darba aizsardzība
Mikroekonomika
Makroekonomika
Matemātika
-

Grāmatvedības pamati

Grāmatvedība

Saimniekošanas mācība

-

Nodokļi un nodevas

Nodokļi komercdarbībā

Uzņēmuma finanses

Komercdarbības finanses

Saimnieciskās darbības analīze
Starptautiskie ekonomiskie sakari
Kvalitātes vadība
Projektu vadīšana
Uzņēmējdarbības likumdošana
Uzņēmuma vadīšanas pamati
Loģistikas pamati

Stratēģijas plānošana
Biznesa etiķete
Personāla vadīšana
-

Kvalitātes vadīšana
Komerctiesības
Komercdarbības vadīšana
Komercdarbības organizēšana un
plānošana
Mārketings;
Mārketinga
komunikācijas
Personāla vadīšana
-

-

-

Prakse
Kvalifikācijas darba izstrādāšana
un aizstāvēšana

Psiholoģija
Ievads specialitātē
Lietišķā komunikācija
ES organizācija un likumdošana
Prakse
Kvalifikācijas darba izstrādāšana
un aizstāvēšana

Darba un civilā aizsardzība

Uzņēmējdarbības ekonomika
Mārketinga pētījumi un analīze

Jēkabpils Agrobiznesa koledža
Lietvedība
Informāciju
tehnoloģijas;
Informātika
Civilā aizsardzība;
Darba aizsardzība
Ekoloģija un vides aizsardzība
Mikroekonomika
Makroekonomika
Matemātika ekonomistiem
Tiesību pamati
Tirgzinību pamati
Statistika
Grāmatvedības pamati;
Vienkāršā grāmatvedība
Uzņēmējdarbības organizēšana un
plānošana
Nodokļi un nodevas
Uzņēmuma finanšu vadība;
Finanses un kredīts
Starptautiskie ekonomiskie sakari
Kvalitātes vadība
Projektu sagatavošana un vadība
Uzņēmējdarbības likumdošana
Uzņēmuma vadība
Loģistikas pamati
Uzņēmējdarbības
ekonomika;
Uzņēmējdarbības analīze
Mārketinga analīze un pētījumi
Ētika un estētika
Apdrošināšanas tirgus
Filozofija; Socioloģija
Iekšējais audits
Praktikums attīstības programmas
sastādīšanā
Vērtspapīru tirgus
Saskarsmes psiholoģija

Prakse; Kvalifikācijas prakse
Kvalifikācijas darba izstrādāšana
un aizstāvēšana

Studiju programmu salīdzinājums parāda, ka programmas pēc satura un struktūras ir
līdzvērtīgas, atšķirības, pārsvarā, ir izvēles kursos.
Studiju programmas salīdzinājums ar Eiropas Savienības augstākās izglītības
programmām
Eiropas valstīs ir vērojamas studiju programmu un iegūstāmo grādu daudzveidība.
Boloņas procesa pamatnostādnes iesaka veidot vienotu grādu un studiju programmu
līmeņu sistēmu.
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Studiju programma „Komerczinības” saturiski atbilst vairāku Eiropas valstu
universitāšu un koledžu programmām, kuras aptver dažādus izglītības līmeņus. Studiju
programma ir salīdzināta ar Eiropas Savienības valstu augstskolu programmām:
1. Copenhagen Business Academy (Dānija) studiju programmu „Marketing
Management”;
2. Business Academy Southwest (Dānija) studiju programmu „Marketing
Management”.
Visas programmas ir profesionālās augstākās izglītības studiju programmas. Tās
struktūra ir saskaņota ar Boloņas modeļa 1. līmeni.
Copenhagen Business Academy studiju programmas „Marketing Management”
apjoms ir 120 ECTS.
2.6.tabula
Studiju programmas „Komerczinības” salīdzinājums ar Copenhagen Business
Academy studiju programmu „Marketing Management”
Latvijas Lauksaimniecības
universitāte ESAF

ECTS

Tirgvedība
Statistika
Informātika

3.0
4.5
3.0

Uzņēmējdarbības ekonomika
Mikroekonomika

6.0
3.0

Loģistikas pamati
Dokumentu pārvaldība

3.0
3.0

Tiesību pamati

3.0

Mārketinga pētījumi

3,0

Starptautiskie ekonomiskie sakari
Uzņēmuma finanses
Grāmatvedības pamati

3.0
3.0
3.0

Saimnieciskās darbības analīze

4.5

Saimniekošanas mācība
Uzņēmējdarbības likumdošana
Kvalitātes vadība
Darba uz civilā aizsardzība

4.5
3.0
3.0
3.0

Makroekonomika

3.0

Uzņēmuma vadīšana
Projektu vadīšana

4.5
3.0

Izvēles kursi:
Stratēģijas plānošana
Biznesa etiķete
Personāla vadīšana

6.0

Copenhagen Business Academy
Starptautiskais mārketings un pārdošana:
Ievads statistikā
Uzņēmuma stratēģiskā analīze
Ekonomika:
Uzņēmuma analīze
Mikroekonomika
Globāla ekonomika un attīstība
Finanšu vadība
Komunikācija, organizācija, vadība:
Loģistikas pamati
Organizatoriskā struktūra
Uzņēmējdarbības tiesības:
Līgumtiesības
Starptautiskais mārketings:
Internacionalizācija
Tirgus analīze un stratēģijas
Izaugsmes stratēģija
Ekonomika:
Vispārējā ekonomikas un tirdzniecības
teorija
Investīcijas un finanses
Komunikācija, organizācija, vadība:
Inovācijas
Kultūras analīze
Uzņēmējdarbības tiesības
Starptautiskais mārketings un pārdošana
Stratēģiskais mārketings
Ekonomika:
Makroekonomika
Budžeta plānošana un optimizācija
Komunikācija, organizācija, vadība:
Projektu vadība
Organizāciju attīstība
Izvēles kursi
Statistika
Reklāma
Uzņēmējdarbība
Ētika un etiķete
Līderība
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ECTS

10.0

5.0

10.0
5.0

10.0

5.0

5.0
5.0
10.0
10.0

5.0

10.0

Latvijas Lauksaimniecības
universitāte ESAF

Prakse
Kvalifikācijas darbs
Profesionālā angļu valoda
Profesionālā vācu valoda
Matemātika ekonomistiem

ECTS

Copenhagen Business Academy

24.0
12.0

Uzņēmējdarbības ekonomika
Tirgvedība
Kā attīstīt savu biznesu
Mārketings praksē
Prakse
Noslēguma darbs

3.0

-

3.0

-

ECTS

15.0
15.0

Salīdzināmās profesionālās augstākas izglītības studiju programmas konceptuāli ir
līdzvērtīgas. Tās ir vienādas gan pēc kopēja apjoma, gan pēc studiju ilguma. Tās ir
līdzvērtīgas arī pēc studiju strukturālā sadalījuma.
SP „Komerczinības” salīdzinājums ar Business Academy Southwest (Dānija) studiju
programmu „Marketing Management” ir dots 2.7. tabulā.
2.7.tabula
Studiju programmas „Komerczinības” salīdzinājums ar Business Academy
Southwest (Dānija) studiju programmu „Marketing Management”
Latvijas Lauksaimniecības universitāte ESAF
Tirgvedība
Statistika
Informātika
Saimnieciskās darbības analīze

Uzņēmējdarbības ekonomika
Mikroekonomika
Makroekonomika
Saimniekošanas mācība
Uzņēmuma finanses
Grāmatvedības pamati
Loģistikas pamati
Dokumentu pārvaldība
Uzņēmuma vadīšanas pamati
Profesionālā angļu valoda
Projektu vadīšana

Tiesību pamati
Uzņēmējdarbības likumdošana
Kvalitātes vadība
Darba uz civilā aizsardzība
Starptautiskie ekonomiskie sakari
Izvēles kursi:
Mārketinga pētījumi
Stratēģijas plānošana
Biznesa etiķete

Business Academy Southwest (Dānija)
Starptautiskais mārketings un tirgvedība:
Uzņēmuma stratēģijas analīze
Ievads statistikā
Tirgus analīze
Izaugsmes stratēģija
Stratēģiskais mārketings
Pārdošanas metodes un komunikācijas
Ekonomika:
Uzņēmuma analīze
Mikroekonomika
Investīcijas un finanses
Vispārējā ekonomikas un tirdzniecības teorija
Makroekonomika
Budžeta plānošana un optimizēšana
Komunikācija, organizācija un vadība:
Komunikācijas veidi stratēģijas, un kultūras kontekstā
Angļu valoda uzņēmējdarbībā
Uzņēmuma struktūra, vadība, vērtības, procesi,
motivācija un kultūra,
Inovācijas un organizāciju attīstība,
Projektu vadība
Loģistika
Uzņēmējdarbības tiesības:
Tiesību avoti un tiesu sistēma
Līgumtiesības (apdrošināšanas likums)
Darba tiesības
Maksātnespējas likums
Finanšu nodrošinājuma likums
Saistības un prasījumi no neatļautas darbības
Preču un pakalpojumu drošuma likums
Reklāmas likums
Izvēles kursi:
Vācu valoda
Mārketinga komunikācijas
Biznesa ekonomika
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Latvijas Lauksaimniecības universitāte ESAF
Personāla vadīšana
Profesionālā vācu valoda

Business Academy Southwest (Dānija)
Uzņēmējdarbība
Uzņēmējdarbības ekonomika
Praktiskā ekonomika
Statistika
Prakse
Noslēguma darbs
-

Prakse
Kvalifikācijas darbs
Matemātika ekonomistiem

Salīdzinot LLU ESAF studiju programmu „Komerczinības” Business Academy
Southwest (Dānija) studiju programmu „Marketing Management” var secināt, ka
konceptuāli abas programmas ir līdzvērtīgas. Pamatnostādne uzņēmējdarbības
(komercdarbības) studiju kursu blokā ir līdzvērtīga. Studiju programmas ir vienādas arī pēc
kvantitatīvajiem rādītājiem – to apjoms ir 120 ECTS.
2.1.12. Informācija par studējošajiem
Studējošo skaits
Kopējā studentu skaita dinamika 1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju
programmā „Komerczinības” ir atspoguļota 2.8. tabulā.
2.8. tabula
Studentu skaits 1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmā
„Komerczinības”
2012./
2013.

Rādītājs

Studējošo skaits
69
Pirmajā studiju gadā imatrikulēto
26
studējošo skaits
Absolventu skaits
18

2013./
2014.

2014./
2015.

66

69

26

30

2015./
2016.

2016./
2017.

2017./
2018.

17

Pavisam 1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmā
„Komerczinības” uz 2014. gada 1. oktobri studē 69 studenti.
Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmā „Komerczinības”
kopējo absolventu skaita dinamiku var redzēt 2.9. tabulā.
2.9. tabula
Absolventu skaita dinamika 1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju
programmā „Komerczinības” 2011.–2014. gada periodā
Gads
2011.
2012.
2013.
2014.

Laidzes filiāle
13
6
3
5

Siguldas filiāle
11
8
14
5

Jelgava
1
7

Kopā
24
14
18
17

Studijas 2013./2014. mācību gadā absolvēja 17 studenti, iegūstot uzņēmējdarbības
(komercdarbības) speciālista kvalifikāciju.
2.1.13. Studējošo aptauja un tās analīze
Lai noskaidrotu studējošo viedokli par pirmā līmeņa profesionālo augstāko studiju
programmu „Komerczinības”, 2013./2014. st. g. veikta studējošo aptauja. Aptaujāti
20 respondenti. Aptaujas anketā ir ietverti 16 jautājumi. Jautājumi grupēti 4 sadaļās:
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studiju saturs un organizācija (6 jautājumi), mācībspēku darbs un savstarpējā komunikācija
(3 jautājumi), mācību metodisko materiālu pieejamība un telpu nodrošinājums
(3 jautājumi), ziņas par respondentu (4 jautājumi).
Vairāk kā puse, 55 % respondentu uzskata, ka studiju kursu apjoms ir optimāls. 40 %
respondentu iesaka studiju kursu apjomu palielināt, savukārt 5 % respondentu iesaka
studiju kursu apjomu samazināt.
75 % aptaujāto pauda apmierinātību ar praktisko nodarbību un lekciju sabalensētību
studiju programmā. Savukārt 10 % no studentiem vēlas palielināt praktisko nodarbību
īpatsvaru, un arī 5 % - lekciju īpatsvaru. Studenti iesaka palielināt nodarbību īpatsvaru
studiju kursos Uzņēmuma finanses, Grāmatvedības pamati un Saimniekošanas mācība.
20 % respondentu vērtē studiju programmā iegūto kompetenču atbilstību darba tirgus
prasībām; 55 % vērtē, kā daļēji atbilstošu, 10 % respondentu vērtē, kā neatbilstošu, bet
15 % respondentu uzsvēra grūtības atbildēt uz šo jautājumu, jo darba tirgus ir ļoti
dinamisks.
Uz jautājumu – vai Jums ir pietiekama informācija par iespējām studēt ārvalstu
augstskolās, 45 % aptaujāto studentu ir pietiekoši informēti, 30 % atbildējuši, ka nav
intereses par studijām ārvalstīs. Savukārt 25 % respondentu atzinuši informācijas
nepietiekamību.
Visi aptaujātie studenti (100%) izmanto LLU informatīvo sistēmu, lai iegūtu
informāciju, par saviem studiju rezultātiem.
75 % studentu novērtē studiju programmas „Komerczinības” apguves grūtības
pakāpi kā piemērotu. 25 % uzskata, ka tā ir viegla.
Kopumā aptaujas 1. sadaļā sniegtā informācija raksturo studiju programmu kā
pozitīvu un atbilstošu studentu vēlmēm.
Mācībspēku zināšanas un kompetenci pozitīvi vērtē 95 % respondentu.
Mācībspēku attieksmi pret studentiem pozitīvi vērtē visi respondenti, raksturojot to
kā labu un teicamu – 90 % gadījumos un apmierinošu – 10 % gadījumos. Mācībspēku
taisnīgumu, noteiktību un prasības pozitīvi vērtēti absolūtais vairums aptaujāto (90 %).
Lielāka studentu daļa (64 %) studijām nepieciešamo mācību materiālu iegūšanai
izmanto interneta resursus. Tajā pat laikā 20 % respondentu studiju materiālu iegūšanai
izmanto citu bibliotēku resursus. 75 % respondentu apmierina pieejamā mācību metodiskā
literatūra.
LLU telpu iekārtojumu un nodrošinājumu mācību procesam kā teicamu un labu vērtē
45 % respondentu un 25 % respondentu to novērtē kā apmierinošu.
Pēc aptauju anketām iespējams spriest arī par studiju procesa piemērotību un
pieejamību strādājošajiem. 85 % respondentu strādā un veiksmīgi apgūst studiju
programmu „Komerczinības”.
Respondentus studēt tieši šajā studiju programmā pamudinājuši: 40 % gadījumos
studiju vietas tuvums dzīves vietai; 20 % gadījumos - LLU filiāles atrašanas vieta; 5 %
gadījumos atsauksmes, 30 % gadījumos studiju maksa.
2.1.14. Absolventu aptauja un tās analīze
LLU ESAF 1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas
“Komerczinības” studiju programmas novērtējums absolventu skatījumā tika veikts ar
mērķi noskaidrot absolventu vērtējumu par izvēlēto studiju programmu, kas būtu par
pamatu turpmāku pasākumu veikšanai studiju kvalitātes uzlabošanai (skat. 5.1. pielikumu).
Aptauja tika veikta 2014. gadā. Absolventu aptaujā piedalījās 17 studiju programmas
„Komerczinības” absolventi.
Aptauja tika organizēta anketēšanas veidā, respondentiem lūdzot rakstveidā aizpildīt
aptaujas anketu, kas sastāvēja no 10 jautājumiem, kuros respondentiem tika lūgts sniegt
savu vērtējumu, izmantojot 10 ballu skalu.
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1. Kā vērtējat pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmā
„Komerczinības” iegūtās zināšanas?
2. Vai pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas
„Komerczinības” studiju kursi attīsta Jūsu spējas patstāvīgi novērtēt un risināt
ekonomiskā rakstura jautājumus un problēmas?
3. Vai studijas deva iespēju specializēties un iegūt Jūs interesējošās zināšanas?
4. Kā vērtējat iegūto zināšanu praktiskās pielietošanas iespējas?
5. Vai esiet pietiekami sagatavots darbam specialitātes amatā, spēsiet uzņemties
atbildību par savu rīcību un lēmumiem?
6. Kā vērtējat studiju procesa nodrošinājumu ar metodiskajiem materiāliem?
7. Kā vērtējat programmā iekļautos studiju kursus? Kuri Jūsuprāt ir nelietderīgi?
Kādus vēlētos apgūt papildus?
8. Kā vērtējat studiju darba organizāciju?
Atbildot uz pirmo jautājumu, absolventi savas pirmā līmeņa studijās iegūtās zināšanas
vērtēja šādi:
 teicamas – 13 % respondentu,
 ļoti labas – 60 % respondentu,
 labas – 17 % respondentu,
 gandrīz labas – 5 % respondentu,
 viduvējas – 5 % respondentu.
Vidējais vērtējums 7.64.
Atbildot uz otro jautājumu, atbildes grupējās šādi:
 teicami – 18 % respondentu,
 ļoti labi – 25 % respondentu,
 labi – 47 % respondentu,
 gandrīz labi – 10 % respondentu.
Vidējais vērtējums 7.47.
90 procenti aptaujāto uzskata, ka studiju programmā ietvertie studiju kursi labi, ļoti
labi vai teicami attīsta spējas patstāvīgi novērtēt un risināt ekonomiska rakstura jautājumus
un problēmas.
Aptaujātie absolventi pozitīvi raksturo iespēju specializēties un apgūt interesējošās
zināšanas. Aptaujātie absolventi iegūto zināšanu praktiskās pielietošanas iespējas vērtē
skalā no „teicami” līdz „gandrīz labi”. Savu sagatavotību darbam specialitātes amatā, spēju
uzņemties atbildību par savu rīcību, un lēmumiem absolventi novērtē pārsvarā kā ļoti labu
(60 %), labu (10 %) un teicamu (25 %).
Studiju doto iespēju specializēties un apgūt interesējošās zināšanas absolventi novērtē šādi:
 teicami – 25 % respondentu,
 ļoti labi – 60 % respondentu,
 labi – 10 % respondentu,
 gandrīz labi – 5 % respondentu.
Vidējais vērtējums 8.
Atbildes par iegūto zināšanu praktiskās pielietošanas iespējām sadalās šādi:
 teicamas – 10 % respondentu,
 ļoti labas – 42 % respondentu,
 labas – 33 % respondentu,
 gandrīz labas – 15 % respondentu.
Vidējais vērtējums 7.47.
Savu sagatavotību darbam specialitātes amatā, spēju uzņemties atbildību par savu rīcību,
un lēmumiem absolventi novērtē pārsvarā kā ļoti labu vai labu:
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 teicama – 18 % respondentu,
 ļoti laba – 24 % respondentu,
 laba – 35 % respondentu,
 gandrīz laba – 18 % respondentu,
 gandrīz viduvēji – 5 % respondentu.
Vidējais vērtējums 7.23.
48 % respondentu studiju procesa nodrošinājumu ar metodiskajiem materiāliem novērtē,
ka labu, 13 % - ļoti labu, 19 % - teicamu.
Absolventi atzinīgi novērtē studiju darba organizāciju:
 teicami – 18 % respondentu,
 ļoti labi – 18 % respondentu,
 labi – 47 % respondentu,
 gandrīz laba – 12 % respondentu,
 viduvēja – 5 % respondentu.
Vidējais vērtējums 7.29.
Tātad, kopumā studiju programmas novērtējums ir pozitīvs. Absolventi uzskata, ka
iegūst konkrētas komercdarbības praksē pielietojamas zināšanas. Studiju programmā
iegūtās prasmes nodrošina atbilstošu konkurētspēju darba tirgū.
2.1.15. Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā
Pašnovērtēšanas periodā studentiem bija visas iespējas piedalīties studiju procesa
pilnveidošanā. Studentu pārstāvji ir LLU Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātes
domes locekļi, ESAF Metodiskās komisijas locekļi, piedalījās studējošo aptaujā studiju
programmas novērtēšanai. Studentiem ir iespējas piedalīties visos Ekonomikas un
sabiedrības attīstības fakultātes pasākumos.
Absolventu un studējošo aptauju rezultāti tiek ņemti vērā, izstrādājot priekšlikumus
studiju programmas īstenošanas pilnveidē.

2.2. Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma
KOMERCDARBĪBA UN UZŅĒMUMA VADĪBA
Studiju programmas direktors – LLU Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātes
Uzņēmējdarbības un vadībzinātnes institūta asociētā profesore, Dr.oec. Aina Muška.
2.2.1. Īstenošanas mērķi un uzdevumi
Studiju programmas „Komercdarbība un uzņēmuma vadība” īstenošanas mērķis –
sagatavot kvalificētus uzņēmumu un iestāžu vadītājus, kuri, iegūstot kvalitatīvu augstāko
profesionālo izglītību, spēj noteikt un formulēt uzņēmuma vai iestādes darbības
pamatprincipus, plānot un vadīt darbu atbilstoši izvirzītajiem mērķiem saskaņā ar Latvijas
Republikas normatīvo aktu prasībām un tautsaimniecības attīstības tendencēm.
Studiju programmas īstenošanas uzdevumi:
1. Sagatavot studējošos teorētisko zināšanu, izziņas un pētniecisko prasmju
lietošanai komercdarbības un uzņēmuma vadības problēmu risināšanā, mērķu
formulēšanā un to sasniegšanas motivēšanā.
2. Veidot plaša spektra zināšanas un izpratni par komercdarbību un uzņēmumu
vadību.
3. Izkopt un nostiprināt pašizglītības un pašaudzināšanas prasmes un iemaņas,
nodrošināt pamatu tālākizglītības procesam mūža garumā.
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2.2.2. Programmas paredzētie studiju rezultāti
Profesionālā augstākās izglītības bakalaura studiju programma „Komercdarbība un
uzņēmuma vadība” nodrošina nepieciešamo teorētisko zināšanu ieguvi un vispārīgu,
praktiskajā darbībā nostiprinātu uzņēmuma vadītājam nepieciešamo iemaņu apgūšanu.
Iegūtās kompetences uzņēmuma vadīšanā un komercdarbības procesu organizācijā
programmas absolventiem paver plašas iespējas dibināt savu uzņēmumu, kā arī strādāt
dažāda līmeņa privātajās un valsts struktūrās.
Studiju programmas apguve rada:
 zināšanas, kuras sniedz pamatu veiksmīgas uzņēmuma darbības plānošanai,
organizēšanai un vadībai;
 zināšanas un kritisku izpratni par teorētiskajiem un empīriskajiem
pētījumiem vadībzinībās;
 zināšanas par ražošanas un pakalpojumu teoriju, vēsturi un jaunākajām
tendencēm, ražošanas procesu izpratni un likumsakarībām ar ražošanas
vadītāja lomu tajā;
 profesionālas zināšanas par vidēju projektu izstrādi un vadīšanu, projekta
plānojumu, projekta attīstības fāzēm, projekta ieviešanu un finansēšanas
principiem;
 zināšanas par tiesisko aktu izstrādāšanas un apstiprināšanas kārtību un spēkā
esamību, tiesisko aktu hierarhiju, uzņēmējdarbību regulējošajiem tiesiski
normatīvajiem aktiem u.c.
Studiju programmas studentiem ir prasmes iegūtās zināšanas akumulēt un pielietot
vadīšanas procesa analizēšanai un īstenošanai nepieciešamo metodiku; pielietot ražošanas
organizēšanas un plānošanas metodes ražošanas uzņēmumos, definēt ražošanas procesa
klasifikācijas un izstrādāt ražošanas plānus uzņēmumā, izmantot projektu plānošanas un
vadīšanas metodes, izstrādāt un uzraudzīt projektus, savā profesionālā darbībā izmantot
vadīšanas struktūras, pielietot projektu vadīšanas datorrīkus, informācijas iegūšanā un
analizēšanā, balstoties uz komunikācijas veidiem un ķermeņa valodu, kā arī biroja
iekārtojuma novērtējumu, prot organizēt diskusijas, sanāksmes un pārliecinoši pasniegt
informāciju auditorijai, izmantojot dažādas metodes u.c.
Studiju programmas saturs nodrošina šādu profesionālo kompetenci: absolvents
1. spēj izmantot teorētiskās un praktiskās zināšanas un prasmes uzņēmuma un tā
struktūrvienību efektīvā vadīšanā;
2. izprot
aktuālās
ekonomiskās
attīstības
likumsakarības,
orientējas
tautsaimniecības vidē notiekošajos procesos un spēj tos izskaidrot, argumentēti
diskutēt un pieņemt lēmumus atbilstoši situācijas izmaiņām;
3. spēj izstrādāt uzņēmuma stratēģiskos un taktiskos plānus atbilstoši
tautsaimniecības attīstības tendencēm un sekot to īstenošanas gaitai;
4. spēj sadarboties ar uzņēmējdarbības subjektiem uzņēmējdarbības mērķu
sasniegšanai;
5. prot vadīt uzņēmuma vadības procesus, kontrolēt pakļauto struktūrvienību un
personāla darbu, pārzina uzņēmuma funkcionālās sfēras;
6. spēj uzņemties atbildību, prot strādāt individuāli un komandā, deleģēt un
koordinēt pienākumu izpildi, efektīvi plānot un organizēt savu darbu, kā arī
risināt konfliktsituācijas;
7. spēj veikt profesionālu darbību, formulēt un analizēt informāciju, problēmas un
risinājumus savā profesijā, izmantojot zinātnisku pieeju, kā arī prot pieņemt
lēmumus;
8. komunicēt vietējā un starptautiskajā uzņēmējdarbības vidē;
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9. spēj pastāvīgi apgūt jaunas zināšanas, analizēt, sistematizēt un integrēt iegūto
informāciju;
10. spēj nodrošināt tiesisko aktu ievērošanu uzņēmējdarbībā.
Pēc profesionālās augstākās izglītības studiju programmas apgūšanas studentam tiek
piešķirts profesionālais bakalaura grāds komercdarbībā un uzņēmuma vadībā un
vadītāja profesionālā kvalifikācija.
2.2.3. Studiju programmas plāns
Studiju plāns ir studiju programmas sastāvdaļa ar informāciju par studiju laikā
apgūstamajiem kursiem, to apjomu, pārbaudījumiem, secību un sadalījumu pa
semestriem (LLU Studiju nolikums, 2013).
Studiju programmas „Komercdarbība un uzņēmuma vadība” apjoms ir
160 kredītpunkti (KP).
Saskaņā ar „LLU Studiju nolikumu” (2013) kredītpunkts – studiju darbs
40 akadēmisko stundu apjomā (viena studiju nedēļa), kurā pilna laika studijās ne mazāk kā
40 % stundu paredzēts kontaktstundām. Viens Latvijas KP atbilsts 1.5 ECTS (European
Credit Transfer System – Eiropas kredītpunktu pārneses sistēma).
Pilna laika studijās atbilstoši LLU Senāta lēmumam Nr. 7-166, studējošie 1. un
2. kursā piedalās Sporta nodarbībās 3 KP apjomā. Sākot ar 2012./2013. studiju gadu
pilna laika 1. kursa studenti apgūst mācību praksi Praktiskā lauku saimniecība 1 KP
apjomā LLU MPS „Vecauce” ar mērķi apgūt praktisko saimniekošanu laukos (2012. gada
21. marta EF Domes lēmums Nr. 3). Šo studiju kursu kredītpunkti netiek iekļauti 160 KP
summā.
Studiju programmas obligāto saturu veido:
1. vispārizglītojošie studiju kursi 20 KP apjomā;
2. nozares teorētiskie pamatkursi un informāciju tehnoloģiju studiju kursi
36 KP apjomā;
3. nozares profesionālās specializācijas studiju kursi 60 KP apjomā;
4. brīvās izvēles kursi 6 KP apjomā;
5. prakses 26 KP apjomā;
6. valsts pārbaudījums – bakalaura darba izstrādāšana un aizstāvēšana – 12 KP
apjomā.
Programmas apguves laikā studējošais izstrādā un aizstāv trīs kursa darbus katru
1 KP apjomā.
Brīvās izvēles studiju kursus studējošais izvēlas no apstiprinātā studiju kursa
saraksta. 2013./2014.studiju gadā bija sekojošs brīvās izvēles studiju kursu piedāvājums:
1. 2014. gada rudens semestrim: Īpašuma tiesības, Loģistika mārketingā,
Civilprocess, Pētījumu izstrāde, Mājas ekonomika, Organizāciju kultūra,
Darījumi ar nekustamo īpašumu;
2. 2015. gada pavasara semestrim: Patērētāju tiesību aizsardzība, Radošā
ekonomika, Starptautiskā komunikācija, Datorgrāmatvedība, Finanšu tirgus,
Līderisms, Prezentācija un retorika, Sociālo pētījumu metodes, Īpašuma tirgus
vērtēšana.
Pārskata periodā notika studiju programmas aktualizācija, ievērojot „Studiju programmu
izstrādāšanas noteikumu LLU” (LLU Senāta lēmums Nr. 6-177 no 04.02.2009.) prasības.
Studiju programmas plāna izmaiņas, kas ir akceptētas LLU ESAF Uzņēmējdarbības
un vadībzinātnes institūtā un pamatstudiju Metodiskās komisijas sēdēs un stājās spēkā ar
2014./2015.studiju gadu, ir apstiprinātas 2014. gada 19. marta ESAF Domes sēdē
(protokols Nr. 2.1.-2-40/4) un 2013. gada 26. novembra ESAF Domes sēdē (protokols
Nr.06-24.02/13). Aktualizētais studiju plāns skatāms ESAF mājas lapā:
http://www.esaf.llu.lv/komercdarbiba.
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2013. gada 26. novembra ESAF Domes sēdē (protokols Nr. 06-24.02/13) akceptētās
izmaiņas paredz, apvienot divus studiju kursus Datortehnoloģiju pamati (2 KP, B2 daļa,
pārbaudījums - eksāmens) un Biznesa informācijas menedžments (2 KP, B2 daļa,
pārbaudījums - ieskaite ar atzīmi) vienā studiju kursā Biznesa informācijas menedžments
(4 KP, B2 daļa, pārbaudījums - eksāmens), lai mazinātu studiju kursu sadrumstalotību un
pastiprinātu studējošo zināšanu un prasmju atbilstību darba tirgus prasībām. Pilna un
nepilna laika studiju plānos studiju kurss Biznesa informācijas menedžments ir paredzēts
2. sem., līdz ar to ir nepieciešami vēl papildus labojumi. Tas ir: studiju kursus Darba un
civilā aizsardzība (2 KP, B1 daļa, pārbaudījums - iesk.ar atzīmi) un Socioloģija (2 KP,
B1 daļa, pārbaudījums - iesk. ar atzīmi) nepieciešams pārcelt no 2. sem. uz 1. sem. Tikai
nepilna laika studiju plānā studiju kurss Sociālā psiholoģija (2 KP, B2 daļa, pārbaudījums ieskaite ar atzīmi) no 1. sem. jāpārceļ uz 5. sem.
2014. gada 19. marta ESAF Domes sēdē (protokols Nr. 2.1.-2-40/4) akceptētās
izmaiņas ir notikušas, lai pilnveidotu un modernizētu profesionālo studiju programmu
„Komercdarbība un uzņēmuma vadība”, kā arī lai to vairāk integrētu LLU kā nozares
universitātē. Apstiprinātās studiju programmas izmaiņas paredz, ka, sākot ar 2014./2015.
studiju gadu, 1. kursa studiju plānā tiks piedāvāti trīs specializācijas virzieni:
1. Biznesa vadība;
2. Lauku tūrisma vadība;
3. Lauku sētas uzņēmējdarbība.
Studenti, kuri izvēlēsies specializācijas virzienu „Biznesa vadība”, apgūs līdzšinējo
programmu 100 % apjomā. Specializācijas virzienos „Lauku tūrisma vadība” un „Lauku
sētas uzņēmējdarbība” septiņi līdzšinējie studiju kursi (Uzņēmējdarbības likumdošana,
3 KP; Ražošanas procesu organizācija, 4 KP; Uzņēmējdarbības ekonomika, 4 KP;
Saimnieciskās darbības analīze, 4 KP; Personāla vadīšana, 2 KP; Konfliktu vadīšana
uzņēmumā, 2 KP; E-komercija, 2 KP) aizstāti ar astoņiem jauniem nozares profesionālās
specializācijas studiju kursiem 21 KP apjomā, kā arī ir paredzēti divi kursa darbi katrs
1 KP apjomā (sk. 2.10. tabulu).
2.10. tabula
Nozares profesionālās specializācijas studiju kursi specializācijas virzienu
šķērsgriezumā
Biznesa vadība
Uzņēmējdarbības
likumdošana
Ražošanas
procesu
organizācija
Uzņēmējdarbības
ekonomika
Saimnieciskās darbības
analīze
Personāla vadīšana
Konfliktu
uzņēmumā
E-komercija

vadīšana

Kopā, KP

3 KP
4 KP
4 KP
4 KP
2 KP

Specializācijas virzieni
Lauku tūrisma vadība
Studiju kursi
Tūrisma
tiesiskais
3 KP
regulējums
Tūrisms un rekreācija
Tūrisma
analīze
un
ekonomika
Lauku
tūrisma
uzņēmējdarbība
Ēdināšanas organizācija
un serviss

3 KP
3 KP
3 KP
3 KP

Lauku sētas uzņēmējdarbība
Mājražošanas tiesiskais
regulējums
Lauksaimnieciskā
ražošana
Lauksaimniecības
produktu pārstrāde
Lauku
saimniecības
darbības analīze
Mājizstrādājumi
un
dizains

3 KP
3 KP
4 KP
2 KP
2 KP

2 KP

Pasākumu vadība

2 KP

Patērētāju uzvedība

3 KP

2 KP

Latvijas kultūrvide
Klientu attiecību vadība
Kopā, KP

2 KP
2 KP
21

Latvijas kultūrvide
Klientu attiecību vadība
Kopā, KP

2 KP
2 KP
21

21
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Uzņēmējdarbības
ekonomika
Saimnieciskās darbības
analīze
Kopā, KP

1KP
1KP
2

Kursa darbi
Lauku
tūrisma
uzņēmējdarbība
Tūrisma analīze

1KP
1KP

Kopā, KP

2

Mājražošana
Lauku
saimniecības
darbības analīze
Kopā, KP

1KP
1KP
2

Studenti specializācijas virzienus apgūs, sākot ar 3. studiju gadu, tas ir 5. semestri.
Specializācijas virzienu „Lauku tūrisma vadība” un „Lauku sētas uzņēmējdarbība”
realizācija notiks sadarbībā ar LLU Tehniskās fakultātes Izglītības un mājsaimniecības
institūtu un Pārtikas tehnoloģijas fakultāti.
2013./2014. studiju gada programmas studiju plānus skatīt 2.2. pielikumā
2.2.4. Studiju kursu un studiju moduļu (ja tādi ir) apraksti
Studiju programmas „Komercdarbība un uzņēmuma vadība” studiju kursi, studiju
kursu saturs un apjoms, kā arī prakšu saturs noteikts saskaņā ar „Uzņēmuma vadītāja/
vadītāja vietnieka profesijas standartu” un atbilstoši definētajiem studiju programmas
uzdevumiem.
Studiju kursu un prakšu izvērstās programmas ir pieejamas Uzņēmējdarbības un
vadībzinātnes institūtā, bet informācija par studiju kursu un prakšu programmām ir brīvi
pieejami
LLU
Informācijas
sistēmā
(skatīt:
https://lais.llu.lv/pls/pub/stal.prg_s2?l=1&cl=0&n1=154&o1=1&t0=G0112&p1=-).
2013./2014. studiju gadā notika studiju kursu programmu pilnveidošanas process.
Uzņēmējdarbības un vadībzinātnes institūta lektore L. Dobele un Finanšu un
grāmatvedības institūta vieslektore – lektore A. Jurēvica izstrādāja studiju kursa „Biznesa
informācijas menedžments” programmu (4.0 KP (64 h): lekcijas 32 h, praktiskie darbi
32 h, ieskaite ar atzīmi). Studiju programma apstiprināta ESAF Domes 29.01.2014. sēdē
(protokols Nr. 2.1.-2-40/2).
Uzņēmējdarbības un vadībzinātnes institūta lektore L. Dobele izstrādāja
profesionālās prakses „Biznesa informācijas menedžments” programmu (2.0 KP).
Programma apstiprināta ESAF Domes 29.01.2014. sēdē (protokols Nr. 2.1.-2-40/2).
Iepriekšminēto programmu izstrādi noteica izmaiņas studiju plānā (sk. 3. Programmas
studiju plāns).
Uzņēmējdarbības un vadībzinātnes institūta asociētā profesore Aina Muška un
docente Linda Siliņa pilnveidoja profesionālās prakses „Komercdarbība un vadīšana”
programmu (13 KP). Programma apstiprināta ESAF Domes 19.03.2014. sēdē (protokols
Nr. 2.1.-2-40/4).
Izmaiņas bija nepieciešamas, lai sakārtotu profesionālās prakses programmu LLU IS
kursu reģistrā. Prakses programmā ir pilnveidoti un papildināti prakses mērķi, uzdevumi,
prakses realizācijas secība un saturs. Atjaunots literatūras saraksts. Prakses programma,
saskaņota ar LLU un fakultātes prakšu nolikumiem.
2.2.5. Studiju programmas organizācija
Studiju programma „Komercdarbība un uzņēmuma vadība” tiek organizēta atbilstoši ārējo
(Izglītības likuma, Augstskolu likuma) un iekšējo normatīvo dokumentu (LLU Satversmes,
LLU Studiju nolikumu, LLU Senāta lēmumu u.c.) regulējumam un tās saturs atbilst:
 LLU misijai: veidot intelektuālo potenciālu Latvijas, īpaši tās lauku,
ilgtspējīgai attīstībai;
 LLU vīzijai: kļūt par modernu starptautiski atzītu un prestižu universitāti,
vienu no vadošajām nozares universitātēm Baltijā, kas aktīvi iekļaujas
vienotā Eiropas augstākās izglītības un zinātnes telpā;
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 LLU darbības galvenajam mērķim: nodrošināt akadēmiskās un
profesionālās augstākās izglītības ieguves iespēju lauksaimniecības,
veterinārmedicīnas, pārtikas, inženierzinātņu, meža un sociālo zinātņu,
informāciju tehnoloģiju un vides apsaimniekošanas jomās, kā arī attīstīt
zinātni un uzturēt, izkopt Latvijas intelektuālo potenciālu un kultūru
(pieejams: http://www.llu.lv/getfile.php?id=70326);
 LLU Satversmē definētajiem universitātes uzdevumiem: gatavot
akadēmiski izglītotus speciālistus tautsaimniecībai, zinātnei, kultūrai,
izglītībai, kā arī valsts pārvaldei, dodot jaunas zināšanas un prasmi tās
izmantot sabiedrības interesēs, veikt zinātnisko darbību un izdot zinātnisko
rakstu krājumus, kā arī organizēt speciālistu tālākizglītošanu un
pārkvalificēšanos. Universitāte piedāvā sabiedrībai iegūtās atziņas un
pētījumu rezultātus, informē sabiedrību par savu darbību. Latvijas
Lauksaimniecības universitāte atbalsta izcilus pētniekus, akadēmisko
personālu un studējošos, veicina to iekļaušanos pasaules akadēmiskajos
procesos (pieejams: http://www.llu.lv/getfile.php?id=66480).
Programmu un tās direktoru apstiprina LLU Senāts. Par studiju programmas īstenošanu ir
atbildīgs studiju programmas direktors. Studiju programmas direktora pienākumus un
tiesības reglamentē LLU „Nolikums par studiju programmas direktoru” (LLU Senāta
lēmums Nr. 6-122 no 14.05.2008.).
Studiju programmas vadīšanā tiek ievērots demokrātiskuma princips, ir skaidri noteiktas
administrācijas pārstāvju, akadēmiskā personāla un studentu savstarpējās attiecības.
Saziņu ar studentiem veic un programmas lietvedību kārto LLU ESAF dekanāta galvenās
speciālistes.
Pamatstudiju procesā iesaistītie LLU institūti un katedras nodrošina atbilstošo studiju kursu
pasniegšanu, mācību – metodisko darbu, studiju kursu programmu izstrādi, atjaunošanu un
precizēšanu, kā arī studiju kvalitāti.
Programmas realizācijā notiek sadarbībā ar citām LLU struktūrvienībām (LLU struktūru
skatīt: http://www.llu.lv/getfile.php?id=70536):
1. Studiju prorektoru;
2. Studiju centru;
3. Mūžizglītības centru;
4. Starptautisko sadarbības centru;
5. Komunikācijas un mārketinga centru.
Studiju kursa Ievads studijās (1 KP) ietvaros studenti tiek iepazīstināti ar studiju
programmas realizāciju, prasībām studiju kursu apguvē, vērtēšanas sistēmu u.c. būtiskiem
jautājumiem.
Pirms katras došanās praksē tiek rīkota tikšanās ar personu, kura ir atbildīga par prakses
organizēšanu.
Pirms bakalaura darba izstrādes uzsākšanas notiek tikšanās ar programmas direktoru un
bakalaura darba vadītāju.
Studiju programmu iespējams apgūt pilna un nepilna laika studijās. Studiju apjoms, saturs
un pārbaudījumos izvirzītās prasības pilna un nepilna laika studijās ir vienādas.
Studiju ilgums ir sekojošs:
 pilna laika studijās – 4 gadi (8 semestri, 20 nedēļas katrā semestrī: studijas 16 nedēļas, individuālās studijas un pārbaudījumi – 4 nedēļas);
 nepilna laika studijās – no 2012./2013. studiju gada 4.5 gadi (9 semestri,
studijas notiek piektdienas pēcpusdienās un sestdienās) vai vēlākos studiju
kursos 5 gadi (10 semestri, studijas notiek piektdienas pēcpusdienās un
sestdienās).
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2.2.6. Prasības, uzsākot studiju programmu
Latvijas Lauksamniecības universitātē pieteikties studijām var elektroniski, izmantojot
vienoto valsts un pašvaldību portāla www.latvija.lv/studijas sniegto e-pakalpojumu.
Katru gadu aktualizētie un Senātā apstiprinātie Uzņemšanas noteikumi nosaka uzņemšanas
prasības studiju programmai. LLU mājas lapā pieejami uzņemšanas noteikumi 2014./2015.
studiju gadam: http://www.llu.lv/uznemsanas-noteikumi?ri=296.
Tiesības studēt LLU ir katram Latvijas pilsonim un Latvijas nepilsonim, kā arī
ārzemniekam. Lai studētu, nepieciešama dokumentāri apliecināta un Latvijā atzīta studiju
programmas prasībām atbilstoša iepriekšējā izglītība.
Pieteikumus studiju programmā „Komercdarbība un uzņēmuma vadība” pieņem no
reflektantiem, kam vidējās izglītības dokumentos ir sekmīgi:
1. centralizētie eksāmeni latviešu valodā un svešvalodā (angļu, vācu, franču vai
krievu);
2. centralizētais eksāmens vai vidējās izglītības atestāta/diploma gada atzīme
matemātikā;
3. gada atzīme latviešu valodā, svešvalodā un matemātikā – personām, kas vidējo
izglītību ieguvušas pirms 2004. gada vai ir ar īpašām vajadzībām.
Uzņemšanai nepieciešamo gada atzīmi var aizstāt ar sekmīgi nokārtotu LLU
sagatavošanas kursu noslēguma pārbaudījuma vērtējumu.
Saskaņā 2004. gada16. decembra ar Ministru Kabineta noteikumiem Nr. 932 „Studiju
uzsākšanas
kārtība
vēlākajos
studiju
posmos”
(pieejami:
http://likumi.lv/doc.php?id=96800) tiesības turpināt studijas profesionālās augstākās
izglītības bakalaura programmā „Komercdarbība un uzņēmuma vadība” ir pirmā līmeņa
profesionālās augstākās izglītības programmu absolventiem. LLU, uzsākt studijas
vēlākajos studiju posmos, var personas, kas kāda iemesla dēļ pārtraukušas studijas LLU vai
citā akreditētā augstskolā un vēlas tās turpināt. Iepriekš iegūtā izglītība tiek pielīdzināta
programmas prasībām individuāli katrā gadījumā.
2.2.7. Studiju programmas praktiskā īstenošana
Programmas īstenošanā kopumā ir iesaistīti 55 docētāji no 5 LLU fakultātēm
(10 institūtiem un katedrām):
1. Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātes (EKRA, FIGR, SOHU,
UZVA),
2. Informācijas tehnoloģiju fakultātes (Vadības sistēmu katedra, Matemātikas
katedra),
3. Tehniskās fakultātes (Izglītības un mājsaimniecības institūts),
4. Mežu fakultātes (Meža izmantošanas katedra),
5. Lauku inženieru fakultātes (Vides un ūdenssaimniecības katedra, Zemes
ierīcības un ģeodēzijas katedra),
kā arī docētāji no Valodu centra un Sporta centra. Minētās struktūrvienības nodrošina
atbilstošo studiju kursu pasniegšanu, mācību – metodisko darbu, studiju kursu programmu
izstrādi, atjaunošanu un precizēšanu, kā arī studiju kvalitāti.
Studiju gads pilna laika studijās ir sadalīts divos semestros, semestra laikā pēc studiju
kursu apguves un patstāvīgā darba uzdevumu nokārtošanas studenti kārto pārbaudījumus
atbilstošajos studiju kursos. Sesijas laikā tiek kārtoti pārbaudījumi studiju kursos, kas tiek
īstenoti visa semestra laikā. Nepilna laika studijās akadēmiskais studiju gads arī ir sadalīts
divos semestros, kuru laikā studenti apmeklē lekcijas, praktiskos darbus un kārto
pārbaudījumus.
Studiju programmas „Komercdarbība un uzņēmuma vadība” īstenošanas gaitā
studējošajiem individuāla pieeja tiek nodrošināta trijos veidos:
1. optimāls studentu skaits grupās;
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2. individuālie patstāvīgie darbi studiju kursu laikā;
3. konsultācijas.
Visu studiju kursu norisē ir paredzētas studentu regulāras individuālās konsultācijas
(saskaņā ar apstiprināto konsultāciju grafiku) ar pasniedzēju, bet pastāv iespēja arī tikties
ar pasniedzēju citā laikā, par to vienojoties individuāli. Studentiem ir iespējas komunicēt evidē, izmantojot LLU vienoto e-pastu sistēmu un atsevišķos studiju kursos komunikāciju
Moodle vidē. Tiešo komunikāciju studenti vērtē visaugstāk tieši zināšanu un prasmju
ieguvē, bet e-vides komunikāciju - organizatorisku jautājumu risināšanai, iesniedzot
pastāvīgos darbus, kā arī studējot ārzemēs.
Studentiem ir iespēja tikties arī ar programmas direktoru.
Studiju programmas realizēšanā docētāji izmanto:
1. tradicionālās pasniegšanas metodes – lekcijas, seminārus, praktiskos darbus;
2. metodes, kas veicina analītisko, kritisko, sistēmisko un radošo domāšanu,
veido komunikāciju prasmes – grupu darbus, diskusijas, lietišķās
komunikācijas, prezentācijas, situāciju analīzi, studiju ekskursijas;
3. studentu individuāli vai grupās veiktā patstāvīgā un pētnieciskā darba
veicināšana – referātu, kursa darbu izstrāde;
4. tikšanās ar uzaicinātājiem ekspertiem – nozares profesionāļiem – studiju
kursu ietvaros un ESAF Absolventu nedēļas ietvaros.
Studiju kursa „Konfliktu vadīšana uzņēmumā” ietvaros pilna laika 4. kursa
studentiem lekciju „Konfliktu vērtējumi un analīze uzņēmumā” lasīja SIA „Larmet”
īpašnieks Armands Cinis.
ESAF Absolventu nedēļā (2014. gada 17.-19. marts) studējošie tikās ar sekojošiem
ekspertiem:
 Rihards Krastiņš, Ilze Vārpiņa (fonda Latvijas Lauksaimniecības attīstībai
valdes priekšsēdētājs un projektu vadītāja);
 Ģirts Lapšins (AS „Swedbank” īpašuma vērtētājs);
 Mairita Pauliņa (Zemgales plānošanas reģiona ES struktūrfondu
informācijas centra konsultante);
 Juris Aksels Cīrulis (AS „Swedbank” Mārketinga daļas Sadarbības partneru
projektu vadītājs);
 Jēkabs Krieviņš (ALTUM valdes priekšsēdētāja vietnieks);
 Linda Vovere (Jelgavas reģionālā tūrisma centra tūrisma speciāliste);
 Aigars Rublis (Jelgavas Domes priekšsēdētāja vietnieks izglītības un sporta
programmā);
 Ritvars Zapereckis (LR ZM Lauku attīstības atbalsta departamenta valsts
atbalsta plānošanas nodaļas vecākais referents);
 Anna Liscova (LLKC Jelgavas nodaļas vadītāja);
 Ēriks Palkavnieks (TV3 žurnālists).
Katram studiju kursam tiek izvēlētas piemērotākās mācību metodes, lielāku uzmanību
pievēršot praktiskām nodarbībām. Apmācības procesā tiek izmantotas datorklases ar
specializētām datorprogrammām (SPSS, MS Project u.c.) un interneta pieslēgumu. Daļa no
programmas studiju kursiem un to materiāliem tiek sagatavoti elektroniskā veidā un ir
pieejami studentiem Moodle vidē, kurai var pieslēgties gan universitātē, gan ārpus tās.
Atsevišķos studiju kursos pārbaudījumi tiek organizēti elektroniski.
Studiju programmā studenti veic pētniecisko darbību, izstrādā bakalaura darbus sadarbībā
ar darba vadītājiem, gatavo individuālos un grupu darbus studiju kursu apguves laikā
sadarbībā ar docētājiem.
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2.2.8. Vērtēšanas sistēma
Pārbaudījumi programmas studiju kursos un vērtēšana tajos notiek saskaņā ar
2014. gada 26. augusta Ministru kabineta noteikumiem Nr. 512 „Noteikumi par otrā
līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu”, kas nosaka programmas
apguves vērtēšanas pamatprincipus un vērtēšanas pamatformas, un LLU „Studiju
nolikumu” (2013).
Programmas apguves vērtēšanā tiek ievēroti šādi pamatprincipi:
 vērtējuma atbilstības princips;
 vērtējuma obligātuma princips;
 vērtējuma pārskatīšanas iespēju princips;
 vērtēšanā izmantoto pārbaudes veidu dažādības princips;
 vērtēšanas kritēriju atklātības un skaidrības princips;
 pozitīvo rezultātu summēšanas princips.
Studiju rezultātus vērtē pēc diviem rādītājiem: kvalitatīvā un kvantitatīvā.
Kvalitatīvajam vērtējumam izmanto 10 ballu skalas kritērijus vai vērtējumu
ieskaitīts/ neieskaitīts. Zemākais pozitīvais vērtējums ir 4 balles (gandrīz viduvēji). Ieskaite
bez atzīmes (vērtējums „ieskaitīts” vai „neieskaitīts”) tiek pielietota prakšu aizstāvēšanā,
sporta nodarbību novērtēšanā pilna laika studentiem un studiju kursā Ievads studijās
(1 KP), kā arī mācību praksē Praktiskā lauku saimniecība (1 KP) pilna laika studentiem.
Kvantitatīvais rādītājs ir studiju kursa apjoms kredītpunktos.
Izpildīto KP apjomu, studējošā jau iegūto kredītpunktu summai pieskaita tikai tad, ja
par studiju kursu, praksi, kursa darbu saņemts sekmīgs vērtējums. Studējošā izpildītā darba
apjoma atbilstību studiju plānam un studiju rezultātus vērtē katra semestra beigās. Studiju
kurss ir apgūts sekmīgi, ja izpildītas visas studiju kursa izvērstajā programmā noteiktās
prasības un sasniegti tajā formulētie studiju rezultāti.
Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji ir:
 iegūto zināšanu apjoms un kvalitāte;
 iegūtās prasmes un iemaņas;
 attieksme pret studijām;
 mācību sasniegumu attīstības dinamika.
Pārbaudes veidu (mutisks, rakstisks, jaukts) un zināšanu novērtēšanas formas nosaka
studiju kursa mācībspēks, izstrādājot studiju kursa programmu.
Mācībspēki pirmajā nodarbībā konkrēta studiju kursa ietvaros iepazīstina studējošos
ar zināšanu un prasmju vērtēšanas sistēmu, kas ir pieejama arī LLU informācijas sistēmā –
http://lais.llu.lv/. Studējošie tiek informēti par prasībām pārbaudījumu sekmīgai
nokārtošanai: kā tiks vērtētas zināšanas, kādā mērā darbs semestrī ietekmēs eksāmena vai
ieskaites vērtējumu, kādas zināšanu novērtēšanas formas tiks pielietotas.
Studiju procesā tiek praktizēti sekojoši eksāmenu kārtošanas veidi:
 akumulējošā eksāmenā studējošais iegūst savu zināšanu, prasmju un iemaņu
vērtējumu pēc semestrī nokārtoto patstāvīgo darbu, referātu rezultātiem,
ietverot visu kursa programmā paredzēto studiju saturu. Tas nozīmē, ka
regulārs darbs semestrī ietekmē galīgo vērtējumu studiju kursā;
 eksāmens, kuru kārto individuālo studiju un pārbaudījumu periodā par
visu kursu. Eksāmeni pamatos ir rakstiski, taču iespējami arī mutiski, jaukti,
testu veidā vai arī kombinēti.
Sekmīgi studējot, studējošais ieskaiti var saņemt bez papildus zināšanu pārbaudes
līdz individuālo studiju un pārbaudījumu perioda beigām. Studējošajam, kuru neapmierina
šāds ieskaites kvalitatīvais novērtējums, ir tiesības līdz individuālo studiju un
pārbaudījumu perioda beigām vienu reizi labot ieskaites atzīmi, atbildot par visu studiju
kursu vai tā atsevišķām daļām.

51

Auditoriju nodarbībās un patstāvīgajās studijās iegūto zināšanu un prasmju kontrole
ir regulāra visu semestri. Mācībspēks savā studiju kursā semestra laikā regulāri kontrolē
studējošo zināšanas un prasmes, izmantojot studiju kursa izvērstajā programmā norādītos
pārbaudījumu veidus:
 kontroldarbus;
 testus;
 individuāli vai grupā izstrādātus un aizstāvētus projektus;
 studentu patstāvīgo darbu;
 mājas darbus;
 aktīvu līdzdalību semināros;
 referātu sagatavošanu un prezentēšanu;
 problēmas izpēti,
 publikācijas analīzi,
 faktu materiālu apkopojumu, izvērtējumu u.c.
Prakses pārskatu kvalitāti un uzbūvi, kā arī studentu prezentācijas prasmi vērtē prakšu
aizstāvēšanas komisijas, ņemot vērā arī darba devēja rakstisko atsauksmi.
Komisijas sastāvā, kuru apstiprina ar institūta direktora rīkojumu, ir vismaz trīs docētāji,
no kuriem viens ir prakses vadītājs. Prakses tiek vērtētas ar vērtējumu „ieskaitīts” vai
„neieskaitīts”. Nesekmīga vērtējuma gadījumā komisija pieņem lēmumu par prakses
atkārtotu veikšanu vai prakses atskaites pārstrādāšanu un pilnveidošanu.
Noteiktajā termiņā neizieta, nenokārtota vai nesekmīgi nokārtota prakse ir akadēmiskais
parāds.
Studenti studiju laikā izstrādā trīs kursa darbus katru 1 KP apjomā sekojošos studiju
kursos:
1. Tirgvedība (sākot ar 2013./2014. studiju gadu kursa darbu Tirgvedībā aizstāj
kursa darbs Saimnieciskās darbības analīzē (pamats: 2013. gada 20. februāra
EF Domes lēmums Nr. 06-24.02/2));
2. Vadīšana;
3. Uzņēmējdarbības ekonomika.
Kursa darbu vērtēšanas kritēriji ir:
 izvēlētajam tematam atbilstoša darba struktūra;
 darba satura atbilstība izvēlētajai tēmai, izvirzītajam mērķim un darba
uzdevumiem;
 darba novitāte;
 prasme izdarīt pamatotus secinājumus un izvirzīt konstruktīvus, argumentētus
priekšlikumus;
 izmantotās literatūras un avotu prasmīgs pielietojums;
 zinātniska valoda;
 darba tehniskais noformējums;
 prasme darbu aizstāvēt un pētītā temata pārzināšana.
Kursa darbs tiek vērtēts 10 ballu skalā.
Studiju programmā studentiem ir 1920 kontaktstundas, tai skaitā lekcijas –
912 stundas un praktiskie darbi – 1008 stundas. 2.11. tabulā ir dots studiju kursu vērtējumu
veidu uzskaitījums un īpatsvars studiju programmā.
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2.11. tabula
Studiju kursu vērtējumu veidi un to īpatsvars studiju programmā
„Komercdarbība un uzņēmuma vadība”
2. kurss un turpmākie kursi

1.kurss
Pārbaudījuma
veids
Eksāmeni
Ieskaites ar atzīmi
Ieskaites
bez
atzīmes
Kursa darbi
Bakalaura darbs

Apjoms,
KP

Skaits

67
51

23
24

Skaita
struktūra,
%
44
46

27

5

3
12

3
1

Apjoms, KP

Skaits

Skaita
struktūra

60
58

21
27

40
51

10

27

5

9

-

3
12

3
1

-

Pēc 2012./2013. studiju gadā veiktajām būtiskām izmaiņām studiju programmas
studiju plānā (pamats: 2013. gada 20. februāra EF Domes lēmums Nr. 06-24.02/2),
eksāmenu un ieskaišu ar atzīmi skaits ir kļuvis sabalansētāks.
Studiju programmas apguvi noslēdz valsts noslēguma pārbaudījums, kura laikā
tiek izstrādāts un aizstāvēts bakalaura darbs, kas tiek vērtēts 10 ballu skalā.
Bakalaura darba izstrādāšanas, iesniegšanas un aizstāvēšanas prasības nosaka LLU
ESAF Metodiste norādījumi bakalaura darbu izstrādāšanai un aizstāvēšanai (pieejami:
http://www.esaf.llu.lv/metodiskie-materiali).
LLU „Nolikums par studiju noslēguma pārbaudījumiem” (LLU Senāta 09.04.2014.
lēmums Nr. 8-65) nosaka normas par studiju noslēguma pārbaudījumu (SND) komisiju
izveidi, SND priekšaizstāvēšanu, recenzēšanu un studiju noslēguma pārbaudījumu
kārtošanu, vērtēšanu, kā arī grāda un kvalifikācijas piešķiršanu.
SNP vērtēšanai tiek izveidota valsts pārbaudījuma komisiju septiņu personu sastāvā,
kurā iekļauts priekšsēdētājs, priekšsēdētaja vietnieks un locekļi. Vairāk nekā puse no
komisijas locekļiem ir nozares profesionālo organizāciju vai darba devēju pārstāvji.
Priekšlikumus komisijas sastāvam sagatavo studiju programmas direktors un
iesniedz izskatīšanai fakultātes domes sēdē. Komisijas sastāvu apstiprina vienam studiju
gadam ar rektora rīkojumu, kuru sagatavo Studiju daļa (ar 2014. gada 1. septembri –
Studiju centrs) saskaņā ar fakultātes domes sēdes protokola izrakstu.
Saskaņā ar rektora 13.03.2014. rīkojumiem Nr. 8-30, Nr. 8-31, Nr. 8-32, Nr. 8-33
valsts pārbaudījumu komisijas sastāvs 2013./2014. studiju gadā bija sekojošs:
 komisijas priekšsēdētāja Anna Vītola-Helviga, Mg.oec., Zemkopības
ministrijas Lauku atbalsta dienesta direktore;
 komisijas priekšsēdētāja vietniece Aina Muška, Dr.oec., Uzņēmējdarbības
un vadībzinātnes institūts, asoc.prof., studiju programmas „Komercdarbība un
uzņēmuma vadība” direktore;
 komisijas locekļi:
o Sandris Ancāns, Mg.oec., Ekonomikas un reģionālās attīstības institūts,
vieslektors;
o Dace Vīksne, Dr.oec., Finanšu un grāmatvedības institūts, docents;
o Uldis Sprukts, Mg.oec., Zemkopības ministrija LAD Lauksaimniecības un
lauku attīstības departamenta Projektu kontrole daļa, vadītājs;
o Ģirts Kalnbirze, Bc.oec., Talsu pilsētas pārvalde, vadītājs;
o Roberts Vilcāns, AS „Jelgavas dzirnavas”, valdes loceklis.
Bakalaura darbu aizstāvēšanā kā vērtēšanas galvenie kritēriji ir izdalīti:
 tēmas aktualitāte;
 mērķu un uzdevumu sasniegšanas novērtējums;
 pielietoto metožu realizācija;
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 darba struktūra un noformējums;
 izmantotā literatūra.
2013./2014. studiju gadā komisijai tika iesniegti un sekmīgi aizstāvēti 10 pilna un
30 nepilna laika studējošo izstrādātie bakalaura darbi.
Bakalaura darbu aizstāvēšanā vidējā atzīme bija 7.43 balles. Bakalaura darbu aizstāvēšanas
rezultāti apkopoti 2.12. tabulā.
2.12. tabula
Bakalaura darbu aizstāvēšanas vērtējumi studiju programmā „Komercdarbība un
uzņēmuma vadība” 2013. / 2014. studiju gadā
Vērtējums
„10” balles (izcili)
„9” balles (teicami)
„8” balles (ļoti labi)
„7” balles (labi)
„6” balles (gandrīz labi)
„5” balles (viduvēji)
„4” balles (gandrīz viduvēji)
„3” balles (vāji)
Kopā

Vērtējumu skaits

Struktūra, %

1
4
14
13
8
40

2.5
10.0
35.0
32.5
20.0
100

Bakalaura darbu izstrādi vadīja un recenzēja 14 LLU Ekonomikas un sabiedrības attīstības
fakultātes Uzņēmējdarbības un vadībzinātnes institūta mācībspēki: lekt. Z. Zālīte, lekt.
A. Asejeva, lekt. L. Kelle, lekt. L.Dobele, lekt. M. Cunskis, lekt. R. Urtāne, doc.
J. Sprukts, doc. L. Siliņa, doc. A. Zvaigzne, doc. I. Upīte, asoc.prof. U. Ivans, asoc.prof.
I. Jurgena, prof. A. Dobele, prof. A. Zvirbule-Bērziņa.
Valsts pārbaudījumu komisija kā labākos atzīmēja šādus darbus:
 Elīna Baranovska. Iekšējo procesu organizācija SIA “CIPARIŅŠ”.
Bakalaura darba vadītāja Linda Siliņa, doc. Dr.oec.
 Ūbarsts Jānis. SIA „AT Tērauds” metālapstrādes darbības analīze un
attīstības iespējas. Bakalaura darba vadītāja Astra Asejeva, vieslekt.-lekt.,
Mg.oec.
 Jekaterina Vasiļjeva. AS PET Baltija komercdarbības izvērtējums un
attīstības iespējas. Bakalaura darba vadītāja Astra Asejeva, vieslekt.-lekt.,
Mg.oec.
 Diāna Brīde. AS „Latvenergo” darbinieku motivēšana. Bakalaura darba
vadītāja Anda Zvaigzne, doc., Dr.oec.
 Sandra Grišina. Zinātniskā institūta „Sigra” likvidācijas procesa analīze.
Bakalaura darba vadītājs Māris Cunskis, vieslektors - lektors, Mg.oec.
Valsts pārbaudījumu komisija kā praksē ieviešamus atzīmēja šādus darbus:
 Sandra Osīte. SIA „Samar” biznesa plāna izstrāde. Bakalaura darba vadītājs
Uldis Ivans, asoc.prof., Mg.oec.
 Ilze Bature. SIA „More Beauty” komercdarbības novērtējums un attīstības
perspektīvas. Bakalaura darba vadītāja Ināra Jurgena, asoc.prof., Dr.oec.
 Elīna Baranovska. Iekšējo procesu organizācija SIA “CIPARIŅŠ”.
Bakalaura darba vadītāja Linda Siliņa, doc. Dr.oec.
 Jekaterina Vasiļjeva. AS PET Baltija komercdarbības izvērtējums un
attīstības iespējas. Bakalaura darba vadītāja Astra Asejeva, vieslekt.-lekt.,
Mg.oec.
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Ivo Pāvils Rozenbergs. SIA RBSSKALS Serviss darbības izvērtējums un tās
uzlabošanas iespējas. Bakalaura darba vadītāja Astra Asejeva, vieslekt.-lekt., Mg.oec.
2.2.9. Studiju programmas izmaksas
Studējošie tiek uzņemti pilna un nepilna laika studijās par maksu. Studiju maksu
nosaka ar Senāta lēmumu, izdodot rektora rīkojumu. 2013./2014. studiju gada studiju
maksa kursu šķērsgriezumā atspoguļota 2.13. tabulā.
2.13. tabula
Studiju maksa studiju programmā „Komercdarbība un uzņēmuma vadība”
2013./2014. studiju gadā, EUR gadā
Kurss

Pilns laiks

Nepilns laiks

1.kurss
2.kurss
3.kurss
4.kurss
5.kurss

1138.30
1138.30
1138.30
1138.30
-

782.58
782.58
782.58
782.58
950.48

Studiju maksas izmaksas 2013./2014.studiju gadā bija EUR 163 621.
2.2.10. Studiju programmas atbilstība valsts akadēmiskās izglītības standartam un
citiem normatīvajiem aktiem augstākajā izglītībā
Studiju programmas „Komercdarbība un uzņēmuma vadība” īstenošana atbilst sekojošiem
normatīvajiem aktiem augstākajā izglītībā:
 Standartiem un vadlīnijām kvalitātes nodrošināšanai Eiropas augstākās
izglītības telpā;
 Boloņas deklarācijai;
 LR Izglītības likumam (29.10.1998.);
 LR Augstskolu likumam (02.11.1995.);
 LR MK 02.12.2008. „Noteikumiem par Latvijas izglītības klasifikāciju”;
 LLU Satversmei;
 LLU 09.06.2010. Senāta lēmumam Nr. 7-29 „Nolikums par studiju
noslēguma pārbaudījumiem”;
 LLU 09.04.2014. Senāta lēmumam Nr. 8-65 „Studiju programmu
izstrādāšanas noteikumi Latvijas Lauksaimniecības universitātē”
 LLU 12.06.2013. Senāta lēmumam Nr. 8-17 „LLU Studiju nolikums”;
 LLU 14.05.2008. Senāta lēmumam Nr. 6-122 „Nolikums par studiju
programmas direktoru”;
 LLU 09.04.2008. Senāta lēmumam Nr. 6-107 „Metodiskās komisijas
nolikums”;
 Latvijas Lauksaimniecības universitātes darbības stratēģijai 2010.-2016. gada
plānošanas ciklam;
 LLU 16.02.2011. Rektora rīkojumam Nr.03-12 „Par akadēmiskās atzīšanas
kārtību LLU”;
 LLU Mācību padomes 28.01.2009. lēmumam Nr. 1/09 un grozījumiem ar
Mācību padomes 26.01.2011. lēmumu Nr. 02.1-25.02/13; grozījumiem ar
Mācību padomes 27.11.2013 lēmumu Nr. 02.1-25.02/7 „Studiju kursa un
prakses dokumentu izstrādāšanas nolikumam”;
 LLU Senāta 09.02.2011. lēmumam Nr.7-81 LLU Prakšu nolikums;
 LLU ESAF Domes un institūtu atbilstošajiem lēmumiem;
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 LLU ESAF pamatstudiju Metodiskās komisijas sanāksmju lēmumiem.
Programmas saturs un struktūra ir saskaņota ar 2014.gada 26.augusta Ministru kabineta
noteikumiem Nr. 512 „Noteikumi par otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts
standartu” (sk. 2.14. tab.).
2.14. tabula
Studiju programmas „Komercdarbība un uzņēmuma vadība” saturs
Apjoms,
KP
20

Struktūra, %
12.50

Valsts standarta
prasības, KP
Vismaz 20

36

22.50

Vismaz 36

60

37.50

Vismaz 60

6

3.75

Vismaz 6

Prakse

26

16.25

Vismaz 20

Bakalaura darbs

12

7.50

Vismaz 12

Kopā

160

100

Vismaz 160

Programmas daļas
Vispārizglītojošie studiju kursi
Nozares teorētiskie pamatkursi un informācijas
tehnoloģiju studiju kursi
Nozares profesionālās specializācijas studiju
kursi
Brīvās izvēles kursi

Studiju kursu apraksti apliecina, ka programma nodrošina uzņēmumu un iestāžu vadītāja
profesijas standartā noteikto zināšanu (skat. 2.15. tabulu) un prasmju apguvi.
2.15. tabula
Profesijas standartā „Uzņēmumu vadītājs/ vadītāja vietnieks” norādīto prasību
izpilde studiju programmā „Komercdarbība un uzņēmuma vadība”
Nr.p.k.
1.
1.1.

1.2.
2.
2.1.
2.2.

Zināšanas
Studiju programmas saturā ietvertie studiju kursi
Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas priekšstata
līmenī
Ekonomisko
sistēmu
Makroekonomika, Mikroekonomika, Starptautiskie ekonomiskie
attīstības
tendences
sakari, Komercdarbības globalizācija,
pasaulē
Globalizācijas
lomas
Makroekonomika,
Starptautiskie
ekonomiskie
sakari,
ekonomisko
procesu
Komercdarbības globalizācija, E-komercija
attīstībā
Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas izpratnes
līmenī
Ekonomikas teorija
Mikroekonomika, Makroekonomika
Ekonomiski matemātiskās
Statistika, Matemātika ekonomistiem, Matemātiskā statistika
metodes

2.3.

Starptautiskā
komercdarbības vide

2.4.

Uzņēmuma
ilgtspējīgas
plānošana

darbības
attīstības

2.5.

Korporatīvā
atbildība

sociālā

2.6.

Inovāciju vadīšana

2.7.

Sociālais dialogs

Starptautiskie ekonomiskie sakari, Komercdarbības globalizācija,
Biznesa ētika, etiķete, Konkurētspēja uzņēmējdarbībā
Ilgtspējīga attīstība, Darba un civilā aizsardzība, Ekoloģija un vides
aizsardzība, Saimniekošanas mācība, Tirgus analīze un
prognozēšana, Biznesa plāna izstrāde, Projektu vadīšana, Eiropas
Savienības projektu vadīšana
Biznesa ētika, etiķete, Sociālā psiholoģija, Vadīšana, Kvalitātes
menedžments, Inovāciju vadīšana, Darba un civilā aizsardzība,
Ekoloģija un vides aizsardzība, Socioloģija
Inovāciju vadīšana, Uzņēmējdarbības ekonomika, Kvalitātes
menedžments
Socioloģija,
Vadīšana,
Sociālā
psiholoģija,
Komandas
menedžments, Personāla vadīšana, Socioloģija
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2.8.
2.9.
3.
3.1.

Loģistika

Loģistika, Loģistika mārketingā, Ražošanas procesu organizācija

Profesionālie
termiņi
Lietišķā vācu valoda, lietišķā angļu valoda, Dokumentu pārvaldība
valsts
valodā
un
un visi citi studiju kursi
svešvalodās
Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešanās zināšanas lietošanas
līmenī
Stratēģijas analīze un plānošana, Konkurētspēja uzņēmējdarbībā,
Stratēģiskā vadīšana
Projektu vadīšana, Inovāciju vadīšana

3.2.

Personāla vadīšana

3.3.

Vadības psiholoģija

3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.

Ražošanas
pakalpojumu
organizēšana
Finanšu
un
grāmatvedība

Tiesību pamati, Dokumentu pārvaldība, Vadīšana, Personāla
vadīšana, Konfliktu vadīšana uzņēmumā, Komandas menedžments

un

vadības

Vienkāršā grāmatvedība, Finanšu grāmatvedība, Nodokļu uzskaite
Finanses un kredīts, Uzņēmuma finanšu vadība, Nodokļu uzskaite,
Saimnieciskās darbības analīze

Finanšu vadība
Vadības
sistēmas
Kvalitātes
sistēmas

Sociālā psiholoģija, Konfliktu vadīšana uzņēmumā, Komandas
menedžments
Ražošanas procesu organizācija, Uzņēmējdarbības ekonomika,
Saimniekošanas
mācība,
Riska
vadība,
Konkurētspēja
uzņēmējdarbībā, Saimnieciskās darbības analīze

informācijas
vadības

Biznesa informācijas menedžments, Vadīšana
Kvalitātes menedžments, Ražošanas procesu organizācija, Loģistika

3.9.

Tirgzinības

Tirgvedība, Reklāmas veidošana, Tirgus analīze un prognozēšana,
E-komercija

3.10.

Datorzinības

Datortehnoloģiju pamati, Biznesa informācijas menedžments

3.11.

Komercdarbības
normatīvie akti

Tiesību pamati, Uzņēmējdarbības likumdošana

3.12.

Darba tiesiskās attiecības

Tiesību pamati

3.13.
3.14.

Vides aizsardzība
Darba aizsardzība

Ekoloģija un vides aizsardzība
Darba un civilā aizsardzība

3.15.

Lietišķā komunikācija

Biznesa ētika, etiķete, Dokumentu pārvaldība

3.16.

Ētika

3.17.

Valodas

Biznesa ētika, etiķete
Lietišķā vācu valoda, lietišķā angļu valoda, Dokumentu pārvaldība
un visi citi studiju kursi

2.2.11. Salīdzinājums ar citām studiju programmām
Programma tika salīdzināta ar divām tāda paša līmeņa studiju programmām Latvijas
augstskolās un divām ārvalstīs. Salīdzinājums rāda, vai piedāvātā programma ir
konkurētspējīga profesionālās izglītības sistēmā un darba tirgū Latvijā un ārvalstīs.
Programmas saturs, apjoms un organizācija visās salīdzinātajās programmās Latvijas
augstskolās ir līdzīga ESAF realizētajai studiju programmai, jo profesionālās izglītības
programmas Latvijā tiek izstrādātas, pamatojoties uz vienu un to pašu profesijas standartu
un otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu. LLU priekšrocība ir
zemāka studiju maksa. Jāatzīmē, ka arī programmas studējošo aptauja parādīja, ka zemā
studiju maksa ir viens no galvenajiem motīviem, kas pamudināja studējošos izvēlēties
studijas LLU ESAF realizētajā studiju programmā „Komercdarbība un uzņēmuma vadība”
(sk. 2.16. tab.).
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2.16. tabula
Studiju programmas salīdzinājums ar līdzīgām Latvijas augstskolās realizētajām
programmām
Rādītāji

Banku Augstskola

LLU ESAF

Studiju
programmas
nosaukums

Bakalaura
studiju
programma
„Uzņēmējdarbības
vadīšana”

Profesionālā
bakalaura
studiju
programma
„Komercdarbība
un
uzņēmumu vadība”

Iegūstamā kvalifikācija

Profesionālais bakalaura
grāds
uzņēmējdarbības
vadībā un uzņēmuma
vadītājs

Profesionālais bakalaura
grāds komercdarbībā un
uzņēmuma vadībā un
vadītāja
profesionālā
kvalifikācija

Studiju ilgums

4 gadi pilna laika studijās
5 gadi
nepilna
laika
studijās

4 gadi pilna laika studijās
4.5 / 5 gadi nepilna laika
studijās

Studiju maksa, EUR

1 850

Pilna laika studija 1138.30
Nepilna laika studijas –
782.58

Kredītpunktu apjoms

160

160

Vispārizglītojošie studiju
kursi - 20
Nozares
teorētiskie
pamatkursi un informāciju
tehnoloģiju studiju kursi 36
Nozares
profesionālās
specializācijas
studiju
kursi - 60
Brīvās izvēles kursi - 6
26

Vispārizglītojošie studiju
kursi - 20
Nozares
teorētiskie
pamatkursi un informāciju
tehnoloģiju studiju kursi 36
Nozares
profesionālās
specializācijas
studiju
kursi - 60
Brīvās izvēles kursi - 6
26

12

12

Studiju
programmas
daļas, KP

Prakses, KP
Valsts
pārbaudījums,
KP

Biznesa augstskola
„Turība”
Profesionālā bakalaura
studiju
programma
„Uzņēmējdarbības
vadīšana”
Profesionālais
bakalaura
grāds
uzņēmējdarbības
vadībā
un
uzņēmumu
un
iestāžu vadītājs
4 gadi
pilna
laika
studijās
4.3 gadi nepilna laika
studijās
Dienas studijas latviešu
valodā – 2120
Dienas studijas angļu
valodā – 2260.
Vakara studija latviešu
valodā – 1977
Neklātienes
studijas
latviešu valodā – 1835
E-studijas
latviešu
valodā – 1337
nav datu
A daļa - 105

B daļa - 29
C
daļa
–
plašs
piedāvājums 23 KP
apjomā
26
12

Programmas satura izpēte (sk. 2.17. tab.) parādīja, ka Banku Augstskolas realizētajā
studiju programmā ir spēcīgs finanšu un grāmatvedības, tiesību un svešvalodu studiju
kursu bloki, kas skaidrojums ar augstskolas darbības specifiku.
Biznesa augstskolas „Turība” realizētajā studiju programmā ir spēcīgs svešvalodu,
informācijas tehnoloģiju, tiesību, kā arī lietišķās komunikācijas un organizāciju
psiholoģiju bloks.
Savukārt, LLU ESAF realizētā studiju programmā „Komercdarbība un
uzņēmuma vadība” uzsvars likts uz uzņēmējdarbības bloku. Līdz ar to studiju
programmā „Komercdarbība un uzņēmuma vadība” būtu jāstiprina svešvalodu un tiesību
blokus. Studiju programmā trūkst studiju kursu saistībā ar pētījumu izstrādi un metodēm.
Arī studiju programmas absolventu aptauja parādīja, ka, lai studiju programmu aktualizētu
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darba tirgus prasībām, jāstiprina tiesību bloks, kā arī jādomā par uzņēmējdarbības
simulācijas iespējām.
2.17. tabula
Studiju kursu salīdzinājums ar līdzīgu studiju programmu studiju kursiem
Latvijas augstskolās
LLU ESAF

KP

Matemātika ekonomistiem
Svešvaloda

2
2

Ievads studijās

1

Darba
un
aizsardzība

civilā

Ekoloģija
aizsardzība

vides

un

2
2

Banku augstskola

Biznesa augstskola
„Turība”
Finanšu matemātika
Svešvalodas
Informācijas meklēšana un
analīze

2
9

2

Civilā un vides aizsardzība

2

4

Mikroekonomika
Informācijas tehnoloģijas
Ekonometrija
Informācijas atlase un
interpretācija
Biznesa ētika
Vadība
Filozofija
Finanšu grāmatvedība
Nodokļi

3
5
3

-

-

KP

Matemātika
Svešvaloda
Pētnieciskā
darba
metodoloģija
Vides pārvaldība, civilās
un darba aizsardzības
organizācija
Civilā un darba aizsardzība
Vides pārvaldība
Mikroekonomika
Informātika un datu
analīze
Informātika
SPSS pamati
E-komercija
Vadībzinības
Socioloģija
Uzņēmējdarbības ētika
Vadīšanas teorija
Finanšu
grāmatvedība,
nodokļi un audits
Finanšu grāmatvedība
Nodokļi
Nodokļu politika
Audits

6
10
2

Mikroekonomika
Datortehnoloģiju pamati
Matemātiskā statistika
Biznesa
informācijas
menedžments
E-komercija
Socioloģija
Biznesa ētika, etiķete
Vadīšana
Finanšu grāmatvedība
Nodokļu uzskaite

3
2
2

Vienkāršā grāmatvedība

2

Statistika

4

Statistika

4

Makroekonomika
Tiesību pamati

3
2

2

Uzņēmējdarbības
likumdošana

3

Makroekonomika
Komerctiesības
Tiesību zinības
Ievads
starptautiskajās
tiesībās

Uzņēmējdarbības
ekonomika
Starptautiskie ekonomiskie
sakari
Saimniekošanas mācība
Ražošanas
procesu
organizācija
Konkurētspēja
uzņēmējdarbībā
Biznesa plāna izstrāde
Komercdarbības
globalizācija
Tirgvedība
Tirgus
analīze
un
prognozēšana

2
2
2
3
4
4
2

4
2
4

KP

2

2
2
3
3
4
3

8

8

Statistiskās
pētījumu
metodes
Makroekonomika
Darba tiesības
Uzņēmējdarbības
normatīvais regulējums
Komercdarījumi

3
3
2
3
3

4

Uzņēmējdarbība

3

2

Starptautiskā
komercdarbības vide

2

-

-

Mārketings

4

Mārketinga pētījumi

2

Mārketinga komunikāciju
komplekss
Sociālā psiholoģija

2

3
4
3

Uzņēmējdarbības pamati
Ievads biznesā 1,5KP;
Uzņēmējdarbība 5KP;
Biznesa plāns 1,5KP

10

2
2
2
3

Reklāmas veidošana

3

Sociālā psiholoģija

2

Mārketings un produktu
attīstība
Lietišķā komunikācija un
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8

8

2

LLU ESAF

KP

Dokumentu pārvaldība
Konfliktu
vadīšana
uzņēmumā
Komandas menedžments

2

-

-

2
2

Finanses un kredīts

2

Saimnieciskās
analīze

4

darbības

Uzņēmuma finanšu vadība

2

-

-

Projektu vadīšana

3

Inovāciju vadīšana
Eiropas
Savienības
projektu vadīšana
Stratēģijas analīze un
plānošana
Personāla vadīšana

2

Kvalitātes menedžments

3

Loģistika
Riska vadība

3
2

-

-

Banku augstskola

KP

organizāciju psiholoģija
Personības psiholoģija
Lietišķā
saskarsme/
attiecības ar klientu
Lietvedība
un
lietišķā
sarakste
Starpkultūru saskarsme
Komunikāciju psiholoģija
Vadības psiholoģija

Finanšu pakalpojumi
Finanšu sistēma
Banku finanšu pakalpojumi
Apdrošināšana
Uzņēmumu
finanšu
vadība
Finanšu analīze
Vadības grāmatvedība
Finanšu vadība
Uzņēmējdarbības vērtēšana

Projektu, pārmaiņu un
inovāciju vadīšana
Projektu vadīšana
Pārmaiņu vadīšana
Inovāciju vadīšana
Lietišķais pētījums

4

2

Finanšu tirgi
Saimnieciskās
uzskaite

8

10

3
3

Biznesa augstskola
„Turība”
Lietvedība (C daļa)
Komandas veidošana un
tās dinamika
Komandas veidošana
Prezentācijas māksla
Laika plānošana
Mediju komunikācijas
Pārdošanas vadība
Starpkultūru komunikācija
Patērētāju rīcība tirgū
Komunikācija
Uzņēmējdarbības
psiholoģiskie aspekti
Finanšu instrumenti

KP
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
2
2

darbības

2

Finanšu vadība

4

Vadības grāmatvedība

4

Projektu vadība
Problēmjautājumu
risināšana
Koučings
Politoloģija
socioloģiskie pētījumi
-

4
2
3
un

4

Uzņēmumu
stratēģiskā
vadīšana
Stratēģiskā vadība
Personāla vadīšana
Iekšējais audits
Kvalitātes vadīšana;
Zināšanu vadīšana
Loģistika

12

Stratēģiskā vadība

3

Personāla vadība

3

Kvalitātes vadība

4

Loģistika (brīvā izvēle)
Risku vadība
Analītiskās
domāšanas
attīstība

3
3
2

Studiju programmas saturs ir salīdzināts arī ar divām citām programmām ārvalstīs:
Budapeštas Korvinus universitāti (Ungārija) un Viļņas Universitāti (Lietuva)
(skat. 2.18. tabulu).
Viļņas Universitāte tika izvēlēta, jo ir visaugstāk novērtētā (551.-600.) Lietuvas
universitāte pasaules labāko universitāšu reitingā „QS World University Ranking” un
realizē līdzīgu studiju programmu.
Budapeštas Korvinus universitāte ir saņēmusi EPAS (European Programme
Accreditation System - Eiropas programmu akreditācijas sistēma) akreditāciju vērtējumu
uz 5 gadiem un ir pirmā starptautiski akreditētā bakalaura studiju programma Ungārijā,
kura realizē līdzīgu studiju programmu.
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No salīdzinājuma var secināt, ka ārvalstu augstskolu programmas ir nedaudz
atšķirīgas pēc kopējā kredītpunktu apjoma (Budapeštas Korvinus universitāte), prakses un
noslēguma pārbaudījuma apjoma (abas ārvalstu augstskolas). Studiju programmu saturs ir
līdzīgi. Budapeštas Korvinus universitātē ir mazāks nozares profesionālās specializācijas
studiju kursu bloks. Ārvalstu augstskolās visu studiju kursu apjoms ir vienāds un nav
sadrumstalots kā LLU.
2.18. tabula
Studiju programmas salīdzinājums ar līdzīgām ārzemju augstskolās realizētajām
studiju programmām
Viļņas
Universitāte
(Lietuva)

Rādītāji
Studiju
programmas
nosaukums

Vadība un biznesa
administrācija

Iegūstamā
kvalifikācija

Bakalaura grāds
biznesā un vadībā

Studiju valoda
Studiju ilgums
Studiju maksa,
EUR
Studiju
programmas
apjoms, ECTS

Studiju
programmas
daļas, ECTS

Prakses, ECTS
Bakalaura darbs,
ECTS

Komercdarbība
vadība

un
grāds
un

angļu

Bakalaura
uzņēmējdarbībā
vadībā
angļu

4 gadi

3.5 gadi (7 semestri)

1300

2900

240

210

15
15

0

daļa izvēles

Komercdarbība un uzņēmumu vadība
Profesionālais
bakalaura
grāds
komercdarbībā un uzņēmuma vadībā
un vadītāja profesionālā kvalifikācija
latviešu
4 gadi pilna laika studijās
4.5 vai 5 gadi nepilna laika studijās
Pilna laika studijas - 1138.30; nepilna
laika studijas – 782.58
240

Pamatkursi – 30
Ekonomikas, statistikas
un grāmatvedības kursi –
51
Vispārīgie
uzņēmējdarbības kursi 54
Specializētie
uzņēmējdarbības kursi 36
Brīvā izvēle - 9
30

Obligātā
160
Brīvā
daļa - 50

Latvijas Lauksaimniecības
universitāte

Corvinus University of
Budapest (Ungārija)

Vispārizglītojošie studiju kursi - 30
Nozares teorētiskie pamatkursi un
informāciju tehnoloģiju studiju kursi –
55.5
Nozares profesionālās specializācijas
studiju kursi – 88.5
Brīvās izvēles kursi - 9

39
18

Programmas satura izpēte (skat. 2.19. tab.) parādīja, ka Viļņas Universitātes
realizētajā studiju programmā ir spēcīgs informācijas un komunikāciju tehnoloģiju
bloks, grāmatvedības un audita bloks, kā arī svešvalodu un mārketinga bloki. Ļoti
plašs ir specifisko nozaru studiju kursu piedāvājums.
Budapeštas Korvinus universitātes realizētajā studiju programmā ir spēcīgs
svešvalodu un statistikas un matemātiskās statistikas bloki.
Savukārt, LLU ESAF realizētā studiju programmā „Komercdarbība un uzņēmuma
vadība” uz ārvalstu augstskolu programmu fona izceļas atkal ar uzņēmējdarbības bloku.
Salīdzinot ar ārvalstu augstskolām, studiju programmā būtu jāstiprina svešvalodu blokus,
kā arī jādomā par studiju programmas dažādošanu ar informācijas un komunikāciju
tehnoloģiju bloku, kā arī ar starptautiskiem studiju kursiem.
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2.19. tabula
Studiju kursu salīdzinājums ar līdzīgu studiju programmu studiju kursiem ārvalstu
augstskolās

Studiju kursi
Ievads studijās

ECTS
5

Budapeštas Korvinus
universitāte
Studiju kursi
ECTS
Mācīšanās metodes
3

Augstākā matemātika I

10

Matemātika

6

Mikroekonomika
Makroekonomika
Informācijas
un
komunikāciju tehnoloģijas

10
5

Mikroekonomika
Makroekonomika

6
6

Latvijas Lauksaimniecības
universitāte
Studiju kursi
ECTS
Ievads studijās
1.5
Matemātika
3
ekonomistiem
Mikroekonomika
4.5
Makroekonomika
4.5

10

Datortehnoloģijas

6

Datortehnoloģiju pamati

Viļņas Universitāte

Civilā
un
likumdošana

biznesa

Biznesa uzņēmējdarbība
Uzņēmējdarbība
jaunajā
ekonomikā
Biznesa ētika
Grāmatvedības un audita
pamati
Vadīšana
Biznesa vadīšana
Personāla vadīšana
Ekonomiskās
vēsture
Biznesa statistika

domas

Ekonometrija

3

Grāmatvedības pamati
Vadības grāmatvedība

6
6

Darba
un
civilā
aizsardzība
Tiesību pamati
Uzņēmējdarbības
likumdošana
Uzņēmējdarbības
ekonomika
Biznesa plāna izstrāde
Konkurētspēja
uzņēmējdarbībā
Biznesa ētika, etiķete
Vienkāršā grāmatvedība
Finanšu grāmatvedība

5
5

Vadīšana

6

Vadīšana

6

6

Personāla vadīšana
Konfliktu
vadīšana
uzņēmumā
Komandas
menedžments

3

5

Cilvēkresursu vadīšana
Organizācijas teorija un
uzvedība
Lēmumu
pieņemšanas
tehnikas

5

Civilizācijas vēsture

6

-

-

5

Statistika
Kvantitatīvās metodes
Statistikas metodes
Varbūtību teorija un
statistika
-

6
6
6

Statistika

6

Matemātiskā statistika

3
4.5
3

Starptautiskais bizness

6
6

6

Loģistika
Inovāciju vadīšana
Komercdarbības
globalizācija
Stratēģijas analīze un
plānošana
Lietišķā svešvaloda
Starptautiskie
ekonomiskie sakari
Tirgvedība

3

5

5

Ievads likumdošanā

Uzņēmējdarbības
ekonomika

6

6

5
5
15

5

Loģistika
Inovāciju vadīšana
Globālais bizness
Globālais e-bizness

5
5
5
5

Uzņēmējdarbības stratēģija

5

Biznesa angļu valoda

10

Uzņēmējdarbības politika
un stratēģija
Angļu valoda

Starptautiskā ekonomika

5

Starptautiskā ekonomika

Mārketings
Mārketinga
pētījumu
pamati
Starptautiskais
reklāmas
bizness
Sabiedriskās attiecības
Mārketinga menedžments
Starptautiskais mārketings
Integrētā
mārketinga

5

6
6

Mārketings

3
4.5
6
4.5
4.5
4.5
3
6

3
3

6
-

6

5
5

3

3
4.5
3
3

6
Tirgus
analīze
prognozēšana

5
5
5
5

Reklāmas veidošana
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un

4.5
3

Budapeštas Korvinus
universitāte

Viļņas Universitāte
komunikācija
Patērētāju uzvedība

5

Korporatīvo finanšu būtība

5

Globālās operācijas un
loģistika
Informācijas
sistēmu
menedžments
E-komercija

Korporatīvās finanses

6

Finanses

6

5

Finansēšanas politika

6

5

Biznesa komunikācija

6

5

Biznesa IT

6

Ekoloģijas menedžments

6

Psiholoģija
Socioloģija
Kvalitātes vadība

5
5
5

Klasiskā ētika un modernā līderība,
5
Apdrošināšanas uzņēmējdarbība, 5
Tūrisma uzņēmējdarbība, 5
Zināšanu
ekonomika
un
menedžments, 5
Starpkultūru menedžmenta pamati,
5
Mazumtirdzniecības menedžments
un mārketings, 5
Eksporta menedžments, 5
Meža produktu un tirgus attīstība, 5
Iedzīvotāji un ekonomikas attīstība,
5
Filozofija, 5

-

Specifiskie studiju kursi

Latvijas Lauksaimniecības
universitāte
Uzņēmuma
finanšu
vadība
Finanses un kredīts
Saimnieciskās darbības
analīze
Biznesa
informācijas
menedžments
E-komercija
Ekoloģija un vides
aizsardzība
Sociālā psiholoģija
Socioloģija
Kvalitātes menedžments

3
3
6
3
3
3
3
3
4.5

Dokumentu pārvaldība, 3
Projektu vadīšana, 4.5
Nodokļu uzskaite, 3
Saimniekošanas mācība, 4.5
Riska vadība, 3
Ražošanas procesu organizācija,
6
ES projektu vadīšana, 4.5

-

Salīdzinājums rāda, ka studiju programma „Komercdarbība un uzņēmuma
vadība” ir konkurētspējīga profesionālās izglītības jomā un darba tirgū Latvijā un
ārvalstīs.
2.2.12. Informācija par studējošajiem
Studējošo skaits
2014. gada 1. oktobrī programmā „Komercdarbība un uzņēmuma vadība” studē
163 studenti. Pārskata periodā studiju programmā studēja 172 studenti jeb par 6 % vairāk
nekā uz ziņojuma sastādīšanas brīdi.
2.20. tabula
Studējošo skaits studiju programmā „Komercdarbība un uzņēmuma vadība”
2011. / 2012. – 2014. / 2015. (dati uz 01.10.)
Gads
2011. / 2012.
2012. / 2013.
2013. / 2014.
2014. / 2015.

Pilna laika studenti
52
51
51
42

Nepilna laika studenti
110
118
121
121

Kopā
162
169
172
163

2013. /2014. studiju gadā studējošo skaits studiju programmā ir stabilizējies. Neliels
pieaugums ir vērojams nepilna laika studentu skaitā. 2014. / 2015. studiju gadā studējošo
kopskaitu ietekmēja pirmajā studiju gadā imatrikulēto studentu skaita samazinājums.
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Pirmajā studiju gadā imatrikulēto studentu skaits
Pārskata perioda pirmajā studiju gadā tika imatrikulētu 57 studenti, kas ir par 10 % vairāk
nekā 2012. / 2013. studiju gadā. Pieaugums ir noticis uz pilna laika studentu skaita rēķina,
kas ir pieaudzis par 2.4 reizes. Nepilna laika studentu skaitā vērojams kritums par 11.1 %.
2.21. tabula
Pirmajā studiju gadā imatrikulēto studentu skaits studiju programmā
„Komercdarbība un uzņēmuma vadība” 2011. / 2012. – 2014. / 2015. (dati uz 01.10.)
Gads
2011. / 2012.
2012. / 2013.
2013. / 2014.
2014. / 2015.

Pilna laika studenti
22
7
17
9

Kopā
61
52
57
47

Nepilna laika studenti
39
45
40
38

Analizējot studiju formu izvēli, redzams, ka studiju programmas „Komercdarbība un
uzņēmuma vadība” studenti joprojām dod priekšroku nepilna laika studijām, jo tās var
savienot ar darbu. Pirmajā studiju gadā imatrikulēto pilna laika studentu skaits programmā
ir izteikti svārstīgs – viļņveidīgs.
Studentu skaits izmaiņas programmā ietekmē vairāki faktori:
1. vidusskolu un ģimnāziju absolventu skaita samazinājums Latvijā;
2. ekonomisko faktoru ietekmē samazinājies pieprasījums pēc maksas studiju
programmām.
Lai veicinātu LLU studentu integrāciju un apriti starptautiskā līmenī, kas ir būtisks
priekšnosacījums profesionālo kompetenču un prasmju pilnveidošanā, LLU ir aktīva
līdzdalībniece ES studentu apmaiņas programmā ERASMUS, tāpēc laika periodā no
2013. gada 15. septembra līdz 2014. gada 31. janvārim studiju programmas divas 4. kursa
studentes Zane Helda un Anete Cīrule studēja Slovākijas Lauksaimniecības universitātē.

Skaits

Absolventu skaits
Kopumā studiju programmu „Komercdarbība un uzņēmuma vadība” ir absolvējuši
249 studenti, t.sk. 56 pilna laika un 193 nepilna laika studenti. Pārskata periodā studiju
programmu absolvēja 10 pilna un 30 nepilna laika studenti.
40
35
30
25
20
15
10
5
0

34

13

11

8

2010/2011

2011/2012

30

29

25

2012/2013

10

2013/2014

Studiju gads
Pilna laika studijas

Nepilna laika studijas

2.1. att. Absolventu skaits studiju programmā „Komercdarbība un uzņēmuma
vadība” studiju formu šķērsgriezumā
Pēdējo triju gadu laikā pakāpeniski audzis nepilna laika absolventu skaits, bet pilna laika
absolventu skaits ir stabilizējies.
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2.2.13. Studējošo aptaujas un to analīze

Apmierinātība ar
studiju
noslogojumu pa
semestriem

Apmierinātība ar
praktisko
Apmierinātība ar
profesionālo
nodarbību un Apmierinātība ar
lekciju
nodarbību
prakšu
organizāciju
sabalansētību
plānojumu

Studējošo aptaujas LLU notiek vairākos veidos, kas ļauj izvērsti un objektīvi salīdzināt
studentu vērtējumus attiecībā uz studiju kvalitātes un tās nodrošināšanas daudzveidīgajiem,
bieži vien pretrunīgajiem, aspektiem. Studējošie divas reizes gadā var izteikt savu viedokli
jeb novērtēt mācībspēku, aizpildot anketu LLU Informācijas sistēmā.
Studentu aptaujās fakultātes līmenī katru gadu ar anketēšanas palīdzību tiek noskaidrots
studējošo viedoklis attiecībā uz nodarbību, pārbaudījuma plānojuma secīgumu un
pamatotību, informācijas ieguves pieejamību par studiju procesa aktualitātēm, kā arī par
studiju procesa nodrošinājuma ar mācību-metodiskiem līdzekļiem un auditoriju tehnisko
nodrošinājumu. Ar anketas palīdzību tiek noskaidrota arī mācībspēku attieksme pret
studentiem un viņu kopējais kvalifikācijas un erudīcijas līmenis. Studentiem anketās ir
iespēja izteikt savas vēlmes attiecībā uz studiju programmas un studiju procesa
organizācijas pilnveides jautājumiem (5.2. pielikums).
2013./2014. studiju gada beigās realizētajā studiju programmas studējošo aptaujā piedalījās
52 % no studiju programmā studējošajiem.
Veiktā aptauja liecina, ka lielākā daļa studējošo ir apmierināti (sk. 2.2. att.):
1. ar studiju noslogojumu pa semestriem (79 %);
2. ar praktisko nodarbību un lekciju sabalansētību studiju programmā (88 %);
3. ar nodarbību plānojumu (67 %), kā arī
4. ar profesionālo prakšu organizāciju (65 %).
neapmierināti

20 %

daļēji

15 %

apmierināti
neapmierināti

65 %
2%

daļēji

31 %

apmierināti

67 %

lielāks Pr.D. īpatsvars

6%

neapmierināti

6%

apmierināti
cits variants
neapmierināti

88 %
6%
15 %

apmierināti

79 %

2.2. att. Studentu apmierinātības vērtējums ar studiju organizāciju
Lielākā daļa studējošo (vairāk nekā 80%) aptaujā augsti (teicami un labi) novērtēja arī
mācībspēku darbu un savstarpējo komunikāciju (sk. 2.3. att.).
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Studentu
apmierinātība ar
mācībspēku
taisnīgumu,
Mācībspēku
pasniegšanas stils un Mācībspēku attieksme
noteiktību,
pret studentu
Mācībspēku zināšanas
prasībām
metodika

4%

nav atbildes
neapmierināti

13 %

apmierināti
neapmierinoša

83 %
0

apmierinoša

13 %

72 %

laba

15 %

teicama
neapmierinošs

2%

apmierinošs

17 %
70 %

labs

11 %

teicams
neapmierinošs

2%

apmierinošas

15 %
63 %

labas
teicamas

20 %

2.3. att. Studentu apmierinātības vērtējums ar mācībspēku darbu un savstarpējo
komunikāciju
Anketēšanas procesā, studējošie izvirzīja vairākus priekšlikumus studiju procesa
pilnveidošanai:
1. plašāk informēt studējošos par studiju iespējām ārvalstīs, rīkojot seminārus un/
vai lekcijas ar prezentācijām (varbūt pat starpbrīžos), jo studējošo skatījumā
informācija ir nepietiekama (skat. 2.4. att.);

cits variants
6%
mani tas
neinteresē
19%

jā
27%

nē
48%

2.4. att. Informācijas pietiekamības vērtējums par iespējām studēt ārvalstu
augstskolās
2. piedāvāt prakses vietas studējošiem;
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nē
20%

daļēji
15%

jā
65%

2.5. att. Studentu apmierinātība ar profesionālo prakšu organizāciju
Studējošie, kas aptaujā norādīja, ka ir „daļēji apmierināti” (15 %) un „neapmierināti”
(20 %) ar prakšu organizāciju, savu izvēli skaidro ar to, ka pašiem jāmeklē prakses vietas.
3. rīkot mācību ekskursijas, jo gan ekskursijas, gan pieaicinātie vieslektori veicina
labāku teorijas izpratni;
4. mācībspēkiem kritiski izvērtēt grupu darbu nepieciešamību mājas darbu izstrādē
nepilna laika studentiem;
5. nomainīt vecās mēbeles un mēģināt risināt aukstuma problēmu auditorijās;
Ja studējošo aptaujas apkopotie dati liecina, ka lielākā daļa studentu ir apmierināti ar
(skat. 2.6. att.):
 administrācijas (dekanāta, institūta) darbu (87 %);
 Ekonomiskās informācijas kabinetā organizēto darbu (74 %);
 mācību metodiskās literatūras pieejamību (85 %), tad
fakultātes telpu iekārtojumu un nodrošinājumu kā teicamu novērtēja tikai 4 % aptaujāto un
kā labu – 41 % studējošo.
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Studentu
apmierinātība ar
Studentu
ESAF
Studentu
Ekonomiskās apmierinātība ar
apmierinātība ar
informācijas pieejamo mācību
kabinetā
Fakultātes telpu iekārtojuma
administrācijas
metodisko
organizēto darbu
un nodrošinājuma vērtējums
darbu
literatūru

11 %

cits
neapmierinošs

4%

apmierinošs

39 %
41 %

labs
teicams

4%
11 %

nav atbildes
neapmierināti

4%

apmierināti

85 %
22 %

nav atbildes
neapmierināti

4%

apmierināti
nav atbildes
neapmierināti

74 %
2%
11 %

apmierināti

87 %

2.6. att. Studentu apmierinātība ar mācību metodisko materiālu pieejamību un telpu
nodrošinājumu
6. neskatoties uz augsto studiju satura un organizācijas vērtējumu pilna laika
studējošie vēlas vēl pārdomātāku studiju noslogojumu nedēļas laikā, jo studiju
programma ir maksas un līdz ar to liela daļa studējošo strādā, bet nepilna laika
studējošie vēlas vairāk ar nodarbībām piepildītas sestdienas, mazāk piektdienas.
Kopumā studējošie uzskata, ka studiju programma atbilst darba tirgus prasībām un tās
apguves grūtības pakāpe ir „piemērota” (skat. 2.7. un 2.8. att.).

cits variants
4%
grūti atbildēt,
jo darba tirgus
ir ļoti mainīgs
25%
neatbilst
0%

atbilst
29%

daļēji atbilst
42%

2.7. att. Studiju programmas atbilstības vērtējums darba tirgum
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pārāk
grūta grūta viegla
6% 4% 11%

piemērota
79%

2.8. att. Studiju programmas apguves grūtības pakāpes vērtējums
Augstu vērtējumu (virs 4 ballēm 5 ballu sistēmā) studiju programmai ir devuši arī darba
devēji – prakses vietu nodrošinātāji (skat. 2.9. att.).
Praktikanta spējas apgūt jaunas zināšanas un
prasmes

4,5

Praktikanta prasme efektīvi plānot un
organizēt savu darbu
Praktikanta prasme strādāt komandā, spēja
deleģēt un nodrošināt pienākumu izpildi
Praktikanta studiju procesā iegūtās
praktiskās iemaņas

4,3
4,1
4,3

Praktikanta komunikācijas prasmes ar
kolēģiem un klientiem

4,4

Praktikanta kompetence, veicot uzticētos
darba pienākumus
Praktikanta profesionālā sagatavotība darba
tirgum

4,6
4,4

2.9. att. Studiju programmas vidējais vērtējums darba devēju skatījumā (5 – augsts
līmenis; 1 zems līmenis)
2.2.14. Absolventu aptaujas un to analīze
Pārskata periodā tika realizēta arī studiju programmas absolventu aptauja, kurā
piedalījās 78 % no studiju programma 2013./2014. studiju gada absolventiem (sk.
5.2.pielikumu).
Absolventu atbildes apliecina, ka absolventi kopumā ir apmierināti ar studiju
kursu piedāvājumu, to kvalitāti un saturu studiju programmā. Absolventu
apmierinātība ar savu izvēli studēt šajā studiju programmā ir augsta – to apliecina 94 % no
respondentu skaita. Lielākā daļa absolventu – 81 % ieteiktu šajā programmā studēt arī
saviem draugiem un paziņām, kas ir viens no publiskākiem un nepastarpinātākiem studiju
programmas augstā novērtējuma indikatoriem.
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2.22. tabula
Studiju programmas satura vērtējums absolventu skatījumā
Rādītājs

Atbilžu varianti
pilnībā piekrītu

Esmu apmierināts, ka izvēlējos studēt šajā programmā

Mani apmierina studiju kursu piedāvājums studiju programmā

Kopumā studiju kursu kvalitāte bija augsta, kursu saturs aktuāls
un daudzpusīgs

Mani apmierina studiju laikā iegūto teorētisko zināšanu bāze

Studiju laikā ieguvu pietiekamas prasmes, lai spētu piemērot
zināšanas praktisku uzdevumu veikšanai

Studiju laikā pilnveidoju savas saskarsmes prasmes

Studiju laikā pilnveidoju savas organizatoriskās prasmes

Struktūra,
%
35

drīzāk piekrītu
drīzāk nepiekrītu
pilnībā nepiekrītu

58
6
0

nevaru atbildēt
pilnībā piekrītu
drīzāk piekrītu
drīzāk nepiekrītu
pilnībā nepiekrītu
nevaru atbildēt

0
26
58
13
3
0

pilnībā piekrītu
drīzāk piekrītu
drīzāk nepiekrītu
pilnībā nepiekrītu
nevaru atbildēt
pilnībā piekrītu

16
65
10
3
6
32

drīzāk piekrītu
drīzāk nepiekrītu
pilnībā nepiekrītu
nevaru atbildēt

42
23
3
0

pilnībā piekrītu

35

drīzāk piekrītu
drīzāk nepiekrītu
pilnībā nepiekrītu
nevaru atbildēt
pilnībā piekrītu
drīzāk piekrītu

42
16
3
3
58
19

drīzāk nepiekrītu
pilnībā nepiekrītu
nevaru atbildēt
pilnībā piekrītu
drīzāk piekrītu
drīzāk nepiekrītu

19
3
0
52
39
10

pilnībā nepiekrītu
nevaru atbildēt

0
0

Aptaujas rezultāti rāda, studiju programmas apguves laikā lielākā daļa absolventu ir:
1. pilnveidojuši savas saskarsmes un organizatoriskās prasmes, kā arī
2. ieguva pietiekamas prasmes, lai spētu piemērot zināšanas praktisku uzdevumu
veikšanai (sk. 2.22. tab.).
Analizējot absolventu atbildes mācībspēku kvalifikācijas kontekstā, var secināt, ka
 visaugstāk tiek vērtēta sadarbība ar docētājiem, viņu labvēlīgā attieksme
pret studentiem,
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vienlaicīgi absolventi atzīst, ka mācībspēki ir augsti kvalificēti, erudīti un
savā jomā zinoši;
 augsti tiek vērtēta arī docētāju pieejamība studentiem un komunikācijas
iespējas;
 26% absolventu pilnībā piekrīt un 61 % drīzāk piekrīt, ka studiju
programmas nodrošinājums ar vieslektoriem bija pietiekams (sk. 2.23. tab.).
2.23. tabula
Studiju programmas mācībspēku kvalifikācijas vērtējums absolventu skatījumā
Rādītājs

pilnībā piekrītu

Struktūra,
%
26

drīzāk piekrītu

61

drīzāk nepiekrītu

10

pilnībā nepiekrītu

0

nevaru atbildēt

3

pilnībā piekrītu

45

drīzāk piekrītu

39

drīzāk nepiekrītu

3

pilnībā nepiekrītu

10

Atbilžu varianti

Studiju programmas nodrošinājums ar vieslektoriem bija
pietiekams

Kopumā docētāji ir augsti kvalificēti, erudīti un savā jomā zinoši

Docētāju attieksme pret studentiem bija labvēlīga un sadarbība
veiksmīga

Docētāji studentiem bija pieejami un komunikācijas iespējas
labas

nevaru atbildēt

3

pilnībā piekrītu

55

drīzāk piekrītu

39

drīzāk nepiekrītu

3

pilnībā nepiekrītu

0

nevaru atbildēt

3

pilnībā piekrītu

42

drīzāk piekrītu

29

drīzāk nepiekrītu

3

pilnībā nepiekrītu

0

nevaru atbildēt

26

Analizējot absolventu atbildes par studiju procesa organizāciju un tā tehnisko
nodrošinājumu un apkopojot iegūtos rezultātus novērtējuma pakāpes dilstošā secībā, var
secināt, ka
1. absolventi visaugstāk vērtē fakultātes personāla (lietveži, metodiķu u.c.)
attieksmi pret studentiem: 68 % pilnībā piekrīt un 32 % drīzāk piekrīt, ka
personāls bija pretimnākoša;
2. augsti tika novērtēta arī informācijas pieejamība par studiju procesu fakultātē;
3. 23% pilnībā piekrīt un 58 % absolventu drīzāk piekrīt, ka studiju materiāli
tehniskais nodrošinājums bija labs;
4. 35% pilnībā piekrīt un 45 % absolventu drīzāk piekrīt, ka studijām nepieciešamā
literatūra bija pieejama ESAF Ekonomiskās informācijas kabinetā un LLU
bibliotēkā;
5. zemāks absolventu apmierinātības līmenis bija ar LLU informācijas sistēmu un
ar nodarbību plānojums. Arī absolventi ierosina vairāk ar nodarbībām
piepildīt sestdienas, mazāk piektdienas. Pilna laika studenti ierosina pārdomāt
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pēdējā semestra plānojumu, jo prakses laikā, kad līdztekus ir jāizstrādā arī
bakalaura darbs, darba vadītāja sasniedzamība ir ierobežota.
2.24. tabula
Studiju programmas organizācijas, mācību metodisko materiālu pieejamības un
telpu nodrošinājuma vērtējums absolventu skatījumā
Rādītājs

pilnībā piekrītu
drīzāk piekrītu
drīzāk nepiekrītu
pilnībā nepiekrītu

Struktūra,
%
19
45
23
10

nevaru atbildēt
pilnībā piekrītu
drīzāk piekrītu
drīzāk nepiekrītu
pilnībā nepiekrītu
nevaru atbildēt

3
68
32
0
0
0

pilnībā piekrītu
drīzāk piekrītu
drīzāk nepiekrītu
pilnībā nepiekrītu
nevaru atbildēt
pilnībā piekrītu

39
45
13
0
3
23

drīzāk piekrītu
drīzāk nepiekrītu
pilnībā nepiekrītu
nevaru atbildēt
pilnībā piekrītu
drīzāk piekrītu

58
13
3
3
35
45

drīzāk nepiekrītu
pilnībā nepiekrītu
nevaru atbildēt
pilnībā piekrītu
drīzāk piekrītu
drīzāk nepiekrītu
pilnībā nepiekrītu

13
0
6
48
29
19
3

nevaru atbildēt

0

Atbilžu varianti

Nodarbību plānojums bija optimāls, ņemtas vērā studentu
intereses un ieteikumi

Fakultātes personāla attieksme pret studentiem bija
pretimnākoša

Informācija par studiju procesu fakultātē bija viegli pieejama

Studiju materiāli tehniskais nodrošinājums bija labs

Studijām nepieciešamā literatūra bija pieejama ESAF
Ekonomiskās informācijas kabinetā un LLU bibliotēkā

LLU informācijas sistēma man bija saprotama un viegli
izmantojama

Pārklājušies, relatīvi vairāk akcentētie virzieni studiju programmas pilnveidē ir sekojoši:
 pastiprināt svešvalodu un tiesisko studiju kursu apmācību;
 rast piedāvājumu prakses vietām, it īpaši pilna laika studentiem.
2.2.15. Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā
Studējošo iesaistīšana lēmumu pieņemšanā ir pamatota ar LLU „Satversmē” un LLU
„Studiju nolikumā” formulētām studentu tiesībām vēlēt un tikt ievēlētiem LLU studentu
pašpārvaldē un vadības visu līmeņu kolektīvajās institūcijās – Senātā, Konventā, Studiju
padomē, fakultāšu domēs u.c., līdzdarboties LLU fakultāšu pašpārvaldēs, kā arī saņemt
informāciju visos jautājumos, kas tieši saistīti ar studijām. Atbilstoši LLU Satversmei,
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Konventa sastāvā studējošo pārstāvju īpatsvars veido ne mazāk par 20%, savukārt Senātā
no 60 ievēlētajiem senatoriem 12 ir studējošo pašpārvaldes ievēlēti pilna laika studējošo
pārstāvji. Arī ESAF nolikumā reglamentēts, ka ne mazāk par 20% no domnieku skaita
veido studējošo pārstāvji, ko deleģē pašpārvalde. Studējošo pašpārvaldes pārstāvjiem
Konventā, Senātā un fakultāšu domēs atbilstoši to nolikumiem ir veto tiesības jautājumos,
kas skar studējošo intereses.
Studējošo līmenī līdzdalība studiju procesa pilnveidē tiek nodrošināta ar
 aktīvu līdzdalību mācībspēku darba kvalitātes vērtēšanā, piedaloties
anketēšanā LLU un fakultātes līmenī;
 aktīvu līdzdalību fakultātes pamatstudiju Metodiskās komisijas, Domes, LLU
Konventa un Senāta lēmumu pieņemšanā, kas attiecās uz bakalaura studiju
programmas, tās struktūras un atsevišķu studiju kursu, kā arī studiju procesa
organizācijas uzlabošanas jautājumiem;
 aktīvu darbību Studentu pašpārvaldē.
Lielākā daļa studiju programmas studentu savu līdzdalību studiju procesa
pilnveidošanā vērtē kā labu (46 %) un apmierinošu (42 %) (sk. 2.10. att.).
neapmierino
ša
4%

cits
4%

teicama
4%

laba
46%

apmierinoša
42%

2.10. att. Studentu līdzdalības studiju procesa pilnveidošanā vērtējums studentu
skatījumā
2013./2014. studiju gadā studiju procesa pilnveidošanā aktīvu dalību ņēma sekojoši
studenti Sandra Grīnberga (pamats: 2013. gada 28. augusta EF Domes sēdes lēmums
Nr. 06-24.02/7) un Annija Rozīte (pamats: 2014. gada 19. marta ESAF Domes sēdes
lēmums Nr. 2.1.-2-40/4), darbojoties pamatstudiju Metodiskās komisijas sēdēs, un
Kristaps Feldmanis, aktīvi darbojoties LLU Studentu pašpārvaldē.

2.3. Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma
IESTĀŽU UN UZŅĒMUMU ĀRĒJIE SAKARI
Studiju programmas direktors – LLU Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātes
Sociālo un humanitāro zinātņu institūta docente, Dr.oec. Dace Kaufmane.
2.3.1. Īstenošanas mērķi un uzdevumi
Studiju programmas mērķis ir nodrošināt studiju procesu atbilstoši ārējo sakaru
struktūrvienības vadītāja profesionālajai kvalifikācijai, integrējot sociālo, humanitāro un
ekonomikas zinātņu apguvi, sekmējot absolventu konkurētspēju Latvijas un starptautiskajā
darba tirgū.
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Mērķa sasniegšanai ir izvirzīti vairāki uzdevumi:
1. Nodrošināt zināšanas un prasmes, kas veicinātu kvalitatīvu ārējo sakaru
struktūrvienības vadītāja pienākumu izpildi saskaņā ar profesionālo standartu.
2. Organizēt profesionālo praksi, lai studentiem būtu iespēja izmantot iegūtās
teorētiskās zināšanas, pildot profesionālos pienākumus.
3. Nodrošināt studiju organizācijas atbilstību Latvijas likumdošanai un LLU
Satversmei, kā arī studiju procesa struktūras atbilstību LLU noteikumiem.
Attīstīt studentu izpratni par ārējo sakaru organizāciju pašreizējo situāciju
tendencēm un nākotnes perspektīvām Latvijas iestādēs un uzņēmumos.
2.3.2. Programmas paredzētie studiju rezultāti
Studējot šajā studiju programmā studenti iegūs zināšanas:
 par komunikācijas procesu, tā plānošanu un saziņas veidiem, informācijas
apmaiņu un lietišķās komunikācijas stilu angļu valodā;
 par uzņēmējdarbības koncepcijām un principiem, uzņēmējdarbības vidi, tās
formām, uzņēmumiem, kā arī par plānošanas un darbības organizēšanu
uzņēmumā;
 par vadību, mārketingu, projektu vadību, valsts pārvaldi, starptautiskajām
ekonomiskām attiecībām un tiesībām, ētiku un estētiku, socioloģiju, ekoloģiju
un vides aizsardzību;
 par tulkošanas procesu un metodēm, par dažādu lietišķu un juridisku
dokumentu tulkošanu uzņēmumos un organizācijās, par prasmēm, kas
nepieciešamas secīgai tulkošanai, par lietišķu sarunu, prezentāciju, ievadrunu
tulkošanu;
 zināšanas par valodas lietošanu profesionālajā jomā un par terminoloģiju
vides, lauksaimniecības, ekonomiskajā un politiskajā jomā.
Studējošie apgūst sekojošas prasmes:
 sazināties mutiski un rakstiski latviešu un angļu valodā, sadarbojoties ar
citām organizācijām un uzņēmumiem, strādāt patstāvīgi un komandā,
uzņemties vadību un atbildību, izrādīt iniciatīvu, pašizglītoties, organizēt
personāla apmācību, efektīvi risināt konfliktus un problēmas, ievērot lietišķo
etiķeti un protokolu starppersonu komunikācijā multikulturālā sabiedrībā,
sagatavot dokumentus dzimtajā un svešvalodā, analizēt un novērtēt lietišķu
informāciju svešvalodā, pieņemt darbā un izvēlieties potenciālos darbiniekus,
pārbaudīt tulkojumu kvalitāti, prezentēt organizāciju vai uzņēmumu dzimtajā
un svešvalodā, sagatavot novērtējumu, budžetu un citus plānus, ievērot
starptautiskos tiesību aktus un normas uzņēmējdarbībā, vadīt ārējo sakaru
koordinatoru darbu publiskajā un privātajā sektorā, izstrādāt un vadīt
sadarbības projektus, izmantot jaunākās informācijas tehnoloģijas.
Studējošie apgūst dažādas kompetences:
 novērtēt organizāciju ārējo sakaru kvalitāti un perspektīvas, plānot un vadīt
organizācijas vai uzņēmuma komunikāciju ar ārvalstu partneriem, analizēt un
novērtēt vietējo politisko un ekonomisko situāciju, identificēt un analizēt
problēmas, pirms lēmumu pieņemšanas, izprast dažādus sarežģījumus
attiecībās ar sadarbības partneriem, izprast savstarpējās attiecības kā vienotu
sistēmu, veidot pozitīvu darba vidi, pieņemt lēmumus atbilstoši kompetencei.
Pēc studiju programmas apguves, bakalaura darba izstrādes un tā veiksmīgas
aizstāvēšanas studentiem tiek piešķirts profesionālais bakalaura grāds sabiedrības vadībā
un "Ārējo sakaru struktūrvienības vadītāja" kvalifikācija.
Iegūtie studiju rezultāti būs izmantojami darbā valsts iestādēs, pašvaldībās,
komercsabiedrībās, privātos uzņēmumos, nevalstiskajā sektorā un citās organizācijās, kuru
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darbība saistīta ar ārējo sakaru veidošanu, komunikāciju, sabiedrības vadību un
mārketingu. Jaunieši, kurus interesē vadības zinātne, apgūst zināšanas, kas sekmē gan viņu
konkurētspēju darba tirgū, gan arī perspektīvu - turpināt izglītību maģistra un arī doktora
studijās.
2.3.3. Studiju programmas plāns
Lai nodrošinātu studiju kvalitāti, studiju programma regulāri tiek pārskatīta un
uzlabota. 2013./ 2014. studiju gadā studenti uzsāka studijas pēc uzlabota studiju plāna.
(skat. 2.3.pielikumā)
2.3.4. Studiju kursu un studiju moduļu (ja tādi ir) apraksti
Studiju programmā iekļautie studiju kursi satur iestāžu un uzņēmumu ārējo sakaru
struktūrvienību vadītājiem nepieciešamās zināšanas, prasmes un kompetences.
Detalizētāks
studiju
kursu
apraksts
pieejams
LLU
IS.
https://lais.llu.lv/pls/pub/kursi.startup?l=1
2.3.5. Studiju programmas organizācija
Studiju programma organizēta kā integrēts veselums, kurā studenti četros gados pilna
laika studijās var apgūt profesionālo bakalaura studiju programmu, saņemot profesionālā
bakalaura grādu sabiedrības vadībā un iestāžu un uzņēmumu ārējo sakaru vadītāja
kvalifikāciju, bet pēc tam paplašināt iegūtās zināšanas, turpinot studijas LLU piedāvātajās
maģistrantūras programmās, iegūstot profesionālā maģistra grādu sabiedrības pārvaldē un
sabiedrības pārvaldes vadītāja kvalifikāciju vai projektu vadībā.
Bakalaura studiju programma ir izstrādāta, balstoties uz apstiprināto profesijas
standartu (saskaņots ar PINTSA 2012. gada 25. janvārī, protokols Nr. 1, Profesijas kods –
1213 07).Tā izstrādē līdztekus nozares profesionāļiem piedalījās arī darba ņēmēju puses
pārstāvji, tādējādi iekļaujot studiju programmas saturā arī praktiķu ieteikumus.
Studiju plāns 2013./2014. vēl saskaņā ar Ministru kabineta (turpmāk tekstā MK)
noteikumiem Nr. 481 „Noteikumi par otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts
standartu”, bet izmaiņas studiju plānam 2014./2015. Studiju gadam tika izstrādātas saskaņā
ar MK noteikumiem Nr. 512 „Noteikumi par otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības
valsts standartu”. Tajos bakalaura programmas obligāto struktūru veido studiju kursi,
prakse un valsts pārbaudījums. Bakalaura programmas saturu veido:
vispārizglītojošie studiju kursi vismaz 20 kredītpunktu apjomā – humanitāro un
sociālo zinātņu studiju kursi, tai skaitā studiju kursi, kas attīsta sociālās, komunikatīvās un
organizatoriskās pamatiemaņas.
 nozares (profesionālās darbības jomas) teorētiskie pamatkursi un informācijas
tehnoloģiju kursi vismaz 36 kredītpunktu apjomā;
 nozares (profesionālās darbības jomas) profesionālās specializācijas kursi
vismaz 60 kredītpunktu apjomā;
 izvēles daļas kursi vismaz sešu kredītpunktu apjomā;
 prakse vismaz 20 kredītpunktu apjomā;
 valsts pārbaudījums, kura sastāvdaļa ir bakalaura darba vai diplomdarba
(diplomprojekta) izstrāde un aizstāvēšana, vismaz 12 kredītpunktu apjomā.
Studiju programmas apjomu rēķina kredītpunktos (KP). Viens KP atbilst
16 auditorijas stundām. Studiju programmas kopējais apjoms ir 160 KP (240 ECTS).
Studiju ilgums ir 4 gadi (8 semestri) un vidējā gada noslodze ir 40 KP (60 ECTS).
Lai nodrošinātu studiju kvalitāti, studiju programma tiek veidota un uzlabota, ņemot
vērā studiju procesa, satura un rezultātu novērtējumus.
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2013./2014. gada rudens semestrī tika veikta padziļināta bakalauru studiju kursu un
to pasniegšanas secības analīze, pilnveidojot atsevišķu kursu saturu, apjomu un mainot
kursu apgūšanas secību. Šo izmaiņu mērķis ir tuvināt programmas precīzāku atbilstību
profesijas standartam.
2013.gada 18.decembrī ESAF Domes sēdē tika pieņemts lēmums par izmaiņām
IUĀS studiju plānā 2014./2015. studiju gadam.
Otrā, trešā un ceturtā kursa studiju plānos tika izdarītas sekojošas korekcijas:
 Bakalaura darbs trešā un ceturtā kursa studiju plānos tika pārcelts vienā
semestrī - uz astoto semestri.
 Otrā kursa studiju plānā studiju kurss Lietišķā sarakste pārcelts uz 6. semestri
(2 KP).
 Otrā kursa studiju plānā bakalaura darbs pārcelts tiks uz astoto semestri.
Pirmā kursa studiju plānā 2014./2015 studiju gadam tika iekļauti septiņi jauni
studiju kursi:
1. Bezpeļņas sektors 2 KP - Nozares profesionālās specializācijas kursi.
2. Organizāciju izpētes pieejas 4 KP - Nozares profesionālās specializācijas kursi.
3. Vadības psiholoģija 2 KP - Vispārizglītojošie studiju kursi.
(Sociālās psiholoģijas vietā)
4. Organizāciju teorija [kursa d.] 1 KP – Nozares teorētiskie pamatkursi.
5. Pētījumu apskate un analīze 2 KP - – Nozares teorētiskie pamatkursi.
6. Kursa darbs socioloģijā 1 KP.
7. Angļu valoda ārējos sakaros 6KP - Vispārizglītojošie studiju kursi.
Trīs studiju kursus tika nolemts vairs neīstenot:
1. Juridisko un darījumu dokumentu tulkošana 2 KP;
2. Mūsdienu terminoloģija 8 KP;
3. Sociālā psiholoģija 2 KP.
Četriem studiju kursiem KP skaits tika samazināts:
 Lietišķa komunikācija no 8 uz 4;
 Publiskā administrācija no 3 uz 2;
 Rīcībpolitika no 3 uz 2;
 Projektu vadīšana no 4 uz 2.
Citas izmaiņas attiecas uz programmas satura daļām un semestriem, kad studiju
kursus plānots apgūt:
 Pētnieciskā darba pamati pārcelti no 5 uz 7 semestri kā nozares teorētiskais
pamatkurss.
 Loģika pārcelta no 7 uz 5 semestri kā nozares teorētiskais pamatkurss.
(skat. 2.3.pielikumu).
Otrā līmeņa profesionālās studiju programmas realizācijā liela nozīme tiek pievērsta
prakses organizēšanai. Profesionālās prakses ilgums ir 26 nedēļas. Studiju plānā tā ir
sadalīta divās 16 nedēļu un 10 nedēļu garās praksēs (3. un 4. kursā)
Prakses mērķis: studiju procesa ietvaros radīt studentam iespēju praktizēties dažādu
sektoru organizācijās un apgūt darbiniekam nepieciešamās prasmes un iemaņas, pārbaudīt
teorētisko zināšanu atbilstību reālajai darba videi, kā arī iegūt materiālus izvēlētajam
bakalaura darbam.
Katram studentam patstāvīgi jāatrod prakses vieta. Prakses vietas atrašanā palīdzību
piedāvā arī fakultāte, jo tiek slēgti līgumi ar dažādām pārvaldes institūcijām, lai ilgtermiņā
nodrošinātu stabilu prakses īstenošanas kārtību. Profesionālās prakses vietu skaitam šajā
programmā ir vērojama tendence palielināties.
Prakses gaitu 2013./2014. Studiju gadā kontrolēja prakses vadītājs no Valodu
katedras sadarbībā ar studiju programmas direktori. Savukārt organizācijas prakses vadītājs
aizpilda novērtējuma anketu par praktikantu. Atbilstoši prakses nolikumam studenti
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sagatavo prakses atskaiti par prakses laikā paveikto un to prezentē prakses aizstāvēšanas
komisijai. Atskaites par praksēm tiek uzglabātas SOHU 5 gadus.
Viens no būtiskākajiem nosacījumiem ārējo sakaru struktūrvienības vadītāja
kvalifikācijas ieguvei ir studiju noslēguma pārbaudījums: bakalaura darba izstrādāšana un
aizstāvēšana.
Bakalaura darba mērķis ir apliecināt prasmes, kas nepieciešamas profesijas standartā
ietverto darba pienākumu veikšanai. Noslēguma darba izstrādē studentiem jāizpilda
fakultātes
Metodisko
norādījumu
prasības
zinātnisko
darbu
izstrādei
(sk. http://www.esaf.llu.lv/metodiskie-materiali)
2013./2014. studiju gadā tika mainīts Valsts pārbaudījumu komisijas sastāvs –
komisijā tika uzaicināti strādāt Jelgavas novada Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja
Dace Kaņepone un LLU ESAF docente, IUĀS studiju programmas direktore Dace
Kaufmane.
Pirms bakalaura darbu aizstāvēšanas tika organizēta bakalaura darba
priekšaizstāvēšana, kurās aktīvi piedalījās gan Valsts pārbaudījumu komisijas locekļi, gan
SOHU mācībspēki.
2.3.6. Prasības, uzsākot studiju programmu
Prasības iepriekšējai izglītībai: Profesionālajā bakalaura studiju programmā uzņem
visus Latvijas pilsoņus un personas, kurām ir tiesības uz LR izdoto nepilsoņu pasi, Eiropas
Savienības (turpmāk tekstā ES) dalībvalstu un Eiropas Ekonomikas zonas valstu pilsoņus,
kā arī personas, kurām ir izsniegtas patstāvīgās uzturēšanās atļaujas un ir vidējās izglītības
apliecinošs dokuments – atestāts vai diploms ar sekmju izrakstu.
Nosacījumus uzņemšanai bakalaura studijās regulē LLU noteikumi uzņemšanai,
Reflektanta un LLU savstarpējās tiesības un pienākumi un Uzņemšanas procesa kārtība
LLU (http://www.llu.lv/uznemsanas-noteikumi?ri=296).
2.3.7. Studiju programmas praktiskā īstenošana
Izglītības ieguves formas nosaka Izglītības likuma 8.pants. Studijas profesionālajā
bakalaura studiju programmā “Iestāžu un uzņēmumu ārējie sakari” notiek klātienē (lielākā
daļa studiju darba tiek organizēta kontaktstundu veidā).
Studiju procesā tiek izmantotas daudzveidīgas mācību metodes:
 lekcijās notiek jaunās teorētiskās vielas izklāsts, pielietojot mūsdienīgus
tehniskus līdzekļus – portatīvos datorus un multimediju projektorus,
grafoprojektorus, DVD atskaņotājus, videomagnetofonus. Lekciju materiāli
(konspekti, prezentācijas un citi) studentiem tiek nosūtīti pa elektronisko
pastu;
 semināros un praktiskajās nodarbībās studenti diskutē par aktuāliem ārējo
sakaru vadības jautājumiem, analizē dažādas problēmsituācijas, spēlē lomu
spēles, uzstājas ar referātiem, veic dažāda veida praktiskos uzdevumus un
testus;
 patstāvīgais darbs ir neatņemama studiju procesa sastāvdaļa. Studenti
praktizējas dažādu iestāžu un uzņēmumu dokumentu tulkošanā un
komunikācijas veidošanā ar uzņēmumu ārējo vidi, studē LR un ES politikas
un normatīvos dokumentus, literatūru par dažādiem komunikācijas un
vadības aspektiem, izstrādā referātus un pilda citus patstāvīgos uzdevumus,
kā arī izstrādā bakalaura darbu.
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2.3.8. Vērtēšanas sistēma
Zināšanu un prasmju apguves kontrolei tiek izmantotas šādas metodes: rakstiskie
pārbaudes darbi, rakstiskās un mutvārdu ieskaites, rakstiskie un mutvārdu eksāmeni, testi,
prezentācijas.
Studējošo zināšanu novērtēšana notiek saskaņā ar LLU Senātā apstiprināto Studiju
nolikumu Studiju kurss ir apgūts sekmīgi, ja ir izpildītas visas studiju kursa izvērstajā
programmā noteiktās prasības. Pārbaudījumu nosacījumus, prasības un jautājumus
mācībspēki studentam izskaidro studiju kursa pirmajā nodarbībā. Studiju rezultātus vērtē
pēc diviem rādītājiem - kvalitatīvā un kvantitatīvā:
 kvalitatīvajam vērtējumam izmanto 10 ballu skalas kritērijus vai vērtējumu
ieskaitīts, neieskaitīts.
 kvantitatīvais rādītājs ir studiju kursa apjoms kredītpunktos (KP).
Visa studiju darba koprezultāti tiek vērtēti profesionālās prakses atskaites un
bakalaura darba aizstāvēšanā.
2.3.9. Studiju programmas izmaksas
Studiju programmas izmaksas 2013./2014. studiju gadā no studiju maksas ieņēmumiem ir
63 779 EUR.
2.3.10. Studiju programmas atbilstība valsts akadēmiskās izglītības standartam un
citiem normatīvajiem aktiem augstākajā izglītībā
Studiju programma “Iestāžu un uzņēmumu ārējie sakari” ir organizēta atbilstoši
Ministru kabineta 2014. gada 26. augusta noteikumiem Nr. 512 „Noteikumi par otrā
līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu” un Ministru kabineta 2008. gada
2 .decembra noteikumiem Nr. 990 „Noteikumi par Latvijas izglītības klasifikāciju”
noteiktajām „ārējo sakaru struktūrvienības vadītāja” profesijas standarta prasībām. Studiju
programmas atbilstība profesijas standartam ir izvērtēta atbilstoši 2010.gada 18.maija
noteikumu Nr. 461 Profesijas standarta otro pielikumu „Profesiju standarti”. Studiju
programmas atbilstība profesijas standartam ir atspoguļota 2.25. un 2.26 tabulās.
2.25. tabula
Studiju programmas atbilstība Profesijas standartam „Ārējo sakaru struktūrvienības
vadītāja” profesijas standarts Profesijas kods: 1213 07
Nepieciešamās zināšanas lietošanas līmenī
(pēc profesijas standarta)
Organizācijas vadība
Projektu vadība
Personāla vadība
Tirgzinība
Komunikācijas vadība
Reputācijas vadība
Sabiedriskās attiecības
Starpkultūru saskarsme
Starppersonu saskarsme
Prezentācijas māksla
Lietišķā etiķete un protokols
Profesionālā ētika
Valsts valoda
Divas svešvalodas saziņas līmenī

Studiju kurss, kurā zināšanas tiek apgūtas
Organizāciju teorija; Uzņēmējdarbības pamati; Socioloģija
Projektu vadīšana
Personāla vadība
Tirgzinība
Komunikācijas teorijas; Lietišķā komunikācija
Organizāciju teorija; Sociālā psiholoģija; Lietišķā
komunikācija
Starptautiskās tiesības; Eiropas Savienības studijas
Starpkultūru komunikācija
Saskarsmes psiholoģija, sociālā psiholoģija
Prezentācija un retorika
Lietišķā etiķete un protokols; Lietišķā sarakste
Ētika, estētika;
Latviešu valodas stilistika
Mūsdienu terminoloģija angļu valodā; Juridisko un
darījumu dok. tulk. angļu valodā; Lietišķā komunikācija un
Projektu vadīšana angļu valodā

78

Informācijas tehnoloģijas
Darba aizsardzība
Vides aizsardzība
Darba tiesiskās attiecības
Nepieciešamās zināšanas izpratnes līmenī
(pēc profesijas standarta)
Komercdarbība
Valsts pārvalde
Starptautiskās ekonomiskās attiecības
Finanšu vadība un grāmatvedība
Kvalitātes vadības sistēmas
Sabiedriskās publiskās tiesības
Starptautiskās privātās tiesības
Korporatīvā sociālā atbildība
Psiholoģija
Diskusijas un manipulācijas
Lobēšana
Profesionālie termini valsts valodā un vismaz
divās svešvalodās

Informācijas tehnoloģijas
Darba un civilā aizsardzība
Ekoloģija un vides aizsardzība
Tiesību pamati; Lietvedība; Personāla vadība
Studiju kurss, kurā zināšanas tiek apgūtas
Vadībzinības; Uzņēmējdarbības pamati;
Publiskā administrācija; Pašvaldību organizācija, Stresa un
laika menedžments
Starptautiskie ekonomiskie sakari; Reģionālā attīstība
Finanšu vadība; Grāmatvedības pamati Ekonomikas teorijas
pamati;
Kvalitātes vadības pamati
Tiesību pamati, Administratīvās tiesības
Starptautiskās tiesības; Tiesību pamati
Rīcībpolitika; Latvijas politiskā sistēma; Politikas teorija,
Filozofija
Sociālā psiholoģija, Saskarsmes psiholoģija
Mediji un reklāma; Prezentācija un retorika
Mediji un reklāma
Mūsdienu terminoloģija; Juridisko un darījumu dok. tulk.;
Secīgā tulkošana

2.26. tabula
Studiju programmas atbilstība Profesijas standartam
Nepieciešamās zināšanas izpratnes līmenī
(pēc profesijas standarta)
Komercdarbība
Valsts pārvalde
Starptautiskās ekonomiskās attiecības
Finanšu vadība un grāmatvedība
Kvalitātes vadības sistēmas
Sabiedriskās publiskās tiesības
Starptautiskās privātās tiesības
Korporatīvā sociālā atbildība
Psiholoģija
Diskusijas un manipulācijas
Lobēšana
Profesionālie termini valsts valodā un vismaz
divās svešvalodās

Studiju kurss, kurā zināšanas tiek apgūtas
Vadībzinības; Uzņēmējdarbības pamati;
Publiskā administrācija; Pašvaldību organizācija, Stresa un
laika menedžments
Starptautiskie ekonomiskie sakari; Reģionālā attīstība
Finanšu vadība; Grāmatvedības pamati Ekonomikas teorijas
pamati;
Kvalitātes vadības pamati
Tiesību pamati, Administratīvās tiesības
Starptautiskās tiesības; Tiesību pamati
Rīcībpolitika; Latvijas politiskā sistēma; Politikas teorija,
Filozofija
Sociālā psiholoģija, Saskarsmes psiholoģija
Mediji un reklāma; Prezentācija un retorika
Mediji un reklāma; Politikas teorija
Mūsdienu terminoloģija; Juridisko un darījumu dokumentu
tulkošana; Secīgā tulkošana

2.27. tabula
Bakalaura studiju programmas atbilstība otrā līmeņa profesionālās augstākās
izglītības valsts standartam
N.p.k.
(MK not. Nr.)
1. (7.)
2.

Noteikumi par otrā līmeņa
LLU SZF profesionālās bakalaura studiju
profesionālās augstākās izglītības
programmas “Iestāžu un uzņēmumu ārējie
valsts standartu bakalaura
sakari” atbilstība noteikumiem
studiju programmām
Bakalaura studiju programmas
Bakalaura studiju programmas apjoms ir
apjoms ir vismaz 160 kredītpunktu. 164 kredītpunkti (KP*)
Bakalaura programmas obligātais saturs ietverts šādās studiju programmas
struktūras pamatdaļās:
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N.p.k.
(MK not. Nr.)

Noteikumi par otrā līmeņa
profesionālās augstākās izglītības
valsts standartu bakalaura
studiju programmām

LLU SZF profesionālās bakalaura studiju
programmas “Iestāžu un uzņēmumu ārējie
sakari” atbilstība noteikumiem

2.1. (8.1.)

studiju kursi

Šī punkta pamatprasību izpildi nodrošina studiju
kursi 126 KP apjomā

2.2.. (8.2.)

prakse ārpus izglītības iestādes

Šī punkta pamatprasību izpildi nodrošina divas
profesionālās prakses ārpus izglītības iestādes
26 KP apjomā (16 KP un 10 KP prakse)

2.3. (8.3.)
3. (9.)

3.1. (9.1.)

3.2. (9.2.)

valsts pārbaudījums, kura
sastāvdaļa ir bakalaura darba vai
Studiju plānā iekļauta bakalaura darba
diplomdarba (diplomprojekta)
izstrādāšana un aizstāvēšana 12 KP apjomā
izstrādāšana un aizstāvēšana.
Bakalaura programmas obligāto saturu veido:
Studiju programmā iekļauti studiju kursi 24 KP
apjomā: Ievads studijās (2KP), Ētika, estētika
(2KP), Prezentācija un retorika (2KP), Darba un
civilā aizsardzība (2 KP), Filozofija (2KP),
vispārizglītojošie studiju kursi, Ekoloģija un vides aizsardzība (2KP),
kuru
apjoms
ir
vismaz Socioloģija (2KP); Sociālā psiholoģija (2KP),
20 kredītpunkti:
Pētnieciskā darba pamati (2KP), Loģika (2KP).
Pamatojoties uz LLU Senāta lēmumu
12.03.1997. Nr. 166. pilna laika studijās papildus
programmā iekļauts: Sports 3 KP apjomā un
Praktiskā lauku saimniecība 1 KP apjomā
Studiju programmā iekļauti studiju kursi 36 KP
apjomā: Lietišķā etiķete un protokols (2KP),
Tiesību pamati (2KP), Lietvedība (2KP),
Informācijas tehnoloģijas (4KP), Ekonomikas
teorijas pamati (2KP), Publiskā administrācija
nozares teorētiskie pamatkursi un
(3KP), Publiskā administrācija [kursa darbs]
informācijas tehnoloģiju kursi,
(1KP), Eiropas Savienības studijas (2KP),
kuru
apjoms
ir
vismaz
Uzņēmējdarbības pamati (2KP), Vadībzinības
36 kredītpunkti
(4KP), Grāmatvedības pamati (2KP), Personāla
vadība (2KP), Finanšu vadība (2KP),
Komunikācijas teorijas (2KP), Organizāciju
teorija (2KP), Politikas teorija (2KP).

3.3. (9.3.)

nozares
profesionālās
specializācijas kursi, kuru apjoms
ir vismaz 60 kredītpunktu

3.4. (9.4.)

bakalaura programmas brīvās
izvēles kursi, kuru apjoms ir
vismaz 6 kredītpunkti
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Studiju programmā iekļauti studiju kursi 60 KP
apjomā:
Latviešu valodas stilistika (2KP), Saskarsmes
psiholoģija (2KP), Lietišķā komunikācija (8KP),
Mūsdienu terminoloģija (8KP), Pašvaldību
organizācija (2KP), Secīgā tulkošana (2KP),
Latvijas politiskā sistēma (2KP), Lietišķā
sarakste (2KP), Projektu vadīšana (4KP), Mediji
un reklāma (4KP), Kvalitātes vadības pamati
(2KP), Juridisko un darījumu dok. tulk. (2KP),
Administratīvās tiesības (2KP), Reģionālā
attīstība (2KP), Rīcībpolitika (3 KP), Kursa
darbs rīcībpolitikā (1 KP), Starptautiskie
ekonomiskie sakari (2KP), Starptautiskās
tiesības (2KP), Tirgzinība (2KP), Starpkultūru
komunikācija (4KP), Stresa un laika
menedžments (2KP).
Studentiem tiek piedāvāts studiju kursu saraksts,
no kuriem viņiem iespējams izvēlēties studiju
kursus 6 KP apjomā: Radošā ekonomika (2 KP);
Patērētāju tiesību aizsardzība (2KP); Multivide

N.p.k.
(MK not. Nr.)

3.5. (9.5.)

3.6.(9.6.)

4. (12.)

Noteikumi par otrā līmeņa
profesionālās augstākās izglītības
valsts standartu bakalaura
studiju programmām

prakse, kuras apjoms ir vismaz 26
kredītpunkti

valsts pārbaudījums, kura
sastāvdaļa ir bakalaura darba vai
diplomdarba (diplomprojekta)
izstrāde un aizstāvēšana un kura
apjoms ir vismaz 12 kredītpunktu
Bakalaura programmas apguves
laikā izglītojamais izstrādā un
aizstāv vismaz trīs studiju darbus

Pēc bakalaura programmas apguves piešķir piektā
5. līmeņa
(15.)
profesionālo kvalifikāciju un profesionālo
bakalaura grādu nozarē

6. (16.)

Profesionālais bakalaura grāds dod
tiesības,
turpināt
izglītību
akadēmiskā
maģistra
vai
profesionālā
maģistra
studiju
programmā

LLU SZF profesionālās bakalaura studiju
programmas “Iestāžu un uzņēmumu ārējie
sakari” atbilstība noteikumiem
izglītībā(2KP); Vācu valodas pamati(2KP);
Efektīvā
prezentācija(2KP);
Pašvaldību
organizācija (2KP).
Studiju programmā iekļauta prakse 26 KP
apjomā:
 studentiem pirmā profesionālā prakse „Ārējo
sakaru koordinēšana” paredzēta 16 KP
apjomā 6.studiju semestrī
 otrā profesionālā prakse ´Sabiedrības vadība”
10 KP apjomā 8. studiju semestrī.
Studiju programmā paredzēta bakalaura darba
izstrādāšana 12 KP apjomā. Bakalaura darba
izstrādes gaita tiek kontrolēta un izskatīta 6., 7.,
un 8. studiju semestrī.
Studiju laikā paredzēts izstrādāt un aizstāvēt
kursa darbus 2 studiju kursos: Publiskā
administrācija, Rīcībpolitika
Pēc bakalaura programmas apguves tiek
piešķirta piektā līmeņa profesionālā kvalifikācija
– iestāžu un uzņēmumu ārējo sakaru
struktūrvienību vadītāji un profesionālais
bakalaura grāds sabiedrības vadībā.
Balstoties uz LR normatīvo aktu bāzi, absolvējot
šo studiju programmu, absolventiem ir tiesības
studēt
maģistrantūrā,
izpildot
attiecīgās
augstskolas uzņemšanas noteikumu prasības

Studiju programmas “Iestāžu un uzņēmumu ārējie sakari” atbilstība Eiropas
izvirzītajām vadlīnijām augstākās izglītības attīstības un kvalitātes pilnveidošanas jomā
izvērtēta arī saistībā ar 1999. gada 19. jūnija Boloņas deklarāciju.
1. Studijas nobeidzot tiek piešķirts bakalaura grāds un kvalifikācija, kas atbilst
Eiropas darba tirgus prasībām un absolventiem ir iespēja turpināt izglītību otrajā
ciklā (maģistra un doktora studijās).
2. Studējošajiem tiek atzīti arī tie kredītpunkti, kas tiek iegūti studējot ārpus LLU,
citu Eiropas valstu augstskolās.
3. Studējošie un akadēmiskais personāls izmato Erasmus piedāvātās mobilitātes
iespējas.
„Iestāžu un uzņēmumu ārējie sakari” kā vadībzinātnes virziena studiju programma ir
orientēta uz speciālistu sagatavošanu ar spējām pielāgoties mainīgiem darba tirgus
apstākļiem, orientēta uz zināšanu apguvi kas saistās ar ES kopējo stratēģiju īstenošanu un
Latvijas uzdevumiem šo stratēģiju kontekstā.
2.3.11. Salīdzinājums ar citām studiju programmām
Līdzīgas studiju programmas Zemgales reģionā un LLU netiek īstenotas. Latvijā kā
līdzīgas programmas var minēt:
 Latvijas Universitātē (LU) – Starptautiskās ekonomiskās attiecības,
 Liepājas Universitātē (LiepU) – Komunikācijas vadība (Studiju programmu
apakšvirzieni * sabiedrisko attiecību vadība; * masu mediju vadība; * ārējo
sakaru vadība)
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 Rīgas Tehniskajā universitātē (RTU) - Starptautisko ekonomisko sakaru
organizēšana un vadīšana,
 Biznesa augstskolā Turība (BAT) - Starptautiskās komunikācijas vadība ir
iespējams studēt pēc satura līdzīgā studiju programmā un iegūt ārējo sakaru
struktūrvienības vadītāja kvalifikāciju.
2.28. tabula
Studiju programmu vispārīgo rādītāju salīdzinājums
Augstskolas
nosaukums
Latvijas
Lauksaimniecības
universitāte

Latvijas
Universitāte

Studiju programmas
nosaukums
Profesionālā bakalaura
studiju
programma
„Iestāžu un uzņēmumu
ārējie sakari”
Profesionālās
augstākās
izglītības
bakalaura
studiju
programma
„Starptautiskās
ekonomiskās
attiecības”

Programmas
apjoms

Piešķiramais
grāds

Kvalifikācija

4 gadi,
164 KP

Profesionālais
bakalaura
grāds
sabiedrības vadībā

Ārējo
sakaru
struktūrvienības vadītājs

4 gadi vai 4,5
gadi
160 KP

Profesionālais
bakalaura
grāds
ekonomikā

Ārējo
sakaru
struktūrvienības vadītājs

Liepājas
Universitāte

„Komunikācijas
vadība”
Studiju
programmu
apakšvirzieni
 sabiedrisko
attiecību vadība
 masu mediju vadība
 ārējo sakaru vadība

4 vai
gadi,
160 KP

Rīgas Tehniskā
universitāte

„Starptautisko
ekonomisko
sakaru
organizēšana
un
vadīšana”

4 gadi vai 5
gadi
160 KP

Biznesa
augstskolā Turība

Bakalaura
studiju
programma
„Starptautiskās
komunikācijas
vadība”

4 vai 4,3gadi
164 KP

4,6

(atkarībā no izvēlētā
apakšvirziena)
 sabiedrisko attiecību
struktūrvienības
Profesionālais
vadītājs
bakalaura
grāds
 mediju nozares
komunikācijas
uzņēmumu un iestāžu
vadībā
vadītājs
 ārējo sakaru
struktūrvienības
vadītājs
Profesionālais
bakalaura
grāds
Ārējo
sakaru
starptautisko
struktūrvienības vadītājs
ekonomisko sakaru
vadīšanā
Profesionālā
bakalaura
grāds
sabiedrības vadībā

Ārējo
sakaru
struktūrvienības vadītājs

LLU ir vienīgā augstskola, kas studiju programmu piedāvā apgūt tikai pilna laika
studijās, citas augstskolas piedāvā gan pilna, gan nepilna laika studijas. LU, LiepU un RTU
ir gan maksas, gan arī budžeta vietas. LLU un BAT – tikai maksas.
Pamatojoties uz to, ka citās ES augstskolās netiek īstenota profesionālā augstākās
izglītības bakalaura studiju programma ar līdzīgu nosaukumu, nav iespējas veikt
programmu salīdzinājumu, tad pašnovērtējuma ziņojumā tiek sniegts salīdzinājums ar
ārvalstu universitāšu studiju programmām (skat. 2.29. tabulu), kuru saturs daļēji atbilst
IUĀS studiju programmai. Tās ir:
 Ļubļanas universitāte (University of Ljubljana, Slovēnija);
 Kopenhāgenas Biznesa skola (Copenhagen Business School, Dānija).
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2.29. tabula
Studiju programmu vispārīgo rādītāju salīdzinājums
Augstskolas
nosaukums

Studiju
programmas
nosaukums

Programmas
apjoms

Piešķiramais grāds

Kvalifikācija

Ļubļanas universitāte

Bakalaura
studiju
programma
„Marketing
Communication and
Public Relations”

4 gadi
240 ECTS
vai 160 KP

Bakalaura
grāds
Mārketinga
komunikācijā

Bakalaurs
mārketinga
komunikācijā

Kopenhāgenas
Biznesa skola

„Business, Language
and Culture”

3 gadi
180 ECTS
vai 120 KP

Bakalaura
grāds
angļu valodā un
organizāciju
komunikācijā

Nav norādīts

Salīdzinājums veikts, salīdzinot studiju kursus. Ārzemju augstskolās norādīti Eiropas
kredītpunkti (ECTS). Salīdzinājumam par pamatu ņemts studiju priekšmetu apguve pa
gadiem, jo abās ārzemju augstskolās netiek norādīts studiju kursa statuss.
2.30. tabula
Vispārizglītojošo studiju kursu salīdzinājums
Studiju
gads

1.kurss

2.kurss

Latvijas Lauksaimniecības
universitāte

Ļubļanas universitāte

Ievads studijās (2KP)
Ētika, estētika (2KP),
Prezentācija un retorika (2KP), darba
un civilā aizsardzība (2KP),
Lietišķā etiķete un protokols (2KP),
Informācijas tehnoloģijas
(4KP),Latviešu valodas stilistika
(2KP), Saskarsmes psiholoģija
(2KP), Lietišķā komunikācija (4KP),
Mūsdienu terminoloģija (4KP),
Filozofija (2KP), Ekoloģija un vides
aizsardzība (2KP), Politikas teorija
(2KP), Eiropas Savienības
studijas(2KP), Lietišķā komunikācija
(4KP), Mūsdienu terminoloģija
(4KP)Pašvaldību organizācija (2KP),
Secīgā tulkošana (2KP)

Komunikāciju teoriju pamati (5
ECTS)Komunikāciju pētniecības
pamati (5 ECTS), Mārketinga
pamati (5 ECTS), Sociālā un
politiskā antropoloģija (5 ECTS),
Komunikācijas psiholoģija (5
ECTS), angļu, vācu, franču un itāļu
valoda (5 ECTS), u.c. kā arī izvēles
kursi, piem., Filozofijas pamati,
Politoloģijas pamati, ievads
socioloģijā.

Kopā 40 KP
Papildus jāapmeklē sporta
nodarbības (1,5KP)un Praktiskā
lauku saimniecība (1KP)
Socioloģija (2 KP),
Sociālā psiholoģija (2KP),
Ekonomikas teorijas pamati (2KP),
Tiesību pamati (2KP),

Kopenhāgenas
Biznesa skola
Starpkultūru
komunikācija (7,5
ECTS)
Mutvārdu
komunikācija
(angļu valodā) (7,5
ECTS)
Teksti un
tekstveide
(angļu valodā) (7,5
ECTS)
Organizācija. (7,5
ECTS), Valstu
studijas (7,5
ECTS),
Vadības
ekonomika I (7,5
ECTS),
Organizācijas
komunikācija (7,5
ECTS)
Angļu valodas
skanējums (7,5
ECTS)

Kopā 60 ECTS

Kopā 60 ECTS

Uzņēmuma reklāma (5
ECTS),Vizuālās komunikācijas
pamati (5 ECTS), Statistika (5
ECTS), Mēdiju un komunikāciju

Vadības
ekonomika II (7,5
ECTS),
Biznesa angļu

83

Studiju
gads

Latvijas Lauksaimniecības
universitāte
Uzņēmējdarbības pamati (2KP),
Vadībzinības (4KP), Grāmatvedības
pamati (2KP),
Latvijas politiskā sistēma (2KP),
Lietišķā sarakste (KP), Projektu
vadīšana (4KP), Mediji un reklāma
(4KP), Kvalitātes vadības pamati
(2KP), Juridisko un darījumu
dokumentu tulkošana (2KP)
Papildus jāapmeklē sporta
nodarbības (1,5KP)

Kopā 40 KP

3.kurss

4.kurss

Pētnieciskā darba pamati (2KP)
Lietvedība (2KP), Finanšu vadība
(2KP), Komunikācijas teorija (2KP),
Publiskā administrācija (3KP),
Administratīvās tiesības (2KP),
reģionālā attīstība (2KP),
Rīcībpolitika (3KP), Publiskā
administrācija [kursa darbs]
(1KP)Rīcībpolitika [kursa darbs]
(1KP), Ārējo sakaru profesionālā
prakse (16(KP),

Ļubļanas universitāte
teorija (5 ECTS), Mārketinga
vadība (5 ECTS), patērētāja
psiholoģija (5 ECTS),Tirgus izpētes
pamati (5 ECTS), parērētāja
psiholoģija (5 ECTS), Reklāmas
valoda (5 ECTS), Komunikācijas
menedžments (5 ECTS), angļu,
vācu, franču, itāļu valodas.
Izvēles priekšmets no citas
fakultātes (5 ECTS).

Kopā 60 ECTS vai 40KP
Papildus iespējams apmeklēt sporta
nodarbības

Brīvās izvēles kursi (4KP)

Projekts: Tirgus izpēte (5 ECTS),
Mārketinga plānošanas praktikums
(5 ECTS), Reklāmas stratēģija (5
ECTS), Integrētā marketinga
komunikācija (5 ECTS), kopā 20
ECTS, pārējo daļu sastāda izvēles
priekšmeti – gan fakultātes, gan
programmas piedāvātie, piem.,
Sociālais mārketings (5 ECTS),
Starporganizāciju komunikācija (5
ECTS). Kopā 40 ECTS.
Papildus iespējams apmeklēt sporta
nodarbības

Kopā 40 KP

Kopā 60 ECTS vai 40 KP

Loģika (2KP)
Organizāciju teorija (2KP),
Personālvadība(2KP), Starptautiskie
ekonomiskie sakari (2KP),
Starptautiskās tiesības (2KP),
Tirgzinība (2KP), Starpkultūru
komunikācija (4KP), Stresa un laika
menedžments (2KP).
Brīvās izvēles kursi (2KP),
Sabiedrības vadība [profesionālā
prakse] (10KP)
Bakalaura darbs 12 KP)
Kopā 40 KP
Kopā kursu apjoms
164 KP

Kopenhāgenas
Biznesa skola
valoda (7,5 ECTS),
Angļu valodas
struktūra (7,5
ECTS),
Zinātnes teorija
(7,5 ECTS),
Komunikācija
uzņēmumā (7,5
ECTS),
Juridiskā
terminoloģija angļu
valoda (7,5 ECTS),
Mārketinga
diskurss (7,5
ECTS),
Terminoloģija un
terminu bāzes (7,5
ECTS).
Kopā 60 ECTS
vai 40KP
Izvēles kursi
pirmajā semestrī
kopā sastāda 30
ECTS.
2 semestrī studenti
strādā pie
bakalaura darba –
15 ECTS, kā arī
tiek piedāvāti divi
studiju kursi angļu
valodā
Interlinguāls teksts
(5 ECTS),
Mutvārdu
saskarsme (5
ECTS)
Kopā 60 ECTS
vai 40 KP

Korporatīvā komunikācija (5
ECTS), Mārketinga plānošanas
praktikums (5 ECTS), Mārketinga
attiecības (5 ECTS), un izvēles
priekšmeti, kas kopā sastāda 30
ECTS.
Noslēgumā notiek diplomseminārs
un bakalaura darba rakstīšana (15
ECTS)
Papildus iespējams apmeklēt sporta
nodarbības
Kopā 60 ECTS vai 40 KP
240 ECTS vai160KP
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180 ECTS vai 120
KP

2.3.12. Informācija par studējošajiem
Rādītājs
Studējošo skaits
Pirmajā studiju gadā imatrikulēto
studējošo skaits
Absolventu skaits

2012./
2013.

2013./
2014.

2014./
2015.

73

50

30

3

11

9

24

20

2015./
2016.

2016./
2017.

2017./
2018.

Studējošo skaits bakalaura studiju programmā 2013./2014.sttudiju gadā ir 50 pilna
laika studenti. Pēdējos gados turpina samazināties IUĀS studējošo skaits. Samērā daudz
studentu ir pārtraukuši studijas. Galvenais iemesls studiju pārtraukšanai ir studentu
finansiālās grūtības, kā rezultātā rodas nespēja samaksāt par studijām, vai arī personīga
rakstura iemesli. Situāciju varētu uzlabot budžeta vietu piedāvājums studiju programmā.
Tomēr sākot ar 2013./ 2014. gadu ir vērojama arī pretēja tendence. Daudzi studijas
pārtraukušie pēc laika atgriežas, lai turpinātu mācības. 2013./2014.studiju gadā tādi bija
deviņi.
2.3.13. Studējošo aptaujas un to analīze
Studentu vērtējumam ir liela nozīme studiju kursu satura pilnveidē, studiju kursu
papildināšanā un mācībspēku atlasē darbam studiju programmā. Kopš 1996.gada Latvijas
Lauksaimniecības universitātes Socioloģisko pētījumu grupa (pašreiz - LLU Ekonomikas
un sabiedrības attīstības fakultātes (ESAF) Socioloģisko pētījumu grupa) veic studentu
aptauju „Mācībspēks studentu vērtējumā” ar mērķi noskaidrot studentu apmierinātību ar
apgūtajiem studiju kursiem un to īstenošanā iesaistīto mācībspēku darbu.
Augstu novērtējumu rudens semestrī saņēmuši studiju kursi: Prezentācija un retorika,
Uzņēmējdarbības pamati, Pētnieciskā darba pamati, Ekonomikas teorijas pamati, Mediji un
reklāma I, Darba un civilā aizsardzība, Stresa un laika menedžments, Organizāciju kultūra,
Latviešu valodas stilistika, Grāmatvedības pamati, Informācijas tehnoloģijas I, Lietišķā
etiķete un protokols, Tiesību pamati.
Pavasara semestrī studenti atzinīgi novērtējuši sekojošus studiju kursus: Eiropas
Savienības studijas, Personālvadība, Mediji un reklāma II, Ekoloģija un vides aizsardzība,
Politikas teorija, Organizācijas teorija, Pašvaldību organizācija, Secīgā tulkošana,
Mūsdienu terminoloģija II, prakses Ārējo sakaru koordinēšana un Sabiedrības vadība.
Studējošie ir atzinīgi vērtējuši studiju kursos izmantotās interesi raisošās mācību
metodes - ekskursijas, vieslektoru uzaicināšanu, filmu skatīšanos. Vienlaikus studenti
pauduši arī vēlēšanos, lai pasniedzēji studiju kursos izmantotu daudzveidīgākas mācību
metodes. Kur iespējams, studenti vēlētos mazāk teorijas, vairāk saikni ar praksi vēl vairāk
dodot praktiskus uzdevumus un grupu darbus izvērst vairāk diskusiju, kas arī ļautu labāk
apgūt studiju kursus
Dažkārt studenti norādījuši uz vērtēšanas subjektivitāti vai neskaidrību. Ir ieteikumi
arī saīsināt profesionālo praksi bakalaura darba izstrādes semestrī.
Lai studējošo aptaujas kļūtu objektīvākas, jādomā par aktīvāku studentu iesaistīšanu,
jo aktivitāte aptaujās ir ļoti zema (aptuveni 10 %) un studenti ne labprāt izsaka savu
viedokli.
Ar studentu aptauju rezultātiem var iepazīties arī katrs mācībspēks.
2.3.14. Absolventu aptaujas un to analīze
Lai novērtētu LLU ESAF profesionālās izglītības bakalaura studiju programmas
„Iestāžu un uzņēmumu ārējie sakari” realizāciju un veiktu pasākumus studiju kvalitātes
uzlabošanā, šīs programmas absolventi, atbildot uz 21 jautājumu, izteica vērtējumu un
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ierosinājumus par studiju programmu un studiju procesu. No 20 absolventiem aptaujā
piedalījās 15.
Apkopojot aptaujā atzīmētās atbildes, var secināt, ka lielākā daļa studentu ir
apmierināti ar studiju programmas izvēli, neapmierināts bija tikai viens absolvents. Tāpat
absolventi atzinīgi novērtē studiju laikā iegūtās prasmes un kompetences, kā arī teorētiskās
zināšanas (skat. 5.3.pielikumu).
Pēc aptaujas rezultātiem var secināt, ka jāturpina uzlabot studiju programmas
kvalitāte, piedāvājot aktuālus studiju kursus un domājot par to izkārtojumu.
Absolventi atzīst, ka šajā studiju programmā arī pilnveidojuši savas organizatoriskās
prasmes (plānot, uzņemties atbildību, risināt problēmsituācijas). 11 no aptaujātajiem
absolventiem apgalvo, ka jau studiju laikā ir sākuši plānot savu profesionālo karjeru.
Studiju programmas nodrošinājumu ar vieslektoriem absolventi novērtējuši kā
viduvēju, tomēr no otras puses ir redzams, ka piedāvāto vieslekciju apmeklējums varētu
būt aktīvāks.
Lielākā daļa absolventu (10) piekrīt, ka docētāji ir bijuši zinoši, erudīti, un attieksme
pret studentiem vērtē kā labvēlīgu un draudzīgu un sadarbību kā veiksmīgu. Labi novērtēta
arī docētāju pieejamība un komunikācijas iespējas (13).
To, ka nodarbību plānojums ir bijis optimāls, nepiekrita neviens absolvents, taču
lielākā daļa (12) norādīja, ka viņi šādam apgalvojumam piekrīt. Bija arī konkrēti ieteikumi:
saīsināt prakses laiku bakalaura darba rakstīšanas laikā astotajā semestrī.
Fakultātes personāla (lietvežu, metodiķu) attieksmi pret studentiem studiju laikā
absolventi novērtēja kā ļoti labu (14). Līdzīgi tika novērtēta arī informācija par studiju
procesu fakultātē (ziņojumi, mājas lapa).
Zemāk absolventi vērtēja studiju materiālu nodrošinājumu, jo ļoti daudz ir pašiem
jākopē un jāprintē materiāli un tas vēl vairāk sadārdzina studiju procesu studiju
programmā, kur nav budžeta vietu.
Labāk ir novērtēta literatūras pieejamība, jo studējošo rīcībā bija LLU bibliotēka un
ESAF metodiskie kabineti. Absolventi uzskata, ka viegli saprotama un pieejama viņiem
bijusi arī LLU IS (14).
Visi absolventi savu vidējo nodarbību apmeklējumu studiju laikā vērtē kā labu vai
regulāru.
11 no aptaujātajiem absolventiem darbosies savā specialitātē, bet astoņi atzīmēja, ka
viņiem jau prakses laikā ir piedāvāts darbs.
2.3.15. Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā
Organizējot studiju procesu, programmā studējošie tiek rosināti un motivēti iesaistīties
studiju procesa pilnveidošanā:
 Tiek organizētas studentu aptaujas, lai novērtētu mācībspēku darbu un
izteiktu priekšlikumus studiju kursu satura un metožu pilnveidei;
 Studenti izstrādā kursa darbus un bakalaura darbus ar mērķi izvērtēt studiju
procesa dažādus aspektus. Izstrādāto darbu rezultāti tiek apspriesti un ņemti
vērā studiju procesa organizēšanā;
 Ikviena kursa vecākajam ir tiesības vērsties pie programmas direktora ar
saviem priekšlikumiem par studiju procesa organizāciju. Nepieciešamības
gadījumā tiek organizētas kursa sanāksmes;
 Saskaņā ar LLU normatīvajiem dokumentiem, studenti tiek pārstāvēti
fakultātes domē un metodiskajā komisijā, kur IUĀS studiju programmu
pārstāvēja 3. kursa studente Zane Apša;
 Studiju procesā tiek nodrošinātas konsultācijas pie mācībspēkiem
studējošajiem pieejamā laikā;
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 Studentu pašpārvaldes pārstāvji piedalās fakultātes organizētajos
stratēģiskajos semināros.
Studentu vērtējumam ir liela nozīme studiju kursu satura pilnveidē, studiju kursu
papildināšanā un arī mācībspēku atlasē. Studentu ieteikumus, ja tie ir organizatoriska
rakstura, apspriež institūta sēdē, bet ja metodiska – fakultātes metodiskajā komisijā. Katrs
studiju programmas īstenošanā iesaistītais mācībspēks var iepazīties ar studējošo vērtējuma
kopsavilkumu LLU IS.

2.4. Profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programma
PROJEKTU VADĪBA
Studiju programmas direktors – LLU Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātes
Sociālo un humanitāro zinātņu institūta asoc. profesors, Dr.phil. Voldemārs Bariss.
Profesionālo maģistra studiju programmu „Projektu vadība” saskaņā Latvijas
Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas Studiju akreditācijas komisijas sēdes 26. 06.
2013. lēmumu Nr. 211 un Studiju virziena akreditācijas lapu Nr.206 ir tiesības īstenot
Latvijas Lauksaimniecības universitātē studiju virziena „Vadība, administrēšana un
nekustāmo īpašuma pārvaldība” ietvaros līdz 2019.gada 25.jūnijam.
2.4.1. Īstenošanas mērķi un uzdevumi
Studiju programmas mērķis - nodrošināt Latvijas tautsaimniecībai un sabiedrības
pārvaldei augsti kvalificētu projektu vadītāju sagatavošanu, sekmējot absolventu
konkurētspēju Latvijas un starptautiskajā darba tirgū.
Mērķa sasniegšanai tika izvirzīti šādi uzdevumi:
 veidot studentu kompetenci sekmīgai Eiropas Savienības (turpmāk – ES)
struktūrfondu finansēto projektu izstrādei, vadīšanai, uzraudzībai un
vērtēšanai;
 sagatavot vadītājus projektorientētas uzņēmējdarbības veikšanai;
 attīstīt studentu konkurētspēju darbam starptautisko projektu vidē;
 attīstīt pētnieciskā darba prasmes, nozīmīgu vietu piešķirot projekta
priekšizpētes plānošanai, veikšanai un analīzei, kā arī īstenoto projektu
rezultātu novērtēšanai;
 motivēt studentus darbam specialitātē un profesionālai pilnveidei.
Pēc maģistra studiju programmas apguves studējošie būs ieguvuši darba devēju
pieprasītās zināšanas par projektu vadību, īpaši ES struktūrfondu apguves kontekstā, kā arī
projekta vadītāja profesijas standartā noteiktās zināšanas un prasmes, kas saistītas ar
projektu pieteikumu izstrādi, projektu ieviešanu, novērtēšanu un uzraudzību. Viņi būs
pilnveidojuši savā profesijā būtiskās lietišķās un personiskās īpašības, kas nepieciešamas
darbam starptautiskā vidē. Studējošajiem būs izveidojusies pozitīva attieksme pret projekta
vadītāja profesionālajiem pienākumiem, kas veicami, strādājot gan lauku teritorijās, gan
pilsētās.
2.4.2. Programmas paredzētie studiju rezultāti
Apgūstot studiju programmu, studenti iegūst zināšanas:
 par projektu vadības vispārējo metodoloģiju, projekta dzīves ciklu un tā fāžu
būtiskajiem elementiem;
 par ES politikas, fondu programmu un iniciatīvu aktualitātēm un šo zināšanu
izmantošanu finansējuma piesaistei dažādās jomās Latvijas tautsaimniecības
un sociālās dzīves jomās;
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 par Latvijas Republikas un starptautiskajām tiesību normām, kas ir izvirza
būtiskas prasības projektu īstenošanai - īpaši iepirkumu procedūru, darba un
atalgojumu regulējumu jomā;
 projektu finanšu vadības jomā, lai spētu plānot, analizēt un kontrolēt projekta
finanšu plūsmu;
 par informācijas tehnoloģiju (IT) un speciālu programmu izmantošanu
projektu vadības procesā;
 par risku identificēšanu, analīzi un pārvaldību dažāda tipa projektos un
dažādās projekta cikla stadijās;
 par dažādu vadības pieeju un metožu izmantošanu (kvalitātes vadība,
inovāciju vadība, marketings u.c.) projektu vadīšanā;
 par pētījumu metožu izmantošanu projektu nepieciešamības un iespējamības
novērtēšanā, kā arī to pielietojumu studiju noslēguma darba izstrādē;
 par projekta komandas vadību, iekšējās un ārējās komunikācijas
organizēšanu.
Studiju laikā studenti attīsta šādas prasmes:
 izstrādāt projektu pieteikumus, izveidot un vadīt projekta komandu,
pārraudzīt projekta cikla fāžu īstenošanu; nodrošināt administratīvo funkciju
izpildi, nodrošināt projekta īstenošanas atbilstību tiesību normām un
vadlīnijām, plānot, pārraudzīt un koriģēt projekta laika grafiku un finanšu
izlietojumu, analizēt projekta starprezultātus, gala rezultātu un riskus, lietot
IT līdzekļus; nodrošināt projekta komunikāciju, t. sk. svešvalodās;
 organizēt un novērtēt ar projekta īstenošanu saistītus pētījumus; attīstīt
prasmes pašam veikt ar studiju noslēgumu darbu saistītus pētījumus;
 argumentēt savu viedokli ar projektu saistītās prezentācijās, diskusijās un
atskaitēs;
 uzņemties atbildību par projekta īstenošanas gaitu un rezultātiem;
 strādāt saspringta laika grafika un nenoteiktības apstākļos.
Apgūstot zināšanas un attīstot prasmes, studenti veido kompetenci, kas nodrošina spēju
 organizēt savu un projekta komandas darbu izvirzīto mērķu un rezultātu
sasniegšanai;
 integrēt dažādu jomu zināšanas sekmīgai profesionālajai darbībai;
 radoši un inovatīvi risināt projekta uzdevumus;
 izmantot projektus kā instrumentu aktuālu tautsaimniecības un sociālu
problēmu risināšanai.
Iegūtā kompetence būs izmantojama darbā valsts pārvaldes institūcijās, pašvaldībās,
komercsabiedrībās, nevalstiskajā sektorā un citās ar projektu izstrādi, ieviešanu vai
uzraudzību saistītās organizācijās.
2.4.3. Studiju programmas plāns
Profesionālajā maģistra studiju programmā „Projektu vadība” ir iespējams uzsākt studijas
gan ar iepriekšējo profesionālā bakalaura, gan ar akadēmiskā bakalaura izglītību, kā arī
izmantot pilna laika vai nepilna laika studiju formas. Tāpēc studiju programmas plānam ir
vienots saturs, taču četri tā īstenošanas varianti:
1. pilna laika studijas ar iepriekšēju profesionālā bakalaura izglītību – 1,5 gadi jeb
3 semestri;
2. pilna laika studijas ar iepriekšēju akadēmiskā bakalaura izglītību – 2 gadi jeb
4 semestri;
3. daļēja laika studijas ar iepriekšēju profesionālo bakalaura izglītību – 2 gadi jeb
4 semestri;
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4. daļēja laika studijas ar iepriekšēju akadēmiskā bakalaura izglītību – 2.5 gadi jeb
2,5 semestri (skat. 2.4.pielikumu).
Šādu studiju ilguma atšķirību nepieciešamību nosaka Latvijas Republikas Ministru
kabineta izdotie „Noteikumi par otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts
standartu” http://likumi.lv/doc.php?id=55887.
Atbilstoši plāniem studiju apjoms:
 studentiem ar iepriekšēju profesionālā bakalaura izglītību ir 62 KP
(93 ECTS),
 studentiem ar iepriekšēju akadēmiskā bakalaura izglītību ir 82 KP
(123 ECTS).
Studiju rezultātā absolventi iegūst Profesionālā maģistra grādu projektu vadībā
(Mg.Proj.mgmt.) un Projektu vadītāja kvalifikāciju, kas atbilst piektajam profesionālās
kvalifikācijas līmenim.
Studiju programmas plāni tika apstiprināti LLU Sociālo zinātņu fakultātes (pirms
fakultāšu apvienošanas ESAF) Domes sēdē 2012. gada 29. maijā. Tajos tika izdarītas
izmaiņas
atbilstoši
akreditācijas
komisijas
ieteikumiem
2010. gadā
(http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=6177 ), t.i.,- studiju kursu nosaukumi un saturs
no vadībzinību vispārējiem jautājumiem tika vairāk fokusēti tieši uz projektu vadīšanas
tematiku.
2013./2014. studiju gadā tika strādāts pie studiju plāna pilnveides, optimizējot tā
struktūru (izvēles kursu mācīšana, sākot ar otro semestri), izvērtējot atsevišķu kursu saturu,
kā arī precizējot studiju apjomu LLU normatīvu ietvaros (60 vai 80 KP). Bez tam,
studentiem tiks piedāvātas tikai pilna laika studijas, ņemot vērā viņu nelielo interesi par
nepilna laika studijām. Jaunais studiju plāns tika apstiprināts ESAF Domes sēdē
2014. gada 19.februārī (protokols Nr. 2.1.-2-40/2) un uzsākts īstenot maģistra programmas
1. kursam ar 2014./2015. studiju gada pirmo semestri.
2.4.4. Studiju kursu un studiju moduļu (ja tādi ir) apraksti
Kursu apraksti ir pieejami ( noklikšķinot uz studiju kursa koda):
https://lais.llu.lv/pls/pub/stal.prg_s2?l=1&cl=0&n1=154&o1=1&t0=G0809&t2=B40101&t
3=FO0035&p1=2.4.5. Studiju programmas organizācija
Studiju organizāciju programmā reglamentē šādi normatīvie akti:
1. LR Ministru kabineta „Noteikumi par otrā līmeņa profesionālās augstākās
izglītības valsts standartu” http://likumi.lv/doc.php?id=55887.
2. Studiju īstenošana notiek saskaņā ar LLU Studiju nolikumu, kas pieņemts LLU
Senātā 12.06.2013. (lēmums Nr. 7-28), kā arī citiem iekšējiem studiju
reglamentējošiem dokumentiem (skat. http://www.llu.lv/studiju-dokumenti).
Studiju programma tika īstenota LLU Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātē,
Jelgavā. Atbilstoši studiju plānam, katrā studiju kursā ir paredzētas lekcijas, praktiskās
nodarbības, eksāmeni, ieskaites vai ieskaites ar atzīmi. Auditoriju nodarbības tiek plānotas
piektdienās un sestdienās, kas ir ļoti izdevīgi strādājošiem studentiem.
Studiju programmas un visu studiju kursu apraksti studentiem ir elektroniski
pieejami LLU IS. Uzsākot studiju kursu, mācībspēki informē studentus par konkrēti
sasniedzamajiem studiju rezultātiem, par savām prasībām kursa apguvei, kā arī motivē
viņus mācībām, parādot konkrētu tematu praktisko lietderību profesionālajā darbā.
Studentiem ir iespējams mācīties pēc individuālā plāna, saskaņojot to ar
mācībspēkiem un fakultātes vadību. Šādu iespēju var izmantot tie, kuru dzīvesvieta ir tālu
no universitātes vai ārzemēs, kā arī tie, kuriem ir grūtības ar nodarbību apmeklējumu darba
vai veselības apstākļu dēļ.
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Mācībspēki ir pieejami iknedēļas pieņemšanas laikos, kā arī individuālās
konsultācijās, izmantojot e-pastu, Skype u.c.
Obligāta studiju plāna sastāvdaļa ir profesionālā prakse iestādēs un uzņēmumos
ārpus LLU, kas ļauj veidot attīstīt studentu profesionālo kvalifikāciju. Profesionālā prakse
tiek organizēta atbilstoši Prakses nolikumam, kas nosaka tās mērķus, uzdevumus un
sagaidāmos rezultātus. Praksē iesaistīto pušu tiesības un pienākumi tiek nostiprināti ar
prakses līgumu. Konkrētās studentu prakses organizācijas tiek atrastas savlaicīgi, bet, ja
studentam ir grūtības ar prakses vietas atrašanu, palīdzību sniedz studiju programmas
direktors un prakses vadītājs.
Prakse nosacīti ir plānota trīs daļās:
1. prakse „Projektu vadība” ir paredzēta visiem pilna un nepilna laika studentiem,
un tās mērķis ir apgūt projektu vadības praktiskās iemaņas, pielietojot
teorētiskajās studijās apgūtās zināšanas par projektu vadības metodēm,
paņēmieniem, informācijas tehnoloģiju līdzekļiem reālās projektu situācijās;
2. prakse „Projekta izstrāde” ir paredzēta pilna un nepilna laika studentiem ar
akadēmiskā bakalaura grādu, un tā mērķis - apgūt projektu iniciēšanas un
projektu pieteikumu sagatavošanas prasmes.
3. prakse „Projektu vērtēšana” ir arī paredzēta pilna un nepilna laika studentiem ar
akadēmiskā bakalaura grādu; tās laikā studenti apgūst projektu gaitas, rezultātu,
atskaišu un risku novērtēšanu.
Kopumā prakses studentiem rada reālu priekšstatu par projektu vadīšanas gaitu iestādēs un
uzņēmumos, ļauj iepazīties ar pieredzējušu projektu vadītāju pieredzi, ikdienas problēmām
un to risināšanas veidiem.
Praksei noslēdzoties, students iesniedz prakses atskaiti. Prakses uzdevumu izpilde tiek
novērtēta atbilstoši Prakses nolikumā formulētajām prasībām. Vispirms šo atskaiti novērtē
prakses vadītājs, un tad tiek sasaukta Prakses aizstāvēšanas komisija, kur students klātienē
prezentē un aizstāv savu darbu. Prakses atskaiti un tās aizstāvēšanu komisija novērtē ar
atzīmi.
2.4.6. Prasības, uzsākot studiju programmu
Studenti, kuri izvēlas šo studiju programmu, ir iepriekš ieguvuši bakalaura grādu
visdažādākajos studiju virzienos un profesionālajās jomās. Viņu mērķis parasti ir papildus
apgūt profesionālo kvalifikāciju projektu vadībā. Tieša turpinājuma iepriekšējām studijām
nav, jo ne Latvijā, ne arī visā Eiropā bakalaura studiju līmenī šādas programmas nav.
Tāpēc nepastāv specifiskas prasības uzņemšanai šajā studiju programma no iepriekš
apgūtās izglītības viedokļa. Tas, ka maģistrantūras programmā var mācīties studenti ar
dažādu iepriekš iegūto izglītību, mūsdienās tiek uzskatīts par priekšrocību, jo izmantojot
aktīvās mācību metodes studiju procesā, viņi iegūst zināšanas arī viens no otra, radot
sinerģētisko efektu zināšanu apguvē.
Tomēr atšķirības pastāv studentu darba pieredzē ar projektiem: ir studenti ar projektu
vadītāju pieredzi, kuri vēlas iegūt vairāk teorētiskās zināšanas, bet ir arī studenti bez
jebkādas pieredzes šajā jomā. Šīs atšķirības palīdz novērst individuāls mācībspēku darbs ar
katru studentu.
2.4.7. Studiju programmas praktiskā īstenošana
Studiju kursu apguvē bez klasiskās lekciju formas tiek plaši izmantotas arī aktīvas
praktisko nodarbību formās: grupu darbi, mācību projektu izstrāde, gadījumu analīze,
normatīvo metodisko un projektu dokumentu analīze, mācību ekskursijas. Praktiskajos
uzdevumos mācībspēki iekļauj elementus, kas veicina problēmu risināšanas prasmju un
radošas domāšanas attīstību Gan mācībspēkiem, gan studentiem ir pieejama LLU Moodle
programmas sistēma, lielāko daļu studiju materiālu, mācībspēki piedāvā saviem studentiem
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elektroniskā formātā. LLU Fundamentālā bibliotēka nodrošina studentiem pieeju
elektroniskajiem informācijas avotiem: SOSIG: Social Science Information Gateway,
SocioLog, E-Library for Global Welfare Resources for International and Comparative
Policy Analysis, Research and Teaching, Online Access to Research in the Environment,
kuros ir daudzveidīga informācija par apgūstamajiem mācību un pētnieciskā darba
tematiem.
2013./2014.studiju gadā tika turpināts īstenot Erasmus Intensīvās Programmas
projektu „Project-Based Approach in the Development of Agriculture”. LLU ir vadošais
partneris un projektā piedalās arī augstskolas no Igaunijas, Lietuvas, Polijas un Slovākijas.
Tā turpinājums ir paredzēts arī nākamajā studiju gadā. Vairāk par projektu:
http://www.llu.lv/aktualitates?op=raksts&id=10052
Maģistra studiju programmas „Projektu vadība” īstenošanas gaitā ir izveidojusies
laba sadarbība ar Sabiedrības integrācijas fondu, Zemgales plānošanas reģionu, Jelgavas
domi, Lauku atbalsta dienestu, Latvijas Lauku konsultācijas centru, Carnikavas novada
Domi, Europe Direct, Nodarbinātības valsts aģentūru un Zemkopības ministriju.
Maģistranti izvēlas augstāk minētās iestādes par savām prakses vietām, vairāki speciālisti
(I. Didže, E. Plone) ir iesaistīti maģistrantu apmācībā, maģistra darbu vadīšanā un
recenzēšanā (I. Didže, I. Ruņģis) un Valsts pārbaudes komisijas darbā (A.Kronberga,
R. Madžulis, I. Didže, I. Ruņģis ).
LLU ESAF ir kolektīvs Latvijas Nacionālās projektu vadības asociācijas (LNPVA)
biedrs. Maģistra darbu recenzēšanā un VPK darbā tika iesaistīts tās valdes priekšsēdētājs
I. Ruņģis.
Studiju programmas mācībspēki regulāri sadarbojas ar Kijevas Nacionālo
celtniecības un arhitektūras universitāti, kas projektu vadības jomā ir viena no vadošajām
augstskolām Eiropā. Pieredzes apmaiņas braucienos uz Kijevu un konferencēs ir
piedalījušies vieslektore - asistente I. Kraukle, lektore O. Čivžele, vieslektore - lektore
E. Plone, asociētais profesors V. Bariss.
2.4.8. Vērtēšanas sistēma
Vērtēšanas sistēmā ir izdalāmi trīs savstarpēji saistīti elementi:
 programmas apguves vērtēšana studentiem;
 studiju rezultātu vērtēšana;
 studiju programmas kopējās kvalitātes vērtēšana.
Programmas apguves vērtēšana notiek atbilstoši LR MK noteikumiem Nr.481
„Noteikumi par otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu” VI daļai
http://likumi.lv/doc.php?id=55887.
Studiju rezultāti ir formulēti gan studiju programmai kopumā, gan arī atsevišķiem
studiju kursiem. Apstiprinot jaunas studiju kursu programmas vai pilnveidojot esošas,
ESAF metodiskā komisija vērtē šo rezultātu savstarpējo atbilstību.
Studiju kursa apguve tiek vērtēta pēc pārbaudījumu galarezultātiem (ieskaites,
eksāmeni), kā arī pēc starprezultātiem (kontroldarbu un praktisko darbu izpildes
vērtējuma). Atsevišķos studiju kursos tiek izmantoti studentu paškontroles testi.
Nozīmīgākais studiju programmas rezultātu sasniegšanas rādītājs un studenta iegūtās
profesionālās kvalifikācijas apliecinājums ir maģistra darbs. Maģistra darba izstrādāšanas
prasības, aizstāvēšanas kārtība un vērtēšanas kritēriji ir aprakstīti Metodiskajos
norādījumos, kas šī studiju gada laikā tika būtiski papildināti un precizēti. Lai nodrošinātu
sistemātisku un mērķtiecīgu maģistra darba izstrādi, šis process ir sadalīts trīs posmos:
darba teorētiskās daļas izstrāde (noslēdzas ar studenta prezentāciju), darba
priekšaizstāvēšana (ar darba prezentāciju, recenziju un priekšaizstāvēšanas komisijas
vērtējumu), kā arī maģistra darba aizstāvēšana VPK sēdē. VPK lemj par maģistra darba
atbilstību profesionālās kvalifikācijas prasībām un novērtē to ar atzīmi. Visaugstāk
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novērtētie maģistra darba pētījumi tiek ieteikti publicēšanai, kā arī tiem ir tiesības
piedalīties studentu zinātniskajās konferencēs un konkursos.
VPK galvenie secinājumi par 2013./2014.studiju gadā izstrādātajiem maģistru
darbiem ir šādi:
 komisija secina, ka pozitīvā pieredze ir studentu praktiskās darba pieredzes
izmantošana,- veiksmīgākie darbi ir tie, kuriem ir sasaiste ar studenta
konkrēto darba vietu, jo tiem ir praktisks pielietojums un students ir
konkrētās tēmas eksperts;
 tematu izvēlē LLU ir nepieciešams sadarboties ar valsts, pašvaldību iestādēm,
lai visiem darbiem būtu praktisks pielietojums;
 vērtēšanu kritēriji atšķiras no metodiskiem norādījumiem, jo ne visiem tipa
darbiem bija prasība iekļaut pētījuma priekšmetu, rekomendācijas, bet darbu
recenzenti atsevišķos gadījumos kā trūkumu norādīja pētījuma priekšmeta un
rekomendāciju trūkumu; nepieciešams precizēt atšķirīgās prasības attiecībā
uz pētniecisko darbu un praktiskas ievirzes darbu.
Komisija kā labākos atzīmēja:
 Kristīnas Spēlmanes maģistra darbu „ Projektu komandu veidošana un lomu
sadalījums: Valsts probācijas dienesta prakse”,
 Lienes Klagišas maģistra darbu „Iekšējā kontrole projektu īstenošanā”,
 Lienes Krasovskas maģistra darbu „Risku vadības pieredze Erasmus
Intensīvo programmu projektos”.
Studiju programmas kvalitātes nodrošināšana ir prioritārs studiju virziena uzdevums. LLU
studiju kvalitātes nodrošināšanas pasākumi tiek īstenoti trijos organizatoriskos līmeņos:
LLU vadības, fakultātes un atbilstošā institūta līmenī, (sk. 2.31. tab.).
2.31. tabula
Kvalitātes vadības elementi dažādos vadības līmeņos
Nr.

Kvalitātes nodrošināšanas aktivitātes
Atbilstības kritērijs
LLU vadības līmenis

Atbildīgais

1.

LLU kā augstākās izglītības institūcijas
akreditācija

LR
likumi,
noteikumi

MK

LLU rektors, prorektori, LLU
kanclers, LLU direktors

2.

LLU studiju normatīvo
izstrāde un apstiprināšana

LR
likumi,
noteikumi,

MK

LLU Studiju daļa, LLU
Studiju padome, LLU Senāts

3.

4.

5.

6.

7.

1.

dokumentu

Studiju programmu īstenošanas plānošana
un kontrole
Akadēmiskā
personāla
kvalifikācijas
paaugstināšana
prasības
(mācību
metodiskās konferences, kurss „Inovācijas
augstskolu didaktikā” u.c.)
Studiju darba dokumentu un pārskatu
apstiprināšana (pašnovērtējuma ziņojumi,
fakultāšu stratēģiskie plāni un atskaites,
u.c.)
Studējošo aptaujas par mācībspēku darba
kvalitāti un tās rezultātu novērtējums

LLU
dokumenti

studiju

LLU Studiju daļa,
Iekšējā audita daļa

LLU

LLU
dokumenti

studiju

LLU Studiju
Personāldaļa

LLU

daļa,

LR studiju normatīvie
akti, LLU studiju
dokumenti

LLU Senāts, Studiju padome,
Zinātnes padome, Studiju
daļa, Studiju prorektors

LLU
Socioloģisko
pētījumu
grupas
izstrādāti kritēriji

LLU Socioloģisko pētījumu
grupa, Studiju prorektors,
LLU Personāldaļa

LLU mācību metodiskā konference studiju
LLU darba plāns
problēmu un inovāciju apspriešanai.
Fakultātes līmenis
Studiju virziena ikgadējā pašnovērtējuma MK noteikumi, LLU
ziņojuma sagatavošana, kas ietver arī studijas
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LLU Studiju daļa
ESAF dekāns, prodekāns,
studiju programmas direktors

Nr.

Kvalitātes nodrošināšanas aktivitātes
bakalauru
studiju
programmu
pašnovērtējumu

Atbilstības kritērijs
reglamentējošie
dokumenti
LLU
stratēģijas
izstrādes un izpildes
novērtēšanas kārtība
LLU
normatīvie
dokumenti

2.

Fakultātes stratēģiskā plāna izstrāde un
izpildes novērtējums

3.

ESAF darba
novērtēšana

4.

Studiju programmu, plānu un kursu
kvalitātes novērtēšana

LLU studiju dokumenti

5.

Studiju programmu īstenošanas plānošana
un kontrole

LLU
dokumenti

6.

Metodisko un mācību materiālu kvalitātes
un pieejamības vērtēšana

7.

1.
2.

3.

4.

5.

6.
7.
8.

organizācijas

kvalitātes

studiju

Atbildīgais

ESAF dekāns, katedru vadītāji
ESAF dekāns, prodekāni
ESAF prodekāns, fakultātes
metodiskās
komisijas,
programmu
direktori,
mācībspēki
ESAF prodekāns, programmu
direktori, katedru vadītāji,
mācībspēki

Studiju
programmu
ESAF metodiskā kabineta
nodrošinājuma
vadītāja, mācībspēki
prasības
Studiju
programmu
ESAF
dekāna
vietnieks,
Tehniskais nodrošinājums
nodrošinājuma
institūtu direktori
prasības
Sociālo un humanitāro zinātņu institūta (SOHU) līmenis
Studiju
programmu
ikgadējā MK noteikumi, LLU
Studiju programmas direktors
pašnovērtējuma ziņojuma sagatavošana
studiju dokumenti
MK
noteikumi,
Studiju programmas direktors,
Studiju plānu pilnveide
studentu
aptaujas,
SOHU institūta direktors
docētāju viedoklis
MK
noteikumi,
Studiju programmas direktors,
Studiju kursu uzlabošana
studentu
aptaujas,
mācībspēki
docētāju viedoklis
Studiju programmas, plānu un kursu
SOHU institūta personāla
kvalitātes novērtēšana (peer review) pirms SOHU
pieņemtā
sēde, studiju programmas
katras studiju dokumenta atkārtotas kārtība
direktors
apstiprināšanas
LLU studējošo aptauja,
Studiju
kursu,
mācībspēku
darba
LLU
akadēmiskā Studiju programmas direktors,
kvalitātes un programmas kvalitātes
personāla vērtēšanas institūta direktors
novērtēšana
kārtība un kritēriji
Studējošo sekmības un nodarbību
ESAF prodekāns, studiju
Studiju plāns
apmeklējumu analīze
programmas direktors
ESAF
absolventu
Studiju programmas absolventu aptaujas
Studiju programmas direktors
aptaujas anketa
Stadiju
programmu
mācībspēku Studiju
programmas
Studiju programmas direktors
sanāksmes
īstenošanas analīze

Studiju procesa kvalitātes nodrošināšana ir prioritārs fakultātes uzdevums un
neatņemama LLU kvalitātes sistēmas sastāvdaļa. Studiju procesa plānošanas un
realizācijas posmos ir iesaistīti administrācija, mācībspēki un studējošie. Fakultātes
kvalitātes nodrošināšanas sistēmu pārbauda LLU iekšēja audita daļas atbildīgie darbinieki.
Metodiskās dokumentācijas atbilstību maģistra studiju programmai kontrolē ESAF
Metodiskā komisija. Studiju procesa kvalitātes un studiju programmas īstenošanas kontrole
tiek veikta, lai veicinātu nodarbību apmeklētību, maģistrantu sekmību un akadēmisko
parādu likvidēšanu, ja tādi rodas. Studiju kursu kvalitātes kontrolei regulāri tiek veiktas
maģistrantu aptaujas par studiju kursu saturu un pasniedzēja profesionālo meistarību.
Izmaiņas programmas studiju plānā, uzņemšanas noteikumos, maģistra darba izstrādes
metodiskajos norādījumos un citas ar programmas īstenošanu saistītas izmaiņas tiek
apspriestas, vērtētas un apstiprinātas SOHU institūta sēdē, fakultātes metodiskajā komisijā
un Domes sēdēs.
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Studiju plānus pēc iepriekš aprakstītā procesa apstiprina LLU Studiju padome un
LLU Senāts. Katru gadu tiek sagatavots studiju programmas pašnovērtējuma ziņojums,
kuru apstiprina LLU Senāts. Balstoties uz pašnovērtējuma ziņojumu, tiek izstrādāts
programmas stratēģiskais plāns nākamajam studiju gadam, kas ir iekļauts fakultātes
stratēģiskajā plānā.
2.4.9. Studiju programmas izmaksas
Profesionālās maģistra studiju programmas Projektu vadība ieņēmumus veido
studējošo personīga maksa, jo programmā nav budžeta vietu. Programmas izmaksas
saskaņā ar LLU Finanšu plānošanas centra datiem 2013./2014 studiju gadā bija
EUR 48515.Studiju programma atmaksājas, ja par abiem kursiem kopā ir 12 studentu.
2.4.10. Studiju programmas atbilstība valsts akadēmiskās izglītības standartam un
citiem normatīvajiem aktiem augstākajā izglītībā
2.32. tabula
Studiju programmas atbilstība profesionālās augstākās izglītības valsts standartam
MK noteikumu Nr. 481 (20.11.2001)
„Par otrā līmeņa profesionālās augstākās
izglītības valsts standartu” prasības.

Profesionālās maģistra studiju
programmas “Projektu vadība” atbilstība.

1.
(17)

Maģistra studiju programmas apjoms ir vismaz
40 KP.

Maģistra studiju programmas apjoms ir 82
KP ar iepriekšējo akadēmisko izglītību, bet
62 KP ar iepriekšējo profesionālo izglītību.

2.
(18.1.)

Studiju kursi, kas nodrošina jaunāko
sasniegumu apguvi nozares teorijā un praksē un
kuru apjoms ir vismaz 7 KP.

Nozares teorētisko un praktisko pamatkursu
apjoms ir 21 KP.

3.
(18.2.)

Pētnieciskā darba, jaunrades darba un
vadībzinību studiju kursi, kuru apjoms ir
vismaz 5 KP.

Zinātnes un vadībzinību kursi tiek piedāvāti
vismaz 15 KP apjomā.

4.
(18.3.)

Pedagoģijas un psiholoģijas kursi, kuru apjoms
ir vismaz 2 KP.

Piedāvāts:
Sociālā psiholoģija – 2 KP
Partnerattiecības multikulturālā vidē – 3 KP.

5.
(18.4.)

Prakse, kuras apjoms ir vismaz 6 KP.

Prakse - 6 KP ar iepriekšējo profesionālo
izglītību, bet 26 ar iepriekšējo akadēmisko
izglītību.

6.
(18.5.)

Valsts pārbaudījums (maģistra darbs), kura
apjoms ir vismaz 20 kredītpunkti

Maģistra darba izstrāde - 20 KP.

N.p.k.
(Nr.not.)

No tabulas redzams, ka MK noteikumu Nr. 481 (20.11.2001) „Par otrā līmeņa
profesionālās augstākās izglītības valsts standartu” prasības tiek ievērotas.
Studiju programmas atbilstība profesijas standartam (2. pielikums Ministru kabineta
2010. gada
18. maija
noteikumiem
Nr. 461,
punkts 1.46.,
http://www.lm.gov.lv/upload/darba_devejiem/profesiju_standarti.pdf
2.33. tabula
Nr.

1.

Profesijas standartā noteiktās
nepieciešamās profesionālās
kompetences
Spēja izprast un analizēt uzņēmumu
saimniecisko darbību un piedāvāt jaunas
un inovatīvas attīstības stratēģijas.

Studiju kursi, kas nodrošina atbilstošo kompetenču
apguvi
Uzņēmējdarbības plānošana (VadZ5053)
Projektu sociālekonomiskā vide (VadZ5059)
Projektu portfeļu vadīšana (VadZ5078)
Inovācijas un kreativitāte (VadZ6020)
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2.

3.

4.

Spēja analizēt problēmas, izvirzīt mērķus
un
to
sasniegšanas
alternatīvos
risinājumus.
Spēja veikt projekta alternatīvo
risinājumu vērtēšanu pēc dažādiem
kritērijiem.
Spēja formulēt pamatotus projektu
priekšlikumus un projektu uzdevumus.

5.

Spēja organizēt projektam nepieciešamo
infrastruktūru.

6.

Spēja analizēt uzņēmuma struktūru un
pielāgot to projektu un programmu
vadīšanas vajadzībām.

7.

Spēja izvēlēties un pielietot projektu
vadīšanai nepieciešamās plānošanas un
kontrollinga metodes.

8.

Spēja nodrošināt projektu vadīšanas
procesa veiksmīgu norisi un koordināciju.

9.

10.

Spēja izstrādāt un uzturēt projektu
vadīšanai
nepieciešamo
specifisko
dokumentāciju visā projektu izstrādes un
realizācijas gaitā.
Spēja patstāvīgi pieņemt pamatotus
lēmumus par projekta gaitu.

Eiropas Savienības fondi (PolZ5008)
Menedžmenta aktuālās problēmas (VadZ56057)
Inovācijas un kreativitāte (VadZ6020)
Eiropas Savienības fondi (PolZ5008)
Projektu vadīšanas metodoloģija (VadZ5061)
Menedžmenta aktuālās problēmas (VadZ56057)
Projektu risku vadība (VadZ5069)
Projektu vadīšanas metodoloģija (VadZ5061)
Projektu praktiskā vadīšana (VadZ5067)
Projektu izstrāde (prakse – VadZP029)
Projektu marketings (VadZ4068)
Projektu vadīšanas metodoloģija (VadZ5061)
Projektu praktiskā vadīšana (VadZ5067)
Projektu finanšu vadība (Ekon5062)
Projektu iepirkuma procedūra (VadZ5073)
Projektu vadīšana (prakse – VadZP031)
Projektu portfeļu vadīšana (VadZ5078)
Uzņēmējdarbības plānošana (VadZ5053)
Menedžmenta aktuālās problēmas (VadZ56057)
Kvalitātes vadība (VadZ6021)
Projektu vadīšanas metodoloģija (VadZ5061)
Projektu praktiskā vadīšana (VadZ5067)
Projektu risku vadība (VadZ5069)
Projektu vērtēšana (prakse - VadZP028)
Kvalitātes vadība (VadZ6021)
Projektu vadīšanas metodoloģija (VadZ5061)
Projektu praktiskā vadīšana (VadZ5067)
Projektu portfeļu vadīšana (VadZ5078)
Kvalitātes vadība (VadZ6021)
Projektu vadīšanas metodoloģija (VadZ5061)
Projektu praktiskā vadīšana (VadZ5067)
Projektu iepirkuma procedūra (VadZ5073)
Tiesību zinības (JurZ2005)
Projektu praktiskā vadīšana (VadZ5067)
Projektu komandas vadība (VadZ5065, Vadz5066)
Sociālā psiholoģija (Psih5002)
Partnerattiecības multikulturālā vidē (Valo6019,
Valo5004, Valo6020)
Angļu valoda projektu vadītājiem (ValoP201)
Projektu vadības terminoloģija (vācu valodā -ValoP268)
Projektu vadības terminoloģija (krievu valodā -ValoP267)
Partnerattiecības multikulturālā vidē (Valo6019,
Valo5004, Valo6020)
IT projektu vadīšanā (VadZ 5052)
Projektu vadīšana (prakse VadZP031)

11.

Spēja vadīt projekta komandu, deleģēt
uzdevumus, pieņemt un novērtēt darba
rezultātus.

12.

Spēja sazināties valsts valodā un vismaz
divās svešvalodās.

13.

Spēja lietot informācijas tehnoloģijas
savas darbības veikšanai

14.

Spēja
ievērot
darba
aizsardzības,
ugunsdrošības
un
elektrodrošības
noteikumus,
vides
aizsardzības
noteikumus un saudzēt apkārtējo vidi.

Tiesību zinības (JurZ2005)
Projektu risku vadība (VadZ5069)

Spēja nodrošināt darba tiesisko attiecību
normu ievērošanu.
Spēja veikt pētījumus ar zinātnisku
vērtību projektu vadīšanas jomā.

Tiesību zinības (JurZ2005)
Projektu risku vadība (VadZ5069)
Sociālo pētījumu metodes (Soci5036)
Maģistra darbs I, II un II (VadZ6014,6018,6019)

15.
16.

Jāsecina, ka katras profesijas standartā noteiktās kompetences attīstību nodrošina vairāki
studiju kursi, kas savstarpēji papildina viens otru.
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2.4.11. Salīdzinājums ar citām studiju programmām
Salīdzinājums ar profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programmu
Projektu vadīšana Latvijas Universitātes (LU) Ekonomikas un vadības fakultātē
http://www.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/gribustudet/augstaka-limenastudijas/studiju-programmas/Projektu_vadisana.pdf
Kopīgais:
 abas ir profesionālās studiju programmas ar obligātu atbilstību Projektu
vadītāja profesionālajam standartam;
 identiskas uzņemšanas prasības;
 pēc būtības līdzīgi formulēti programmas mērķi;
 līdzīgs studiju apjoms kredītpunktos;
 identiska studiju norises organizācija (darba dienas vakars un sestdiena);
 Atšķirīgais:
 Latvijas Universitātes studiju programmā ir augstāka studiju maksa (LLU –
990 Ls gadā, LU - 1500 Ls gadā; (uz 2013.g.rudens semestri)
 LU studiju programmas aprakstā norādīts, ka studiju programma attīsta
kompetenci saskaņā ar starptautiskajiem projektu vadīšanas standartiem
(IPMA, PMI, PRINCE2); LLU programmā šie standarti tiek mācīti kursā
projektu vadīšanas metodoloģija, taču īpašas atsauces uz tiem nav.
Atšķirīgais:
 Latvijas Universitātes studiju programmā ir augstāka studiju maksa ( LLU –
990 Ls/1408 EUR gadā, LU - 1500 Ls/2134 EUR gadā;
 LU studiju programmas aprakstā norādīts, ka studiju programma attīsta
kompetenci saskaņā ar starptautiskajiem projektu vadīšanas standartiem
(IPMA, PMI, PRINCE2); LLU programmā šie standarti tiek mācīti kursā
projektu vadīšanas metodoloģija, taču īpašas atsauces uz tiem nav.
2.34. tabula
Studiju plānu salīdzinājums
LU studiju programmas kursi

LLU studiju programmas kursi

Projektu vadīšanas teorija

A

4KP

2KP
3KP
3KP
2KP

Projektu vadīšanas metodoloģija
ES fondi
Inovācijas un kreativitāte
Projektu komandas vadība
Projektu portfeļu vadīšana
Projektu praktiskā vadīšana
Menedžmenta aktuālās problēmas
Uzņēmējdarbības plānošana
Tiesību zinības
Projektu sociālekonomiskā vide
Kvalitātes vadība

A
A
B
B
B
A
B
B
A
B
B

3KP
2KP
2KP
4KP
2KP
5KP
3KP
2KP
2KP
2KP
2KP

Jaunā ekonomika un projekti

A

2KP

Personāla vadīšana projektos
Multiprojektu vadīšana
Projektu vadīšanas procesa metodes un
instrumenti
Uzņēmējdarbības vadīšana
Projektu vadīšanas tiesiskie aspekti
Projektu vadīšanas sociālie aspekti
Kvalitātes vadīšana projektos
Grāmatvedības organizācija projektu
uzskaitē
Risku vadīšana projektos
Valsts pārvaldes un pašvaldību
organizācija

A
A

2KP
2KP

A

8KP

B
B
B
B
B

2KP

Projektu finanšu vadība

A

2KP

B

2KP

Projektu risku vadība

A

2KP

A

2KP
IT projektu vadīšanā
Projektu iepirkumu procedūra
Sociālā psiholoģija
Projektu marketings
Partnerattiecības multikulturālā
vidē

A
A
B
B

2KP
2KP
2KP
2KP

B

2KP
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Prakse I, Prakse II
Maģistra darbs

A
A

26KP
20KP

Projektu vadības teminoloģija
Prakse
Maģistra darbs

B
A
A

2KP
6/26
20KP

Salīdzinājums liecina, ka:
 abos studiju plānos akcents uz projektu vadīšanas kompetences apguves
kursiem;
 LU programmas studiju plāns ir mazāk detalizēts;
 LLU plāns piedāvā plašāku izvēles priekšmetu klāstu.
Salīdzinājums ar maģistra studiju programmu Projektu vadība Karlštates
universitātēs
(Zviedrija)
mākslas
un
sociālo
zinātņu
fakultātē
http://www3.kau.se/utbildningsplaner/en/SAIPL_20132.pdf
Kopīgais:
 tiek piešķirts maģistra grāds projektu vadībā;
 programmas mērķu formulējums ir līdzīgs.
Atšķirīgais:
 Kalrštates universitāte piedāvā studiju apjomu 40 KP jeb 1gada studijas;
 uzņemot studijās, tiek prasītas priekšzināšanas angļu valodā un zviedru
valodā (ārzemniekiem);
 Karštates universitātes programmā tiek akcentēta projektu specializācijas
rūpnieciskajā ražošanā un publiskajā pārvaldē;
 studiju programmas plāns ir mazāk detalizēts, nekā LLU, tas tiek īstenots pēc
moduļu principa;
 nav paredzēta profesionālā prakse, jo nosacīti tiek pieņemts, ka programmā
iestājas cilvēki ar darba pieredzi dažādās jomās, un studijas veicina viņu
karjeras izaugsmi.
Karlštates universitātes programmas studiju plāns paredz šādu moduļu apguvi:
1. Projektu vadība - 10 KP (projektu vadības teorija un praktiskās metodes,
projektu vadīšana mainīgā projektu vidē).
2. Biznesorientētu projektu virzīšana - 5KP (uzņēmumu attīstības stratēģijas un to
īstenošana projektu portfeļu formā).
3. Līdervadība – 5KP (projektu vadītājs kā projektu komandas līderis, prezentāciju,
sarunu vadīšanas prasmju attīstīšana).
4. Ar projektiem saistīta zinātniskā pētniecība - 5KP ( pētījumu metodoloģija,
maģistra darba rakstīšana).
5. Projektu vadības specifika dažādās jomās - 5KP (studenta patstāvīgs pētījums
par specializācija jomu).
6. Maģistra darbs - 10 KP (maģistra darbs ir izstrādāts projekts, kas saistīts studiju
programmas pamatprofilu un profesionālās specializācijas jomu).
Salīdzinājumā ar LLU, Karlštates programma vairāk akcentē cilvēkvadības
(t.s. „soft” competencies) programmas saturā, kā arī skaidrāk nosaka specializācijas
nepieciešamību, bet maģistra darbam ir paredzēts uz pusi mazāks apjoms, nekā LLU.
Salīdzinājums ar maģistra studiju programmu Projektu vadība Limerikas universitātes
(Īrija) Kemmy biznesa skolā http://www.ul.ie/business/professional-education/projectmanagement-programmes-training
Galvenās šīs studiju programmas īpatnības ir:
 pilna laika studijas Limerikas universitātes programmā ir 1 gads vai e-studijās
2 gadi;
 programmas mērķi ir formulēti līdzīgi LLU programmā definētajam;
 ļoti plaši tiek izmantoti vieslektori - nozaru speciālisti;
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 triju semestru (rudens, pavasara un vasaras semestris) laikā studenti
Limerikas universitātē apgūst 12 moduļus; katrs modulis ir 2KP apjomā,
izņemot maģistra darbu, ka paredzēti 14 KP;
studiju moduļi ir:
1. Projektu vadības zinātne un tās principi;
2. Cilvēki un viņu uzvedība projektos;
3. Lēmumu pieņemšana projektos;
4. Pētījumi projektos un organizācijās;
5. Projektu plānošana un kontrole;
6. Stratēģiskā vadīšana;
7. Līdervadība projektos;
8. Projektu finanšu vadība un komercija;
9. Starptautisko projektu vadība;
10. Zināšanu un informācijas vadība projekta vidē;
11. Projekta vadības simulācijas spēle;
12. Maģistra darbs ( projekts organizācijā vai pētījums).
Salīdzinājumā ar LLU programmu lielāka uzmanība pievērsta projekta vadītāja
cilvēkvadības kompetencēm, kā arī speciāli akcentēta starptautisko projektu vadība.
Kopumā novērtējot Karlštates un Limerikas universitāšu studiju programmas projektu
vadības jomā jāsecina, ka tās vairāk ir orientētas uz jau nodarbinātu cilvēku profesionālās
kvalifikācijas paaugstināšanu un karjeras veicināšanu, ļaujot viņiem blakus jau esošajai
profesijai studiju laikā apgūt papildus zināšanas un prasmes tieši projektu vadībā.
Līdztekus projektu īstenošanas ciklu vadībai liela uzmanība tiek veltīta cilvēkvadības
zināšanu un prasmju attīstībai.
2.4.12. Informācija par studējošajiem
Rādītājs
Studējošo skaits
Pirmajā studiju gadā imatrikulēto
studējošo skaits
Absolventu skaits

2012./
2013.

2013./
2014.

21

29

14

14

4

11

2014./
2015.

2015./
2016.

2016./
2017.

2017./
2018.

2.4.13. Studējošo aptaujas un to analīze
Studējošo apmierinātības ar studiju procesa kvalitāti apzināšanai
Lauksaimniecības universitātē (LLU) pašreiz tiek īstenotas divas aptaujas:
 Studentu aptauja „Mācībspēks studentu vērtējumā”,
 Studiju noslēguma aptauja.

Latvijas

Studentu aptauja „Mācībspēks studentu vērtējumā”
Kopš 1996.gada Latvijas Lauksaimniecības universitātes Socioloģisko pētījumu
grupa veic studentu aptauju „Mācībspēks studentu vērtējumā” ar mērķi noskaidrot studentu
apmierinātību ar apgūtajiem studiju kursiem un to īstenošanā iesaistīto mācībspēku darbu.
LLU Socioloģisko pētījumu grupa sadarbībā ar LLU Informācijas sistēmu daļu (LLU ISD)
elektronisku studentu anketēšanu veic divas reizes studiju gadā – rudens un pavasara
semestra beigās. Aptaujas anketas studentiem, izmantojot savu lietotājvārdu un paroli, ir
pieejamas LLU Informācijas sistēmā (LLU IS). Semestra noslēgumā pamatstudiju un
augstākā līmeņa studiju programmu studentiem tiek aktivizēta pieeja anketām, lai
studējošie anonīmi varētu novērtēt katru aizvadītajā semestrī apgūto studiju kursu un tā
īstenošanā iesaistītā mācībspēka darbu.
Anketā iekļauti 12 jautājumi:
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1. 11 jautājumi (vērtēšanas kritēriji) par studiju kursa saturu, procesu, rezultātiem
un mācībspēka darbu, par kuriem students sniedz savu vērtējumu 5 ballu skalā,
kur 5 – ļoti augsts vērtējums, 1 – ļoti zems vērtējums.
2. 1 atvērtais jautājums, kurā students var brīvi paust savu viedokli un izteikt savus
priekšlikumus studiju kursa un mācībspēka darba pilnveidošanai.
Aptaujas rezultāti automātiski tiek apkopoti LLU IS. Iegūto datu konfidencialitāti
garantē datu apstrādes organizēšana. Dati tiek apkopoti par katru attiecīgajā semestrī
mācībspēka vadīto studiju kursu atsevišķi – atainojot tabulā, gan vērtējumu 5 ballu skalā
par katru vērtēšanas kritēriju.
Apkopojot 2013./2014. studiju gada vērtējumus jāsecina, ka studenti augstu vērtē
kursus „Projektu vadīšanas metodoloģija” un „Projektu praktiskā vadība”. Viņi atzinīgi
vērtējuši mācībspēku izmantotās, interesi raisošās mācību metodes: mācību projektu
izstrādi, problēmsituāciju modelēšanu, ekskursijas, vieslektoru uzaicināšanu. Studiju kursu
pilnveidošanā studenti ieteikuši lielāku vērību pievērst praktiskajiem darbiem – to
interesantumam, daudzveidībai un atbilstībai studiju kursa mērķim. Kur iespējams, studenti
vēlētos mazāk teorijas, vairāk saikni ar praksi - dot kādus praktiskus uzdevumus
studentiem. Ir ieteikums atjaunināt prezentācijas (jauni piemēri, vizuāli pievilcīgākas) un
izvērst vairāk diskusiju, kas arī ļautu labāk apgūt studiju kursu. aptauja parādīja, ko
nepieciešams uz labot studiju kvalitāti kursos ”Projektu iepirkuma procedūra” un „Projektu
portfeļu vadība”. Kursā „Menedžmenta aktuālās problēmas” vairāk uzmanības jāpievērš
tieši pašām jaunākajām atziņām. Vairākkārt studenti norādījuši uz vērtēšanas subjektivitāti
vai neskaidrību. Ir nepieļaujama vērtēšanas nosacījumu maiņa semestra beigās. Tāpat
studentiem šķiet netaisnīgi, ka vienādu vērtējumu saņem studenti par darbu, kas iesniegts
laikā un darbu, kas iesniegts ar nokavētu termiņu semestra beigās.
Studiju noslēguma aptauja
Kopš 2011./2012. studiju gada LLU tiek īstenota Studiju noslēguma aptauja, kas
paredzēta visiem LLU pamatstudiju un augstākā līmeņa studiju programmu topošajiem
absolventiem, lai noskaidrotu viņu viedokli par studijām LLU kopumā. Pēc studiju
noslēguma pārbaudījuma nokārtošanas topošajam absolventam tiek aktivizēta pieeja
aptaujas anketai, kas elektroniski ir pieejama LLU IS, un kurā, izmantojot savu
lietotājvārdu un paroli, topošais absolvents var anonīmi paust savu viedokli par studiju
procesu, apgūto studiju programmu un LLU personāla darbu kopumā, atbildot uz 20
slēgtajiem jautājumiem. zems un 1 – ļoti zems vērtējums. Anketā ir iekļauts arī viens
atvērtais jautājums, kurā studentiem tiek dota iespēja brīvā formā izteikt savus
ierosinājumus studiju programmas pilnveidei.
Ar aptaujas rezultātus var iepazīties (tos izmantot) studiju programmu direktori,
plānojot aktivitātes studiju programmu kvalitātes pilnveidošanai. Šobrīd studiju noslēguma
aptauja vēl ir aprobācijas stadijā, un mazais respondentu skaits neļauj izdarīt pamatotus
secinājumus, tomēr jāatzīmē, ka būtisku neapmierinātību ar studiju programmu nav izteicis
neviens no aptaujātajiem.
2.4.14. Absolventu aptaujas un to analīze
Atsevišķa absolventu aptauja šobrīd netiek veikta. Bijušo absolventu viedoklis tiek
apzināts, tiekoties ar viņiem studentu karjeras dienu pasākumos, ESAF semināros un
konferencēs, kur viņi piedalās kā vieslektori vai dalībnieki, kā arī ikdienas saskarsmē darba
jautājumos. Tiek atzīts, ka programma nodrošina pietiekamu profesionālo kompetenci ES
struktūrfondu projektu vadīšanas jautājumos, projektu vadības vispārējā metodoloģijā.
Absolventi spēj labi pamatot projektu nepieciešamību, sagatavot projektu pieteikumus,
taču vairāk uzmanības būtu jāpievērš projektu finansiālās iespējamības un efektivitātes
novērtēšanas jautājumiem.
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2.4.15. Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā
Studentu līdzdalību studiju procesa organizācijas pilnveidošanā nodrošina šādi pasākumi:
 regulāras studentu tikšanās (1x mēnesī) ar studiju programmas
direktoru/prodekānu, kurās tiek apspriesti studiju aktuālie jautājumi;
 studentu iespēja darboties LLU un LLU ESAF studentu pašpārvaldē, kā arī
izteikt savas vēlmes studentu pašpārvaldes pārstāvjiem LLU Konventā,
Senātā, Studiju padomē un fakultātes domē, kuri ir studentu interešu aizstāvji;
 studentiem ir iespēja būtiski ietekmēt studiju saturu un organizāciju, jo to
pārstāvji ir fakultātes metodiskā komisijas sastāvā;
 studentu aptaujas (skat. iepriekš 13. sadaļu);
 demokrātisks mācīšanas stils nodrošina studentu viedokļa uzklausīšanu tieši
lekciju semināru gaitā, kas palīdz pilnveidot konkrētā kursa pasniegšanu;
 studenti ir iespēja savu viedokli izteikt studiju programmas akreditācijas
gaitā, tiekoties ar akreditācijas ekspertu komisiju, un šis viedoklis tiek
atspoguļots akreditācijas ziņojumos.
Jāsecina, ka studentiem ir iespēja piedalīties visos studiju kvalitātes novērtēšanas
pasākumos.
Programmas studentu iesaisti studiju process pilnveidošanā apgrūtina tas, ka mācību
process notiek piektdienās un sestdienās, kad nenotiek fakultātes administratīvie un
metodiskie pasākumi, bet ierasties citās dienās studenti nevar darba dēļ.

2.5. Profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programma
SABIEDRĪBAS PĀRVALDE
Studiju programmas direktors – LLU Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātes
Sociālo un humanitāro zinātņu institūta docente, Dr.sc.soc. Jolanta Millere.
2.5.1. Īstenošanas mērķi un uzdevumi
Profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programmas „Sabiedrības pārvalde”
(turpmāk tekstā Studiju programma) mērķis sagatavot augsti kvalificētus sabiedrības
pārvaldes speciālistus, kuri spēj izvērtēt sabiedrības vajadzības, kompetenti un efektīvi
analizēt, plānot un īstenot publisko politiku Latvijas pašvaldību reģionālā, nacionālā un
Eiropas Savienības līmenī.
Mērķa sasniegšanai izvirzīti šādi studiju programmas uzdevumi:
1. Augsti kvalificēta akadēmiskā personāla un nozares profesionāļu piesaiste, kas
prasmīgi pielieto augstskolu pedagoģiskās metodes, izmanto modernās
tehnoloģijas, kā arī veic inovatīvus pētījumus sabiedrības pārvaldē.
2. Pilnveidot studiju programmas saturu, studiju īstenošanas metodes un kvalitāti,
ņemot vērā jaunākās teorētiskās atziņas, sabiedrības pārvaldes praktiskās
vajadzības un programmas pašnovērtējumu rezultātus;
3. Veidot maģistrantu padziļinātu izpratni par sabiedrības sociālajiem, politikas,
ekonomikas, finanšu, komunikācijas u.c. procesiem un to savstarpējo saistību ar
sabiedrību kā pārvaldes objektu;
4. Attīstīt maģistrantu zināšanas un prasmes sabiedrības pārvaldē Latvijas reģionu
ilgtspējīgas kontekstā.
5. Izmantot labas prakses piemērus sabiedrības pārvaldes studijās, apkopojot
Latvijas reģionu un Eiropas Savienības pieredzi, ko varētu izmantot savas
profesionālās darbības pilnveidošanā;
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6. Veicināt maģistrantu radošo pieeju sabiedrības problēmu risināšanā, spēju
izvēlēties piemērotas pētījumu metodes, izmantojot mūsdienīgas informācijas
tehnoloģijas.
7. Iesaistīt maģistrantus zinātniski pētnieciskajā darbā, tādējādi paaugstinot viņu
profesionālo kompetenci.
2.5.2. Programmas paredzētie studiju rezultāti
Studiju programmas mērķa sasniegšana un uzdevumu izpilde dod iespēju studējošajiem
sasniegt šādus profesionālo kompetenci veidojošus rezultātus – zināšanas:
 Apgūst padziļinātas teorētiskās zināšanas par sabiedrības pārvaldes
filozofiskajiem, psiholoģiskajiem un politiskajiem aspektiem un tautas
attīstības tendencēm ES kontekstā;
 Izprot politikas veidošanas procesus pašvaldību, reģionālajā, nacionālajā un
ES līmenī, un pārzina teritoriju attīstības politikas veidošanas specifiku un
ekonomikas nozīmi un likumsakarības sabiedrības pārvaldē.
 Pārzina administratīvo tiesību institucionālo sistēmu, normatīvo aktu izstrādi
un analīzi.
 Pārzina sociālo pētījumu metodoloģiju un informācijas tehnoloģiju
izmantošanu publiskajā pārvaldē.
 Pārzina sabiedrisko attiecību vietu un nozīmi organizācijas darbībā un
efektīvas komunikācijas lomu veiksmīgā attīstībā.
 Pārzina tautsaimniecības, lauku un pilsētu attīstības problemātiku un izprot
politikas veidošanas un projektu vadības procesus.
 Izprot pārvaldes institūciju nozīmi reģionu un ilgtspējīgā lauku teritoriju
attīstībā.
Prasmes:
Profesionālās prasmes:
 spēj pielietot zināšanas par Latvijas un Eiropas Savienības publiskās
pārvaldes līmeņiem, izskaidrot to funkcijas un izprot institūciju hierarhiju un
mijiedarbību;
 sistēmiski izprot starptautiskos, valsts, reģionu pašvaldību un vietējo
pašvaldību politikā notiekošos procesus;
 prot elastīgi pieņemt lēmumus atbilstoši situācijas izmaiņām vietējā,
reģionālā un nacionālā līmenī, un analizējot nozares dokumentus;
 prot integrēt teorētiskās zināšanas par pašvaldību, reģionālā, nacionālā un ES
līmeņa lēmumu pieņemšanas mehānismiem, reaģēt uz izmaiņām lēmumu
pieņemšanas procesos, pieņemot kvalificētus pārvaldes lēmumus.
Organizatoriskās un vadības prasmes:
spēj analītiski novērtēt un operatīvi plānot, vadīt un organizēt savu un komandas darbu,
identificēt un novērtēt cēloņu sakarības organizāciju funkcionēšanas kontekstā, un
pilnveidot kvalitātes vadības sistēmu;
 prot izstrādāt un vadīt projektus publiskās pārvaldes institūcijās.
 prot sistēmiski plānot savu profesionālo izaugsmi, karjeru;
 spēj profesionālajā darbībā izrādīt iniciatīvu un uzņemties atbildību;
Saskarsmes prasmes:
 spēj organizēt un veidot pozitīvu darba vidi dažādos valsts pārvaldes sektoros
un organizācijās: ministrijās, pašvaldībās, NVO sektorā u.c.;
 spēj vadīt komandas un grupas darbu; ir komunikāciju prasmes saskarsmē ar
kolēģiem, klientiem, Latvijas un ārvalstu partneriem;
 spēj pārliecinoši prezentēt un argumentēt savu viedokli Latvijas un ārvalstu
sabiedrībai;
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 prot objektīvi komunicēt ar plašsaziņas līdzekļiem;
 spēj veidot pozitīvu organizācijas tēlu.
Informāciju tehnoloģiju prasmes:
 spēj izvēlēties un pielietot modernās informācijas iegūšanas, apstrādes un
sistematizēšanas tehnoloģijas sociālajos pētījumos, politisku lēmumu
pieņemšanā un politikas veidošanā;
 prot argumentēti izskaidrot un diskutēt par datu apstrādes metožu principiem;
 prot veikt analītiskos aprēķinus un raksturot situāciju, izmantojot
kvantitatīvās un kvalitatīvās datu analīzes metodes;
 prot analītiski aprakstīt informāciju IT izmantošanai publiskajā pārvaldē.
Mācīšanās prasmes:
 var produktīvi darboties konsultāciju sniegšanas jomā par publisko sektoru,
izvērtēt tā ietekmi uz teritoriju un nozaru attīstību un piedāvāt publiskās
pārvaldes problemātikas situāciju risinājumus,
 prot atlasīt un sasaistīt sakarībās jaunas idejas un pielietot iegūto informāciju
savas profesionālās kompetences paaugstināšanā.
Kompetence:
 maģistranti demonstrē padziļinātu zināšanu un prasmju pielietojumu
plānošanas organizēšanā un lēmumu pieņemšanā pārvaldību, reģionālā un
nacionālā līmenī, attīsta un pielieto inovatīvas idejas un risinājumus,
izstrādājot un vadot projektus publiskās pārvaldes institūcijās;
 spēj risināt problēmas publiskajā sektorā, patstāvīgi izvēloties un pielietojot
atbilstošas teorētiskās zināšanas par administratīvajām tiesībām, budžeta un
finanšu vadību, kvalitātes vadību un īpašumu pārvaldi un integrēt
metodoloģiskās zināšanas, atbilstoši pārmaiņu un krīzes situācijām,
 profesionāli izprot politisku lēmumu īstenošanu un spēj analītiski izvērtēt un
pielietot iegūtās zināšanas, lai formulētu un kritiski analizētu sarežģītas un
pretrunīgas situācijas un problēmas, prot pieņemt lēmumus, balstoties uz
nepilnīgu vai ierobežotu informāciju analizējot dažādus mūsdienīgus
informācijas avotus;
 var organizēt un nodrošināt operatīvu informācijas apriti, argumentēti
diskutēt par valsts un/vai pašvaldību pārvaldes aspektiem, padziļināti izprotot
lauku un pilsētu teritoriju specifiku.
 spēj efektīvi darboties sarežģītās organizāciju vadības situācijās un savas
kompetences ietvaros sniegt nepieciešamo atbalstu iestādes personālvadības,
iekšējā audita, grāmatvedības u.c. speciālistiem un profesionāli sadarboties ar
plašsaziņas līdzekļiem;
Studiju programmas saturs maģistrantiem sniedz padziļinātas zināšanas, prasmes un
kompetenci, un programmas īstenošana nodrošina tās ilgtspējīgu attīstību saistībā ar
Zemgales reģiona stratēģiskajām interesēm un Latvijas ilgtermiņa attīstību, par ko liecina
2.35.tabulas informācija.
2.35. tabula
Maģistra studiju programmas „Sabiedrības pārvalde” satura un īstenošanas
atbilstība ilgtspējai augstākās profesionālās izglītības mērķu kontekstā
Uzdevumi
mērķu
sasniegšanai
Personības
attīstības

Maģistra studiju programmas „Sabiedrības pārvalde” atbilstība ilgtspējai
Studiju kursu
Īstenošana atbilstoši Zemgales plānošanas reģiona vīzijai** un
rezultātu
Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijai līdz 2030. gadam *,
strukturējums
kā arī studentu un prakšu vadītāju vērtējumam
ilgtermiņa kontekstā
Sabiedriskās dzīves
Latvijā cilvēkkapitāla bāzes vērtības un produktivitāti
darbības
un
palielināšana ir viens no ilgtermiņa stratēģiskajiem mērķiem
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Uzdevumi
mērķu
sasniegšanai
uzdevumu
risināšana

Demokrātiskas
sabiedrības
uzdevumu
risināšana

Zinātnes
attīstības
uzdevumu
risināšana

Darba tirgus
prasību
ievērošana

Maģistra studiju programmas „Sabiedrības pārvalde” atbilstība ilgtspējai
Studiju kursu
Īstenošana atbilstoši Zemgales plānošanas reģiona vīzijai** un
rezultātu
Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijai līdz 2030. gadam *,
strukturējums
kā arī studentu un prakšu vadītāju vērtējumam
ilgtermiņa kontekstā
personības attīstības
(LIAS 2030.)
uzdevumu risināšana, Publiskajā pārvaldē strādājošie maģistranti un absolventi, atzīst,
padziļināti
attīstot ka var iegūt tās zināšanas, kas noder darbam gan valsts, gan
profesionālās
privātajā iestādē strādājot un būtisku ieguvumu viņu
kvalitātes
un profesionālajā darbībā sniedz studiju kursi - Rīcībpolitika,
sabiedriskās
Publiskās pārvaldes teorijas, Projektu izstrāde un vadība u.c.
zināšanas, prasmes un
kompetenci
Liela daļa absolventu jau strādā, bet maģistranti plāno pēc
Inovatīvas pārvaldības studijām savu karjeru veidot publiskā sektora organizācijās.
attīstības
un Latvijā ilgtermiņā valsts pārvaldei un pašvaldībām jāīsteno
sabiedrības
ilgtspējīgas un efektīvas publiskās pārvaldes prakse, rādot
līdzdalības uzdevumu piemēru pārējai sabiedrībai, bet iesaistot sabiedrību likumu un
risināšana, padziļināti lēmumu projektu izstrādē un izvērtēšanā, jāņem vērā sabiedrības
attīstot
vadības, dažādība un sociālā daudzveidība.
organizatoriskās
un Pašvaldībās un citās organizācijās strādājošie maģistranti atzīst, ka
komunikācijas
programma sniedz plašu un daudzpusīgu priekšstatu par valsts
zināšanas, prasmes un pārvaldes procesu un principiem. Noderīgākās zināšanas praksē
kompetenci
sniedz studiju kursi – Publiskās pārvaldes teorija, Rīcībpolitika,
Reģionālā politika u.c.
Sabiedrības
izpētes
ZPR vīzijas sasniegšanai kā vienu no rezultatīvajiem rādītājiem
vispārējo zināšanu un
akcentē izstrādāto pētījumu skaita palielināšanu LLU. Lai to
ar
empīriskās
nodrošinātu, ZPR speciālisti ir izstrādājuši reģionam aktuālu
informācijas ieguvi,
zinātniski pētniecisko darbu tēmu piedāvājumu.
apstrādi, analīzi un Studiju programmā – maģistranti, docētāju motivēti, savos studiju
prezentēšanu saistīto darbos izvēlās atbilstošo problēmu un to risinājumu izpēti. Šāda
zināšanu, prasmju un veida sadarbība ir reģiona un darba devēju interesēs, kas ne tikai
kompetences
attīsta maģistrantu kompetenci, bet arī sniedz zinātniski
padziļināta attīstība
pētniecisko pienesumu reģionam.
Attālinātā darba un epārvaldības virzība,
padziļināti
attīstot
informāciju
tehnoloģiju
un
analītiskās zināšanas,
prasmes
un
kompetences

LIAS 2030 ir uzsvērts, ka „lielākā daļa ekonomisko un sociālo
procesu šobrīd un arī turpmāk būs atkarīgi no iespējām saņemt
informāciju, strādāt un apmainīties ar to” un programmā
maģistranti tiek sagatavoti mūsdienīgām darba tirgus prasībām.
Absolventi atzinīgi novērtējuši tādus studiju kursus kā Datu
apstrādes metodes, Sociālo pētījumu metodes, IT publiskajā
pārvaldē, kur var padziļināti iegūt tieši tās zināšanas un prasmes,
kas noder publiskajā pārvaldē strādājot un palīdz veiksmīgāk
integrēties darba tirgū mūsdienu informāciju tehnoloģiju laikmetā.

* www.latvija2030.lv/
** Zemgales plānošanas reģiona mājas lapa http://www.zemgale.lv

2.5.3. Studiju programmas plāns
Studiju veids un ilgums:
 pilna laika studijas (ar profesionālo bakalaura grādu vai otrā līmeņa
profesionālo augstāko izglītību): 1.5 gadi (3 semestri);
 pilna laika studijas (ar akadēmisko bakalaura grādu): 2 gadi (4 semestri);
 nepilna laika studijas - E-studijas (ar profesionālo bakalaura grādu vai otrā
līmeņa profesionālo augstāko izglītību): 2 gadi (4 semestri);
 nepilna laika studijas - E-studijas (ar akadēmisko bakalaura grādu): 2.5 gadi
(5 semestri).
Studiju apjoms:

103

 60 KP (90 ECTS) maģistrantiem ar profesionālo bakalaura grādu vai 2.līmeņa
profesionālo augstāko izglītību;
 80 KP (120 ECTS) maģistrantiem ar akadēmisko bakalaura grādu.
Iegūstamais grāds: Profesionālais maģistra grāds sabiedrības pārvaldē.
Prasības grāda iegūšanai: Sekmīga studiju programmas apguve, sekmīga prakses
veikšana, izstrādāts un aizstāvēts noslēguma (maģistra) darbs.
Iegūstamā profesionālā kvalifikācija: sabiedrības pārvaldes vadītājs.
Kvalifikācija atbilst piektajam profesionālās kvalifikācijas līmenim. Pēc studiju
programmas sekmīgas apguves absolventiem ir tiesības turpināt izglītību doktora studijās.
Studiju programmas īstenošanas vieta: LLU Ekonomikas un sabiedrības attīstības
fakultāte.
Studiju plāni veidoti saskaņā ar LR MK noteikumiem Nr.512 „Noteikumi par otrā
līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu”. Tajos pilna laika un nepilna
laika studijās iekļauti:
studiju kursi, kas nodrošina jaunāko sasniegumu padziļinātu apguvi nozares (profesionālās
darbības jomas) teorijā un praksē 18 kredītpunktu apjomā;
 pētnieciskā darba, jaunrades darba, projektēšanas darba un vadībzinību
studiju kursi 12 kredītpunktu apjomā.
 profesionālā prakse (atbilstoši studiju plānam – 6 KP vai 26 KP apjomā);
 valsts pārbaudījums - maģistra darba izstrādāšana un aizstāvēšana - 20 KP
Studiju programmas apjoms tiek rēķināts kredītpunktos (KP). Viens KP atbilst 16
auditorijas stundām. Vidējā gada noslodze - 40 KP (60 ECTS) pilna laika studijās un 32
KP (48 ECTS) nepilna laika studijās (skat. 2.5 pielikumu).
Studiju
programmas
studiju
plāni
pieejami
ESAF
mājas
lapā
http://www.ef.llu.lv/lv/magistrantura.html.
2.5.4. Studiju kursu un studiju moduļu (ja tādi ir) apraksti
Studiju kursu apraksti pieejami LLU mājas lapā (sk. http://lais.llu.lv/.)
2.5.5. Studiju programmas organizācija
Programma nosaka kārtību, kādā tiek īstenotas profesionālā maģistra studijas
sabiedrības pārvaldes jomā: imatrikulācijas nosacījumus, studiju ilgumu, apjomu, saturu un
struktūru. Maģistra studiju programma tika izstrādāta, balstoties uz apstiprināto profesijas
standartu (saskaņots ar PINTSA 2007. gada 18. aprīlī, protokols Nr.2, PS 0408).
Programmas izstrādē piedalījās arī pārstāvji no darba ņēmēju puses, tādējādi studiju
programmas satura izveidē ņemti vērā arī praktiķu ieteikumi.
LLU ESAF profesionālās studiju programmas “Sabiedrības pārvalde” organizāciju
reglamentē šādi normatīvie dokumenti:
 Augstskolu likums (LR Saeima 02.11.1995.);
 LR Ministru kabineta noteikumiem Nr.512 „Noteikumi par otrā līmeņa
profesionālās augstākās izglītības valsts standartu”.
 Latvijas Lauksaimniecības universitātes Satversme, ko pieņēmis LLU
Konvents 1991.gada 21.oktobrī, un tā apstiprināta ar Latvijas Republikas
Augstākās Padomes 1992.gada 10.marta lēmumu, kā arī tās turpmākie
grozījumi;
 LLU Studiju nolikums. Spēkā ar 30.08.2010. (Apstiprināts ar Senāta
09.06.2010. lēmumu Nr. 7-28).
 09.04.2014. Senāta lēmumu Nr. 8–65 Nolikumu par studiju noslēguma
pārbaudījumiem.
Profesionālā maģistra studiju programma „Sabiedrības pārvalde” LLU tiek īstenota
kopš 2007./2008. studiju gada.
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Lai nodrošinātu studiju kvalitāti, studiju programma tiek veidota, pieņemta un
uzlabota. Kopš programmas pirmās akreditācijas 2009. gada 1. aprīļa veiktas būtiskas
izmaiņas. Izmaiņas studiju programmā saistītas ar akreditācijas laikā ārējo ekspertu un
Akreditācijas komisijas (2009. gada 1. aprīļa) ieteikumiem, programmas absolventu un
maģistrantu priekšlikumiem, kā arī, ņemot vērā ESAF stratēģiskās plānošanas, semināra
grupu darbā un mācībspēku Metodiskajā seminārā iegūtos rezultātus un ieteikumus.
Izmaiņas notikušas arī ieviešot jaunu studiju formu - e – studijas.
Salīdzinot ar 2009.gadā akreditēto programmu, maģistra studiju programmā
„Sabiedrības pārvalde” veiktas izmaiņas, kā arī uzlabojumi Pašnovērtējuma ziņojuma
sagatavošanā:
 precizēts studiju programmas mērķa un izvirzīto uzdevumu formulējums;
 studiju programmas saturs papildināts ar ekonomikas nozares studiju
kursiem- tādiem kā Budžeta vadība un Makroekonomika, kā arī iekļauti
studiju kursi Eiropas Savienības politika un Tautas attīstība;
 ir iespēja Mūžizglītības centrā apgūt studiju kursu blokus zināšanu
izlīdzināšanai tiem maģistrantiem, kuri iestājas programmā no neradniecīgas
jomas studiju programmas;
 programmas satura īstenošanā piesaistīti mācībspēki no citām LLU
fakultātēm (EF, ITF), kā arī vairāk pieaicināti vieslektori - nozares
profesionāļi;
 vairāki studiju kursi (Datu apstrādes metodes, IT publiskajā pārvaldē,
Sabiedrisko attiecību vadīšana, Reģionālā politika, Menedžmenta aktuālās
problēmas, Tautas attīstība) pārcelti uz izvēles studiju kursu daļu, kurā
maģistrants izvēlas studiju kursus 4 KP apjomā.
 Maģistrantiem ir iespēja par papildus samaksu apgūt arī citus izvēles
interesējošos studiju kursus;
 2 studiju kursi (Projektu izstrāde un vadība un Rīcībpolitika) pārcelti no
Obligātās izvēles studiju kursu grupas uz Nozares teorētiskajiem
pamatkursiem, izvērtējot šo studiju kursu nozīmīgumu nozarē;
 izvērtēts un mainīts vairāku studiju kursu apjoms KP;
 izlīdzināts studiju kursu sadalījums pa semestriem atbilstoši LLU Studiju
nolikumam un „Augstskolas likuma” konsekvencēm.
 precizētas nepieciešamās izglītības prasības, lai iestātos maģistra studiju
programmā „Sabiedrības pārvalde”;
 studiju kursu programmu aprakstos formulēti studiju rezultāti (zināšanas,
prasmes un kompetences), atbilstoši vienotās kvalifikāciju ietvarstruktūras
līmenim latviešu un angļu valodā;
 studiju kursu programmu apraksti papildināti ar jaunākajiem literatūras
avotiem studiju kursa nozarē;
 lielāka uzmanība, salīdzinot ar iepriekšējās akreditācijas periodu, tika
pievērsta maģistrantu patstāvīgā darba organizācijas uzlabošanai un tā
izpildes kontrolei, kā arī maģistra darbu tēmu izvēlei, kas kļuva pārdomātāka
un kā rezultātā paaugstinājās izstrādāto maģistra darbu kvalitāte;
 lielāka uzmanība pievērsta pašnovērtējuma ziņojumam pievienojamo
dokumentu esamībai un to noformēšanas kvalitātei.
2010. gadā tika veikta padziļināta maģistra studiju kursu un to pasniegšanas secības
analīze, pilnveidojot atsevišķu kursu saturu, mainot apjomu un uzlabojot kursu apgūšanas
secību. Studiju plānos veiktas būtiskas izmaiņas, samazinot studiju ilgumu.
Studiju programmā izdarītās izmaiņas ir sekmējušas programmas precīzāku atbilstību
profesijas standartam, līdz ar to arī darba tirgus prasībām, un kvalitatīvi uzlabojušas
programmas saturu.
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2.5.6. Prasības, uzsākot studiju programmu
Nosacījumus uzņemšanai maģistra studijās 2013./2014. studiju gadam regulē:
 LLU Uzņemšanas noteikumi augstākā līmeņa studijās. LLU Senāta lēmums
Nr. 7;
 Papildus prasības pie uzņemšanas noteikumiem augstākā līmeņa studiju
programmās 2013. – 2014.studiju gadam (apstiprinātas ar 27.02.2013. LLU
Mācību padomes sēdes lēmumu Nr. 02.1 - 25.02 /3) (pieejamas
http://www.llu.lv/getfile.php?id=64944).
Prasības iepriekšējai izglītībai: Profesionālajā maģistra studiju programmā
„Sabiedrības pārvalde” uzņem visus Latvijas pilsoņus un personas, kurām ir tiesības uz LR
izdoto nepilsoņu pasi, Eiropas Savienības (turpmāk tekstā ES) dalībvalstu un Eiropas
Ekonomikas zonas valstu pilsoņus, kā arī personas, kurām ir izsniegtas patstāvīgās
uzturēšanās atļaujas un kurām ir profesionālais vai akadēmiskais bakalaura grāds vai otrā
līmeņa profesionālā augstākā izglītība.
Ar 2011./2012. studiju gadu programmu var apgūt arī e – studiju formā.
2.5.7. Studiju programmas praktiskā īstenošana
Studiju metodes ir raksturotas katra studiju kursa izvērstajā programmā. Visbiežāk
tiek pielietotas tādas monoloģiskās metodes - klasiskās lekcijas un lekcijas ar diskusiju
(t.sk. paneļdiskusiju ar ekspertiem-vieslektoriem), kurā izmantoti demonstrējumi ar
Microsoft Office PowerPoint prezentācijām, plakātiem, video, skaņu ierakstiem u.c. Bez
tam studiju kursu apguvē tiek pielietotas arī dialoģiskās metodes: prāta vētra
(brainstorming), dialogs, diskusija, pārrunu - diskusiju grupas, lomu spēles, semināri.
Būtiskas ir pētnieciski didaktiskās metodes - individuālie un grupu patstāvīgie darbi, to
prezentācija; situāciju izpēte un gadījuma analīzes pielietojums semināru uzdevumos;
mācību ekskursijas studiju kursu ietvaros (piem., uz Jelgavas Pilsētas domi, Pašvaldību
Aģentūru “Kultūra”, Eiropas māju, Latvijas Banku, Saeimu, Jelgavas tiesu u.c.), dalība kā
klausītājiem un diskusiju dalībniekiem konferencēs (piem., Zemgales NVO konferencē –
forumā „Kvalitatīva un mērķtiecīga sociālā partnerība”, Valsts kancelejas rīkotajā
konferencē „Zināšanas rada pārmaiņas” u.c.); dažādu zinātnisko avotu konspekti gan
latviešu, gan svešvalodās; eseju, mācību ekskursiju atskaišu, vieslekciju tēžu veidošana;
dalība praktiskajā pētniecībā.
Studiju programmas apguvē studenti dažādos studiju kursos un maģistra darba
izstrādē, kā arī citu studiju praktisko darbu izstrādē pielieto vairākas mūsdienās biežāk
pielietotās datorprogrammas - gan aprēķinu veikšanā, gan darbu noformēšanā, piem.,
Microsoft Office, Excel, SPSS.
Kopš 2011./2012.studiju gada nepilna laika studijas maģistrantūrā notiek e-formā.
2013./2014.gada noslēgumā sagaidījām pirmo e – studiju absolventi Līvu Jankeviču.
Programmā iesaistītie docētāji ir augsti kvalificēti speciālisti, kuri ne tikai spēj sniegt
prakstiskas zināšanas sabiedrības parvaldes darbā, bet arī teorētiski skaidrot ar sabiedrības
pārvaldes darbu saistītos aspektus. Piemēram, studiju kursa „Publiskā īpašuma pārvaldība”
docētāja Dr.oec. Anda Grīnfelde 2013./2014.studiju gadā strādāja par 11.Saeimas
deputātes Ingas Vanagas palīdzi, kas nodrošināja studentiem ne tikai iespēju apmeklēt
Saeimas sēdes un piedalīties sabiedrības pārvaldes darbā, bet arī docētājai bija iespēja
teorētiskās zināšanas papildināt ar pieredzes bagātiem piemēriem. Arī Organizāciju teorijas
docētāja Dr.sc.soc. Viola Korpa ir Eiropas Komisijas nacionālā eksperte darba un ģimenes
dzīves saskaņošanas un dzimumu līdztiesības politikas jomā. Aktivitātes ES komisijas
darbā docētājai sniedz iespēju iepazīstināt studentus ar Eiropas Savienības līmeņa darbības
lomu sabiedrības pārvaldes jomā. Studiju kursa Projektu izstrāde un vadība docētāja Baiba
Miltoviča ir Latvijas Patērētāju tiesību aizstāvības asociācijas projektu koordinatore, kura
spēj ne tikai studentus iepazīstināt ar projektu izstrādes teorētiskajiem aspektiem, bet arī
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dalīties pieredzē par projektu praktisku īstenošanu un projektu piesaistes
priekšnosacījumiem.
Vieslekcijas tika organizētas, sadarbojoties visiem fakultātes institūtiem un maģistra
un bakalaura studiju programmu direktorēm. Studiju programmā iesaistītie vieslektori
pamatā ir Latvijas valsts pārvaldes un pašvaldību darbinieki, politiķi, ekonomisti,
sociologi, kuri ir pieredzējuši nozares speciālisti vai ir saistīti ar pētījumiem nozarē.
Tādejādi tiek nodrošināti teorijas un prakses saskaņotība.
Docētāji regulāri papildina savas zināšanas, prasmes un kompetenci par mūsdienīgu
studiju metožu pielietošanu studiju procesā: LLU mācībspēku studijās augstākās izglītības
pedagogu profesionālās pilnveides programmā „Augstskolu didaktika”; apmeklējot
augstskolu didaktikas kursus arī LU, RSU, stažējoties ārzemēs ERASMUS programmas
ietvaros un izmantojot citas kvalifikācijas celšanas iespējas, piemēram, studijas
doktorantūrā (LLU, LU, RSU, LSPA), doktorantūras skolas LU, LLU kursus par studiju
kursu veidošanu Moodle vidē, vieslekcijas, kā arī ikgadējā LLU Metodiskajā konferencē,
ikgadējā reģionālo augstskolu zinātniskās un pētniecības pieredzes apmaiņas konferencē
Liepājā un citās konferencēs.
2.5.8. Vērtēšanas sistēma
Izglītības ieguves formas nosaka Izglītības likuma 8.pants. Studijas maģistra studiju
programmā “Sabiedrības pārvalde” notiek klātienē (studiju darbs tiek organizēts
kontaktstundu veidā) un neklātienē- e-studiju formā (lielākā daļa studiju vielas ir jāapgūst
patstāvīgi, bet kontaktstundas tiek organizētas kā ievadlekcijas un konsultācijas).
Nodarbības klātienes (pilna laika) un neklātienes (nepilna laika) maģistrantu grupām tiek
plānotas piektdienās un sestdienās, nodrošinot maģistrantiem iespēju studijas apvienot ar
darbu. Pārējā laikā maģistranti veic patstāvīgās studijas - gatavojas semināriem, gatavo
patstāvīgos darbus, veic noslēguma (maģistra) darbam nepieciešamos pētījumus u.tml.
Studijās e – studiju formā lielākā daļa studiju darba notiek interneta vidē, patstāvīgi
apgūstot studiju kursus. Studiju kursu pārbaudījumi tiek kārtoti klātienē 1-2 reizes
semestrī.
Studijas reglamentē studiju programma un plāns, studiju kursu programmas un
studiju procesa grafiks. Liels uzsvars studiju procesā tiek likts uz maģistrantu patstāvīgo un
pētniecisko darbu.
Zināšanu un prasmju apguves novērtēšanai tiek izmantotas šādas metodes:
 rakstiskie pārbaudes darbi;
 praktiskie uzdevumi;
 rakstiskās un mutvārdu ieskaites;
 rakstiskie un mutvārdu eksāmeni;
 testi;
 prezentācijas.
Visa studiju darba koprezultāti tiek vērtēti profesionālās prakses atskaites un
maģistra darba aizstāvēšanā. Maģistrantiem ir iespēja apmeklēt mācībspēku konsultācijas
saskaņā ar obligāto konsultāciju grafiku un konsultēties, izmantojot elektronisko pastu. Tas
nodrošina vienādas iespējas gan maģistrantiem no Jelgavas, gan arī tiem, kas nedzīvo
Jelgavā.
Svarīga vieta programmas realizācijā ir praksei, kas ļauj pārbaudīt apgūtās zināšanas
un prasmes reālā darba vidē un iegūt jaunas iemaņas. Prakse tiek veikta saskaņā ar LLU
Senātā 12.11.2014. apstiprināto Prakšu nolikumu un 2014. gada 26. augusta LR MK
noteikumiem Nr. 512 „Noteikumi par otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts
standartu, SZF Domē apstiprināto Prakses nolikumu un SZF Socioloģijas katedrā
apstiprinātajām prakses programmām.
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Profesionālo praksi „Sabiedrības pārvalde” iziet maģistranti ar profesionālo
bakalaura grādu vai 2.līmeņa profesionālo augstāko izglītību un maģistranti ar akadēmisko
bakalaura grādu, bet profesionālo praksi „Publisko institūciju pārvaldība” tikai maģistranti
ar akadēmisko bakalaura grādu.
Maģistranti savlaicīgi tiek informēti par prasībām prakšu vietu izvēlē.
Prakses gaitu kontrolē prakses vadītājs no Sociālo un humanitāro zinātņu institūta un
studiju programmas direktors. Savukārt organizācijas prakses vadītājs seko līdzi prases
dienasgrāmatas aizpildīšanai un sniedz atzinumu par praktikanta darbu. Atbilstoši prakses
nolikumam, studenti sagatavo prakses atskaiti par prakses laikā paveikto un to prezentē
prakses aizstāvēšanas komisijai. Atskaites par praksēm tiek uzglabātas Sociālo un
humanitāro zinātņu institūtā pie prakses vadītājas 5 gadus.
Studējošo zināšanu novērtēšana notiek saskaņā ar LLU Senātā apstiprināto Studiju
nolikumu.
Studiju rezultātus vērtē pēc diviem rādītājiem: kvalitatīvā un kvantitatīvā.
1. Kvalitatīvajam vērtējumam izmanto 10 ballu skalas kritērijus vai vērtējumu:
ieskaitīts, neieskaitīts.
2. Kvantitatīvais rādītājs par studijām ir iegūtie kredītpunkti (KP).
Par gaidāmo pārbaudījumu saturu un formu maģistranti informāciju var iegūt studiju
kursu programmu aprakstos, kā arī mācībspēki informē studējošos par prasībām pirmās
nodarbības laikā. Studiju kurss ir apgūts sekmīgi, ja ir izpildītas visas studiju kursa
izvērstajā programmā noteiktās prasības.
Maģistra studiju programmā „Sabiedrības pārvalde” ir paredzēti trīs zināšanu
pārbaudes veidi – ieskaite (ar vērtējumu ieskaitīts/neieskaitīts), ieskaite ar atzīmi (tiek
vērtēta ar atzīmi 10 ballu skalā) un eksāmens (tiek vērtēts ar atzīmi 10 ballu skalā),
(sk. 2.36. tab.).
Katram semestrim un visam studiju periodam tiek aprēķināta vidējā svērtā atzīme:

, kur
VSA –
aKP 1...n –

vidējā svērtā atzīme;
vērtējums studiju kursā;
kredītpunktu skaits studiju kursā;
studiju kursa kārtas numurs.
2.36. tabula
Studiju kursu pārbaudes veidi

Pārbaudes veids
Nozares teorētiski pamatkursi
Publiskās pārvaldes teorijas
Eksāmens
Administratīvās tiesības
Ieskaite ar atzīmi
Organizāciju teorija
Eksāmens
Rīcībpolitika
Eksāmens
Eiropas Savienības politika
Ieskaite ar atzīmi
Projektu izstrāde un vadība
Eksāmens
Sociālā filozofija
Ieskaite ar atzīmi
Vadības psiholoģija
Ieskaite ar atzīmi
Nozares profesionālās specializācijas kursi
Sociālo pētījumu metodes
Ieskaite ar atzīmi
Budžeta vadība
Ieskaite ar atzīmi
Makroekonomika
Ieskaite ar atzīmi
Normatīvo aktu izstrāde
Ieskaite ar atzīmi
Pilsētu un lauku attīstības politika
Ieskaite ar atzīmi
Studiju kurss
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Publiskā īpašuma pārvalde

Ieskaite ar atzīmi
Izvēles studiju kursi
Datu apstrādes metodes
Ieskaite ar atzīmi
IT publiskajā pārvaldē
Ieskaite ar atzīmi
Kvalitātes vadība
Ieskaite ar atzīmi
Menedžmenta aktuālās problēmas
Ieskaite ar atzīmi
Reģionālā politika
Ieskaite ar atzīmi
Sabiedrisko attiecību vadīšana
Ieskaite ar atzīmi
Tautas attīstība
Ieskaite ar atzīmi
Stresa un laika menedžments
Ieskaite ar atzīmi
Prakse
Sabiedrības pārvalde [profesionālā prakse]
Ieskaite ar atzīmi
Publisko institūciju pārvaldība [profesionālā prakse]
Ieskaite ar atzīmi
Valsts pārbaudījums
Maģistra darbs
Aizstāvēts maģistra darbs ar atzīmi

Valsts pārbaudījums sastāv no noslēguma darba izstrādes un tā publiskas
aizstāvēšanas. Noslēguma darbs ir maģistra studiju programmas obligāts gala
pārbaudījums un maģistranta patstāvīgi un individuāli veikts oriģināls pētījums ar
praktisku ievirzi, kas apliecina studējošā spējas pielietot studiju laikā iegūtās teorētiskās
zināšanas un praktiskās iemaņas aktuālu nozares problēmu izpētē un analīzē.
Noslēguma darbu aizstāvēšana notiek saskaņā ar LR MK noteikumiem Nr.512
„Noteikumi par otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu". Valsts
pārbaudījumu komisijā ir 7 locekļi, t.sk. vismaz puse ir darba devēju un nevalstisko
organizāciju pārstāvji, sabiedrības pārvaldes profesionāļi, uzņēmējdarbības vadības
speciālisti.
2.5.9. Studiju programmas izmaksas
LLU profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programmas „Sabiedrības
pārvalde” finansējuma daļu veido fizisko personu līdzekļi. Budžeta vietas šajā studiju
programmā nav piešķirtas. Studiju programmas izmaksas 2013./2014. studiju gadā veidoja
28589 eiro.
2.5.10. Studiju programmas atbilstība valsts akadēmiskās izglītības standartam un
citiem normatīvajiem aktiem augstākajā izglītībā
Maģistra studiju programma „Sabiedrības pārvalde” tika izstrādāta saskaņā ar
Izglītības un zinātnes ministrijā 2007. gada 18. aprīlī apstiprināto Profesijas standartu (reģ.
numurs (PS 0408), protokols Nr. 2. Studiju programmas atbilstība Profesijas standartam ir
atspoguļota 2.37. tabulā.
2.37. tabula
Studiju programmas studiju kursu atbilstība profesijas standartam
Zināšanas
(pēc profesijas standarta)

Zināšanu
līmenis
(pēc profesijas
standarta)

Organizāciju vadīšana

pielietošana

Projektu vadīšana

pielietošana

Pašvaldību darba organizācija

pielietošana

Laika menedžments

pielietošana
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Studiju kurss, kurā zināšanas tiek
apgūtas
Organizāciju teorija, Menedžmenta aktuālās
problēmas,
Kvalitātes
vadība,
Administratīvās tiesības
Projektu izstrāde un vadība
Publiskās pārvaldes teorijas, Pilsētu un lauku
attīstības politika
Menedžmenta aktuālās problēmas
Stresa un laika menedžments

Zināšanas
(pēc profesijas standarta)
Sabiedriskās attiecības (organizācijas tēla
veidošana un sadarbība ar plašsaziņas
līdzekļiem)
Vadības psiholoģija
Administratīvais process

Zināšanu
līmenis
(pēc profesijas
standarta)
pielietošana

Sabiedrisko attiecību vadīšana

pielietošana
pielietošana

Vadības psiholoģija
Administratīvās tiesības
Sociālā filozofija, Publiskās pārvaldes
teorijas
Sociālo pētījumu metodes, Datu apstrādes
metodes
Rīcībpolitika
IT publiskajā pārvaldē, Datu apstrādes
metodes
Normatīvo aktu izstrāde, Administratīvās
tiesības
Kvalitātes vadība
Eiropas Savienības politika
Rīcībpolitika, Reģionālā politika, Pilsētu un
lauku attīstības politika, Budžeta vadība
Reģionālā politika, Pilsētu un lauku
attīstības politika
Budžeta vadība
Makroekonomika
Sociālā filozofija
Tautas attīstība, Budžeta vadība
Vadības psiholoģija, Sabiedrisko attiecību
vadīšana
Sociālā filozofija, Rīcībpolitika
Eiropas Savienības politika

Publiskās pārvaldes ētika

pielietošana

Pētījumu metodes

pielietošana

Politiku analīze

pielietošana

Informācijas tehnoloģijas

pielietošana

Lietvedība

pielietošana

Kvalitātes vadība pārvaldē
ES studijas

izpratne
izpratne

Rīcībpolitika

izpratne

Reģionālā attīstība

izpratne

Finanšu vadība
Ekonomikas teorijas pamati
Praktiskā filozofija
Latvijas tautsaimniecība

izpratne
izpratne
priekšstats
priekšstats
priekšstats,
pielietošana
priekšstats
priekšstats

Starppersonu saskarsme
Politikas teorija
ES valstu iekšpolitika un ārpolitika

Studiju kurss, kurā zināšanas tiek
apgūtas

Studiju programmas atbilstība otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts
standartam (LR MK noteikumiem Nr.512 „Noteikumi par otrā līmeņa profesionālās
augstākās izglītības valsts standartu”) atspoguļota 2.38. tabulā.
2.38. tabula
Maģistra studiju programmas atbilstība otrā līmeņa profesionālās augstākās
izglītības valsts standartam ( KP)
Nr.p.k.

Maģistra programmas
obligātais saturs
(pēc valsts standarta)

1.

Maģistra studiju programmas apjoms ir vismaz
40 kredītpunktu (60 ECTS). Kopējais studiju
ilgums profesionālās augstākās izglītības
maģistra grāda ieguvei ir vismaz pieci gadi.

2.

Studiju kursi, kas nodrošina jaunāko
sasniegumu apguvi nozares teorijā un praksē un
kuru apjoms ir vismaz 5 kredītpunkti (7.5
ECTS)

3.

Pētnieciskā
darba,
jaunrades
darba,
projektēšanas darba un vadībzinību studiju
kursi, kuru apjoms ir vismaz 3 kredītpunkti (4.5
ECTS)
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LLU ESAF maģistra studiju
Programmas
„Sabiedrības pārvalde” saturs
60
KP
(90 ECTS)
maģistrantiem
ar
profesionālo bakalaura grādu vai 2.līmeņa
profesionālo
augstāko
izglītību;
80KP
(120 ECTS) maģistrantiem ar akadēmisko
bakalaura grādu
Šī punkta pamatprasību izpildi nodrošina
studiju kursi: Menedžmenta aktuālās problēmas
(2 KP / 3 ECTS); Publiskās pārvaldes teorijas
(3 KP / 4.5 ECTS); Rīcībpolitika (3 KP /
4.5 ECTS); Reģionālā politika (2 KP / 3
ECTS); Sabiedrisko attiecību vadīšana (2 KP /
3 ECTS)
Kopā: 12 KP (18 ECTS)
Šī punkta pamatprasību izpildi nodrošina
studiju kursi: Socioloģisko pētījumu metodes (2
KP / 3 ECTS), Projektu izstrāde un vadība (2
KP / 3 ECTS); Kvalitātes vadība (2 KP /

Nr.p.k.

4.

5.

Maģistra programmas
obligātais saturs
(pēc valsts standarta)

LLU ESAF maģistra studiju
Programmas
„Sabiedrības pārvalde” saturs
3 ECTS); Menedžmenta aktuālās problēmas (2
KP / 3 ECTS)
Kopā: 8 KP ( 12 ECTS)

Prakse vismaz 26 kredītpunktu (39 ECTS)
apjomā, ja tā ir paredzēta akadēmiskās
bakalaura studiju programmas beidzējiem, vai
vismaz sešu kredītpunktu (9 ECTS) apjomā, ja
tā ir paredzēta profesionālā bakalaura
programmas beidzējiem;
Valsts pārbaudījums, kura sastāvdaļa ir maģistra
darba vai diplomdarba (diplomprojekta)
izstrādāšana un aizstāvēšana un kura apjoms ir
vismaz 20 KP (30 ECTS)

6.

Papildus
iepriekš
minētajam,
maģistra
programmas obligātajā saturā ietver arī studiju
kursus,
kuri
nodrošina
profesionālās
kompetences
sasniegšanu
uzņēmējdarbībā
(inovācijas, uzņēmumu
organizācija un
dibināšana, vadīšanas metodes, projektu
izstrādes un vadīšanas pamati, lietvedības un
finanšu uzskaites sistēma, zināšanas par darba
tiesisko attiecību regulējumu, tai skaitā par
sociālā dialoga veidošanu sabiedrībā, kā arī
zināšanas par citām novitātēm uzņēmējdarbības
vai iestādes vadīšanā), ja tie nav apgūti zemāka
līmeņa studiju programmā.

7.

Izpildot uzņemšanas prasības attiecīgajā
maģistra programmā, maģistra programmā var
imatrikulēt izglītojamos ar iepriekš iegūtu
profesionālo bakalaura grādu vai akadēmisko
bakalaura grādu, vai profesionālo kvalifikāciju,
kura iegūta, pabeidzot vismaz četru gadu studiju
programmu.

8.

Studiju kursu izvēli maģistra programmā,
studiju kursu saturu un apjomu, kā arī prakses
saturu atbilstoši iegūstamajam grādam nosaka
profesijas standarts.

9.

Pēc maģistra programmas apguves piešķir
profesionālo
maģistra
grādu
nozarē,
starpnozarē, kopnozarē vai profesijā.

10.

Profesionālais maģistra grāds dod tiesības,
izpildot uzņemšanas prasības attiecīgajā doktora
studiju programmā, turpināt izglītību doktora
studiju programmā.

6 KP / 9 ECTS maģistrantiem ar profesionālo
bakalaura grādu vai 2.līmeņa profesionālo
augstāko izglītību; 26 KP / 39 ECTS
maģistrantiem ar akadēmisko bakalaura grādu
Kopā: 6 KP (9 ECTS); 26 KP (39 ECTS);
Maģistra darba apjoms studiju plānā paredzēts
20 KP / 30 ECTS
Kopā: 20 KP ( 30 ECTS)
Šī punkta pamatprasību izpildi nodrošina prakse
„Publisko institūciju pārvaldība” (16KP) un
„Sabiedrības pārvalde” (10KP), kas šādā
apjomā tiek īstenota studentiem, kuru zemākā
līmeņa
izglītība
neietver
profesionālo
kompetenču apgūšanu. Prakse nodrošina
profesionālās
kompetences
sasniegšanu
uzņēmējdarbībā,
kas
ietver
inovācijas,
uzņēmumu organizāciju un dibināšanu,
vadīšanas metodes, projektu izstrādes un
vadīšanas pamatus, lietvedības un finanšu
uzskaites sistēmas izzināšanu, zināšanas par
darba tiesisko attiecību regulējumu, tai skaitā
par sociālā dialoga veidošanu sabiedrībā, kā arī
zināšanas par citām novitātēm iestādes
vadīšanā.
Nosacījumus uzņemšanai maģistrantūrā regulē
LLU Senāta lēmums nr. 6-78, apstiprināts 2008.
gada 13. februārī, kas nosaka: maģistra
studijām var pretendēt personas ar augstāko
izglītību, kuras atbilst LLU Uzņemšanas
noteikumos izvirzītajām prasībām;
Studiju programmā uzņem ar akadēmisko
bakalaura grādu, otrā līmeņa profesionālo
augstāko izglītību, profesionālā bakalaura
grādu.
Studiju kursu programmas izstrādātas, ņemot
vērā 2007. gada 18. aprīlī protokols Nr. 2.
PINTSA apstiprināto profesijas standartu, PS
0408, profesijas kods: 34394
Balstoties uz izsniegto LR IZM licenci, pēc
maģistra studiju programmas apguves tiek
piešķirts
profesionālais
maģistra
grāds
sabiedrības pārvaldē un sabiedrības pārvaldes
vadītāja kvalifikācija.
Balstoties uz LR normatīvo aktu bāzi,
absolvējot šo studiju programmu, absolventiem
ir tiesības studēt doktorantūrā, izpildot
attiecīgās augstskolas uzņemšanas noteikumu
prasības.

Arī pārējie MK noteikumu Nr. 512 „Noteikumi par otrā līmeņa profesionālās augstākās
izglītības valsts standartu” VI nodaļas 19.-30. punktu nosacījumi tiek pilnībā īstenoti LLU
ESAF SOHU profesionālajā maģistra studiju programmā “Sabiedrības pārvalde”.
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2.5.11. Salīdzinājums ar citām studiju programmām
LLU profesionālā maģistra studiju programma “Sabiedrības pārvalde” tiek
salīdzināta ar līdzīgām maģistra studiju programmām Latvijas un divās Eiropas
augstskolās.
Latvijas vadošās augstskolās tiek īstenotas šādas līdzīgas profesionālās studiju
programmas.
 Maģistra studiju programma “Sabiedrības vadība”- Latvijas Universitātē
Ekonomikas un vadības fakultātē. Galvenās studiju jomas tajā ir publiskā
pārvalde, menedžments un ekonomika.
 Apakšprogramma “Eiropas publiskā pārvalde”- LU Sociālo zinātņu fakultātē
maģistra studiju programmas “Politikas zinātne” ietvaros.
 Profesionālā maģistra studiju programma „Publiskā pārvalde” - Biznesa
Augstskolā „Turība”, kuras beidzēji iegūst profesionālo maģistra grādu un
kvalifikāciju „Uzņēmumu un iestāžu vadītājs”.
 Profesionālā maģistra studiju programmu „Pārvaldība un komunikācija” Vidzemes augstskolā;
 Profesionālā maģistra studiju programma „Sabiedrības un iestāžu vadība” Daugavpils Universitātē, piešķirot absolventiem maģistra grādu sabiedrības
pārvaldē.
Visām studiju programmām ir kā kopīgas, tā arī atšķirīgas pazīmes:
Kopējās:
 katru programmu veido nozares obligātie studiju kursi;
 visām programmām ir gala nobeiguma darbs – maģistra darbs;
 programmu pamatā ir vai nu sociālās vai politikas zinātnes.
Atšķirīgās:
 Latvijas Universitātes programma vairāk vērsta uz sagatavošanu zinātniskā
darba veikšanai;
 programmās ir specifiski akcenti, - ievirze tiesību, menedžmenta vai
publiskās pārvaldes jomās. LLU ESAF piedāvā lielāku studiju kursu klāstu,
akcentējos vadībzinību studiju kursus, lai apgūtu nepieciešamās zināšanas
maģistra grāda un kvalifikācijas iegūšanai;
 LLU ESAF īstenotajā studiju programmā uzsvars ir uz sabiedrības pārvaldi,
taču Vidzemes augstskolas piedāvātajā studiju programmā uz politiku;
Maģistra līmenī publiskajā administrācijā ļoti plašas studiju iespējas piedāvā
Skandināvijas valstīs: Dānijā Kopenhāgenas biznesa augstskolā, Zviedrijā Stokholmas
universitātē, kur civildienesta un municipālo iestāžu darbiniekiem iespējams papildināt
savas zināšanas un iegūt maģistra grādu publiskajā administrācijā. Konkrētās valstis
izvēlētas, jo šajās valstīs augstākās izglītības sistēma atbilst Latvijas augstākās izglītības
sistēmai (bakalaurs – maģistrs – doktors), sabiedrības vadība tiek apgūta maģistra studiju
līmenī, un programma tiek īstenota valsts augstskolās. Visas ārvalstu studiju programmas
ir pilna laika akadēmiskās maģistra studiju programmas (sk. 2.39. tab.).
2.39. tabula
Studiju programmas „Sabiedrības pārvalde” salīdzinājums ar Eiropas Savienības
augstskolās īstenotām līdzīgām programmām
Salīdzināmie
rādītāji
Programmas
nosaukums

Stokholmas
Universitāte
(Zviedrija)
Publiskā pārvalde

University of Vilnius
(Lietuva)
Publiskā pārvalde
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LLU
Sabiedrības pārvalde

Studiju ilgums

1 - 2 gadi

2 gadi

1.5 vai 2 gadi (pilna laika); 2
gadi vai 2,5 gadi nepilna
laika studijas

Programmas raksturs

akadēmiskā

akadēmiskā

profesionālā

Kredītpunktu skaits

40

80

60/80

Studiju
sadalījums

Obligātie

Obligātie + izvēles

Obligātie + izvēles

10 KP maģistra darbs,
30 KP- studiju kursi

20 KP - maģistra darbs,
60 KP - studiju kursi

20 KP - maģistra darbs,
60 KP - studiju kursi un
(prakse)

Kredītpunktu
sadalījums KP

kursu

Stokholmas Universitātē īstenotās studiju programmas studiju kursos dominē
politiskais aspekts. Būtiskākā atšķirība ir tā, ka šī studiju programma ir akadēmiskā līmeņa,
tātad nav prakses, savukārt LLU piedāvā profesionālo studiju programmu. Viļņas
universitātes piedāvātajā augstākajā maģistra studiju programmā nav būtisku atšķirību ar
LLU ESAF piedāvāto programmu „Sabiedrības pārvalde”. Abās programmās studiju laiks
pilna laika studijās ir 2 gadi (4 semestri) un nepieciešamais KP skaits ir 80. Piedāvātajos
studiju kursos nav būtisku atšķirību, dominē politiskais aspekts. Arī šai studiju programmai
nav prakses.
Programmu salīdzinājums apstiprina LLU maģistra studiju programmas „Sabiedrības
pārvalde” atbilstību mūsdienu pasaulē, un it īpaši ES, esošajiem standartiem, un reizē
norāda uz tās īstenojamību Latvijas augstākās izglītības sistēmā. Studijās tiek akcentēti
rīcībpolitikas un organizāciju stratēģiskās vadības jautājumi, svarīga ir arī ekonomikas,
sabiedrības pārvaldes, psiholoģijas u.c. zināšanu izmantošana, kas ļauj maģistrantiem labāk
izprast gan indivīda, gan grupas, gan sabiedrības funkcionēšanas mehānismus un to
savstarpējo mijiedarbību un integrāciju.
2.5.12. Informācija par studējošajiem
Rādītājs
Studējošo skaits
Pirmajā studiju gadā imatrikulēto
studējošo skaits
Absolventu skaits

2012./
2013.

2013./
2014.

2014./
2015.

19

20

17

15

9

10

2

8

2015./
2016.

2016./
2017.

2017./
2018.

2.5.13. Studējošo aptaujas un to analīze
Studējošo vērtējumam par mācībspēku darbu ir liela nozīme mācībspēku atlasē
darbam maģistra studiju programmā. Kopš 1996.gada Latvijas Lauksaimniecības
universitātes Socioloģisko pētījumu grupa veic studentu aptauju „Mācībspēks studentu
vērtējumā” ar mērķi noskaidrot studentu apmierinātību ar apgūtajiem studiju kursiem un to
īstenošanā iesaistīto mācībspēku darbu, par mācībspēku profesionālo kompetenci, studiju
kursu kvalitāti un tās pilnveidošanas nepieciešamību. Sākot ar 2011./2012. studiju gadu
aptauja norit e-formā internetā, tādējādi mainīta līdz šim universitātē pastāvošā kārtība, kad
aptaujas anketas tika drukātas un izdalītas studentiem papīra formātā. LLU ESAF
Socioloģisko pētījumu grupa sadarbībā ar LLU Informācijas sistēmu daļu (LLU ISD)
elektronisku studentu anketēšanu veic divas reizes studiju gadā – rudens un pavasara
semestra beigās. Diemžēl maģistrantu aktivitāte e-anketas aizpildīšanā bijusi ļoti vāja vai
pat nav vispār nav sniegts vērtējums. Pamatojoties uz 12.06.2013. LLU Senāta lēmumu
Nr.8-17 „Par LLU Studiju nolikumu”, studējošajiem noteikts obligāti piedalīties aptaujā.
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Studējošie aptaujās atzīmē, ka mācībspēkiem lielāka uzmanība jāpievērš mācīšanas
metodikas izvēlei, lai uzlabotu studiju procesa kvalitāti; programmas īstenošanā ir iesaistīti
zinoši un augsti kvalificēti mācībspēki; mācībspēkiem lielāka uzmanība ir jāvelta
prasmēm, kā nodibināt un uzturēt labu kontaktu ar maģistrantiem studiju procesā; kaut gan
vairākums maģistrantu atzīmē, ka mācībspēkiem ir ļoti labas runas prasmes un pat novērtē
ar augstāko baļļu skaitu, tomēr citu mācībspēku kompetenču vidū oratora prasmju
pilnveidei būtu jāpievērš lielāka uzmanība.
Analizējot mācībspēku darba kvalitātes rādītājus pa gadiem no 2008. līdz 2014.
gadam, jāsecina, ka vidējiem kvalitātes rādītājiem ir tendence pieaugt. Tas liecina par to,
ka programmā iesaistītie mācībspēki analizē un ņem vērā studentu ieteikumus un
vērtējumus savu profesionālo kompetenču pilnveidošanā, tādejādi sekmējot kopējo
programmas studiju procesa kvalitātes uzlabošanos.
2.5.14. Absolventu aptaujas un to analīze
Lai noskaidrotu un pilnveidotu studiju programmas kopējo kvalitāti ik gadus tiek
veikta absolventu aptauja. Tās mērķis ir noskaidrot absolventu viedokļus par dažādiem ar
studiju kvalitāti saistītiem aspektiem.
Absolventi pozitīvi novērtē studiju laika plānojumu, jo nodarbības studiju
programmā tiek plānotas piektdienu pēcpusdienās un sestdienās, lai maģistranti varētu
apvienot studijas ar darbu; absolventi norāda, ka iegūtās zināšanas viņiem noderēs darbā,
kas parāda, ka programmas studiju kursu izvēle ir vērsta profesionāli un ir atbilstoša
iegūstamajai kvalifikācijai; absolventi visaugstāk ir novērtējuši mācībspēku kompetenci,
pieejamību un sagatavotību lekcijām; respondenti kā nozīmīgas studiju kursu jomas
atzīmējuši - tiesību, pārvaldības un menedžmenta jomas. Savukārt šajās jomās kā
nozīmīgus respondenti izdalījuši šādus studiju kursus - Rīcībpolitika, Ģeopolitika un
Projektu izstrāde un vadība; par mazāk noderīgiem studiju kursiem respondenti atzinuši
studiju kursus Tautas attīstība, Statistika. Iespējams, ka iemesls šādam vērtējumam ir
mācībspēku darba kvalitāte, nespēja motivēt studentus kursa apguvei; par lielāko studiju
programmas plusu respondenti atzinuši labo teorētiskā materiāla bāzi, kas pilnībā atbilst
studiju mērķim un to, ka iegūtās zināšanas var pielietot praktiski ikdienas darbā; par
pozitīvu ieguvumu respondenti atzinuši LLU bibliotēkas piedāvātos pakalpojumus un
ESAF metodiskā kabineta piedāvātos mācību materiālus. Šo pakalpojumu pieejamība
apmierina 17 respondentus, savukārt tas daļēji apmierina 5 respondentus; augstu
novērtējumu absolventu skatījumā guvusi arī autostāvvieta pie LLU, kas liecina par to, ka
vairākums studējošo uz mācībām ierodas ar savu transportu un viņiem šāda iespēja ir ļoti
svarīga; kā studiju programmas mīnusu respondenti nosaukuši to, ka studiju programmā
būtu pēc iespējas vairāk jāiesaista mācībspēki – nozares profesionāļi, kuri papildinātu
teorētiskās zināšanas ar praksi. Taču absolventi, izvēloties pieaicināt vieslektorus, iesaka
rūpīgi izvērtēt viņu kompetenci, kā arī informēt par studiju procesa gaitu, kā arī vērtēšanas
kritērijiem.
2.5.15. Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā
Organizējot studiju procesu, programmā studējošie tiek rosināti un motivēti iesaistīties
studiju procesa pilnveidošanā:
1. Tiek organizētas studentu aptaujas, lai novērtētu mācībspēku darbu un izteiktu
priekšlikumus studiju kursu satura un metožu pilnveidei;
2. Studenti izstrādā kursa projektus un bakalaura (maģistra) darbus ar mērķi
izvērtēt studiju procesa dažādus aspektus. Izstrādāto darbu rezultāti tiek
apspriesti un ņemti vērā studiju procesa organizēšanā;
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3. Ikviena kursa vecākajam ir tiesības vērsties pie programmas vadītāja ar saviem
priekšlikumiem par studiju procesa organizāciju. Nepieciešamības gadījumā tiek
organizētas kursa sanāksmes;
4. Saskaņā ar LLU normatīvajiem dokumentiem, studenti (maģistranti) tiek
pārstāvēti LLU ESAF Domē un metodiskajā komisijā;
5. Studiju procesā tiek nodrošinātas konsultācijas pie mācībspēkiem studentiem
(maģistrantiem) pieejamā laikā;
6. Studentu pašpārvaldes pārstāvji piedalās fakultātes organizētajos stratēģiskajos
semināros.

2.6. Profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programma
UZŅĒMĒJDARBĪBAS VADĪBA
Studiju programmas direktors – LLU Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātes
Uzņēmējdarbības un vadībzinātnes institūta profesore, Dr.oec. Andra Zvirbule-Bērziņa.
2.6.1. Īstenošanas mērķi un uzdevumi
Studiju programmas īstenošanas mērķis - sagatavot augsta profesionāla līmeņa
uzņēmējdarbības vadīšanas speciālistus ar prasmēm un zināšanām, kas nepieciešamas
uzņēmumu un iestāžu vadītājam.
Studiju programmas īstenošanas uzdevumi Sniegt nozares jaunāko sasniegumu apguvei nepieciešamās zināšanas
uzņēmējdarbībā, resursu vadīšanā, vadīšanas procesos, finansēs un reģionālajā
ekonomikā, lai iegūtu teorētisku un praktisku bāzi augstākā līmeņa vadītāja
kvalifikācijas iegūšanai;
(Studiju kursi, kuri nodrošina uzdevuma izpildi - Cilvēku resursu vadība, Finanšu
menedžments, Uzņēmējdarbības plānošana, organizēšana un kontrole, Uzņēmējdarbības
likumdošana un institucionālā vide, Resursu vadīšana, Reģionālā ekonomika, Ilgtspējīga
attīstība, Starptautiskā ekonomika, Stratēģiskais menedžments, Makroekonomikas analīze,
Mikroekonomikas analīze)
 Nodrošināt dažāda rakstura vadīšanas procesu izpratni uzņēmumā un sniegt
nepieciešamo zināšanu apguvi nozaru skatījumā;
(Studiju kursi, kuri nodrošina uzdevuma izpildi - Mārketinga stratēģiskā vadīšana, Resursu
plānošanas sistēmas, Kvalitātes sistēmas, Ražošanas menedžments, Risku menedžments,
Projektu vadīšana, Finanšu investīciju vadība, Kontrolings, Loģistikas sistēmu
menedžments)
 Attīstīt un nostiprināt pētnieciskā darba iemaņas, kur tiek izmantotas
pētnieciskās metodes;
(Studiju kursi, kuri nodrošina uzdevuma izpildi - Matemātiskā statistika, Pētniecības,
publikāciju metodoloģija, Zināšanu pārvaldība, Profesionālās prakses, Maģistra darbs,
Maģistrantu zinātniskā konference Attīstība daudzveidībā
 Ieinteresēt studentus zinātniski - pētnieciskajā darbībā un rast iespēju
praktizēties pētījumu rezultātu prezentēšanā;
(Studiju kursi, kuri nodrošina uzdevuma izpildi – atsevišķu studiju kursu ietvaros un
Profesionālā prakse, Maģistra darbs, Maģistrantu zinātniskā konference Attīstība
daudzveidība.
 Sniegt nepieciešamās pedagoģijas un psiholoģijas zināšanas un iemaņas.
(Studiju kursi, kuri nodrošina uzdevuma izpildi - Lietišķā psiholoģija, Sistēmpieeja
organizāciju konfliktoloģijā).
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2.6.2. Programmas paredzētie studiju rezultāti
Zināšanu, prasmju un kompetenču jomā – 1) SP veidota atbilstoši profesiju
standartam (PS 1.49, kas nosaka nepieciešamās zināšanas un prasmes Uzņēmuma
vadītāja /vadītāja vietnieka kvalifikācijas iegūšanai.
Programma atbilst LR profesiju klasifikatora Pirmajai pamatgrupai – vadītāji 112
un 12 apakšgrupai, kuru profesionālās darbības pamatzināšanas, prasmes un kompetences
ir definētas
(http://www.lm.gov.lv/upload/darba_devejiem/profesiju_klasifikators_0811.pdf)
Studiju rezultātu formulēšanu un atbilstību Kopējiem kvalitātes nodrošināšanas
principiem augstākajā izglītībā un profesionālajā izglītībā un apmācībā saistībā ar Eiropas
kvalifikāciju ietvarstruktūru. Programmā studējošie iegūst Eiropas kvalifikāciju
ietvarstruktūras (EQF) 7. līmenim atbilstošas zināšanas, prasmes un kompetences, kas
ietvertas LR MK Noteikumos Nr.990 Noteikumi par Latvijas izglītības klasifikāciju
(http://www.likumi.lv/doc.php?id=184810)
SP sasniedzamie studiju rezultāti nodrošina, ka uzņēmuma un iestāžu vadītājs strādā
jebkuru Latvijas reģionu komercsabiedrībās jebkurā tautsaimniecības nozarē, kā arī
iestādēs un organizācijās, kuras atbilstoši komerclikumam nav uzskatāmas par
komercsabiedrībām, bet savu darbību veic saskaņā ar komercdarbības principiem.
Profesionālās darbības veikšanai nepieciešamās profesionālās kompetences apgūstot programmu maģistrants iegūst zinātniskās, profesionālās un sociālās kompetences
kas atbilst programmas uzdevumiem un mērķim:
 izmantotu zināšanas un prasmes mainīgās uzņēmējdarbības situācijās,
profesionālajā un personīgajā jomā, īstenojot ilgtspējīgu reģionu attīstību;
 radītu jaunu izpratni resursu vadīšanā un racionālā izmantošanā atbilstoši
globalizācijas procesu un jaunās ekonomikas attīstības nosacījumiem;
 kontrolētu un pārveidotu sarežģītus un grūti prognozējamus uzņēmējdarbības
apstākļus, kas prasa jaunas stratēģiskas pieejas;
 atbilstoši teorētiskajām zināšanām un praktiskajām iemaņām, veiktu darījumu ar
dažādiem finanšu instrumentiem analīzi un ar tiem saistītos finanšu aprēķinus;
 veicinātu Latvijas reģionu inteliģences attīstību kā vienu no garantiem
konkurētspējīgai reģionu uzņēmējdarbības vides attīstībai
 iegūtas padziļinātas un strukturētas teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas
pielietotu pētījumu un publikāciju izstrādē angļu valodā atbilstoši Latvijas un
starptautiskajām normām
 spētu veikt maģistra darbā datu apstrādi, izmantojot datu apstrādes
lietojumprogrammatūru, interpretēt iegūtos rezultātus, formulēt secinājumus un
saistīt tos ar uzņēmējdarbības nozari, reģionu un pamatot lēmumus un veikt to
analīzi.
 radītu un ieviestu jaunas, efektīvas un konkurētspējīgas pieejas uzņēmējdarbības
plānošanas, organizēšanas un kontroles procesos.
Zināšanas - kuras ir uzņēmējdarbības vadības zināšanu avangardā un ir pamats oriģinālai
domāšanai, pētniecībai un kritiskai izpratnei par:
 vadībzinātnes teorētisko un metodoloģisko pielietojumu, īstenojot
uzņēmējdarbības vadības ilgtspējīgu attīstību;
 finanšu vadības lomu uzņēmuma stratēģisko mērķu sasniegšanā.
 uzņēmējdarbības plānošanas, organizēšanas un kontroles procesu lomu
uzņēmumu darbības pilnveidošanā un attīstībā esošās globalizācijas un
pieaugošās konkurences apstākļos
Prasmes integrēt un izmantot zināšanas, lai:
 spētu organizēt savu un citu darbu
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prastu pielietot vadīšanas metodes uzņēmumos (organizācijās)
veiktu uzņēmuma (organizācijas) vadīšanas funkciju plānošanu
izstrādātu lēmuma pieņemšanas procesu, iesaistot personālu lēmumu īstenošanā.
noteiktu pētījuma apjomu, formulēt pētījuma hipotēzi, mērķi un uzdevumus,
atspoguļot pētījuma rezultātus publikācijā,
izmantotu starptautiskās datu bāzes.
noteiktu problēmsituācijas un patstāvīgi tās risinātu uzņēmumu saimnieciskās
darbības un tautsaimniecības ilgtspējīgās attīstības kontekstā Latvijas reģionos
veidotu uzņēmuma izmaksu kontrolinga sistēmu, vadīšanas procesu plūsmu
kontrolingu.
pārstāvētu uzņēmumu darījumos ar citiem uzņēmumiem, tai skaitā valsts
pārvaldes reģionālajām iestādēm vai citām valsts varas institūcijām;
sagatavotu atzinumus, vērtējumus un priekšlikumus.
2.6.3. Studiju programmas plāns

Lai nodrošinātu programmai izvirzīto mērķu un uzdevumu sasniegšanu, apgūstamie
priekšmeti tiek sadalīti obligātajā (A) un izvēles (B) daļā. Programmas daļu apjomi un to
procentuālais sadalījums redzami 2.40.tabulā un 2.41.tabulā un 2.6 pielikumā.
2.40. tabula
Profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programmas “Uzņēmējdarbības
vadība” pilna laika studijas (1,5 gadu programma)
Kredītpunkti

Studiju priekšmeti
A. Obligātie studiju priekšmeti
Tai skaitā Pedagoģijas un psiholoģijas priekšmeti
B. Izvēles priekšmeti
Tai skaitā obligātās izvēles priekšmeti
Prakse
Valsts pārbaudījums
Kopā

20 KP
2KP
14 KP
4KP
6 KP
20 KP
60KP

%
33%
24%
10%
33%
100%
2.41. tabula

Profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programmas “Uzņēmējdarbības
vadība” pilna laika studijas (2 gadu programma)
Kredītpunkti

Studiju priekšmeti
A. Obligātie studiju priekšmeti
Tai skaitā Pedagoģijas un psiholoģijas priekšmeti
B. Izvēles priekšmeti
Tai skaitā obligātās izvēles priekšmeti
Prakse
Valsts pārbaudījums
Kopā

20 KP
2KP
14 KP
4 KP
26 KP
20 KP
80KP

%
25%
18%
32%
25%
100%

2.6.4. Studiju kursu un studiju moduļu (ja tādi ir) apraksti
Studiju
kursu
apraksti
ir
publiski
https://lais.llu.lv/pls/pub/kursi.startup?l=1
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pieejami

LLU

IS

sistēmā

2.6.5. Studiju programmas organizācija
Studiju programmas praktiskā īstenošana notiek saskaņā ar LLU Ekonomikas un
sabiedrības attīstības fakultātes mērķis un uzdevumiem, kas definēti un noteikti LLU
Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātes nolikumā (Senāta 13.02.2013. lēmums
Nr. 7 – 235).
Studiju programmas izstrādi, pilnveidošanu un koordināciju organizē studiju
programmas direktore. Studiju programmas direktora apstiprināšanu, pienākumus un
tiesības nosaka LLU Nolikums par studiju programmas direktoru (Senāta 14.05.2008.
lēmums Nr. 6 – 122). Augstākās profesionālās izglītības maģistra studiju programmas
Uzņēmējdarbības vadība direktore kopš 2007.gada ir Uzņēmējdarbības un vadības katedras
asoc.profesore A. Zvirbule-Bērziņa.
Studiju programma tiek organizēta pilna laika studijās, kur - studiju process tiek
organizēts ar mācību slodzes sadalījumu katru nedēļu - piektdienās un sestdienās. Studiju
priekšmeti var tikt organizēti priekšmetu blokos, pēc priekšmeta bloka noklausīšanās
students kārto pārbaudījumu saskaņā ar programmā paredzēto pārbaudījuma veidu un
ievēro pārbaudījuma grafiku. Studiju programmas “Uzņēmējdarbības vadība” īstenošana
atbilst iesaistīto struktūrvienību mērķiem un uzdevumiem. Programmas realizāciju
koordinē un vada LLU ESAF Uzņēmējdarbības un vadībzinātnes institūts. Programmas
saturu un kvalitāti nodrošina:
 ESAF Uzņēmējdarbības un vadībzinātnes institūts;
 Finanšu un grāmatvedības institūts;
 Ekonomikas un reģionālās attīstības institūts;
 Tehnikās fakultātes Izglītības un mājsaimniecības institūts;
 Informācijas Tehnoloģiju fakultātes, Vadības sistēmu katedra.
Institūti, katedras un atbildīgie studiju kursu pasniedzēji nodrošina mācību metodisko
darbu: izveido un atjauno studiju kursu programmas, nodrošina atbilstošo studiju kursu
pasniegšanu, maģistra darbu vadīšanu un aizstāvēšanu un citus mācību metodiskos darbus.
Studiju programmas izpildē piedalās kopā 24 docētāji, no tiem 22 ir LLU ievēlēti
mācībspēki. Programmu realizē 19 zinātņu doktori, kas sastāda 79% no kopskaita, jeb
93% no KP kopskaita. Bez tam studiju programmas izpildē iekļaujas 6 docētāji ar maģistra
grādu, kas sastāda 21% no kopskata, jeb 7% no KP kopapjoma. Daļai no docētājiem (5),
jeb 23% pamatdarbs vai blakus darbs ir saistīts ar profesionālo darbību , uzņēmējdarbību,
pašvaldību darbību. Ievēlēto akadēmisko personālu sastāda 5 (21%) profesori, 10 (42 %)
asoc.profesori, 5 (21%) docenti, 4(16%) lektori.
Programmas realizācijas nodrošināšanā tiek iesaistīts arī atbilstošs tehniskais un
saimnieciskais personāls.
Studiju gaitu studiju programmā reglamentē studiju programma un studiju plāns.
Studiju kvalitātes nodrošināšanas procesā piedalās mācībspēki, studējošie un darba
devēji. Studenti studiju programmas kvalitātes novērtēšanā piedalās gan ņemot dalību
lēmumu pieņemšanā Metodiskajā komisijā, fakultātes Domē, LLU Konventā un Senātā,
gan piedaloties organizētajās aptaujās.
Studiju programmas kvalitātes nodrošināšanas procesā būtiska nozīme ir
Metodiskajai komisijai, kura darbojas saskaņā ar LLU Metodiskās komisijas nolikumu
(Senāta 9.04.2008. lēmums Nr. 6 – 107). Atbilstoši nolikumam, ESAF Maģistra studiju
metodiskās komisijas sastāvā ir studiju programmas direktori,
katedru/institūtu
mācībspēki, studenti un lietvede, kā arī darba devēju pārstāvji. (EF Domes lēmums 2012.g.
21.decembrī Nr.18) Metodiskajā komisijā izskata un saskaņo studiju programmu plānus,
atbilstoši spēkā esošajiem LR normatīvajiem aktiem un LLU iekšējiem normatīvajiem
dokumentiem, izskata un izvērtē jaunu un esošo studiju kursu saturu atbilstoši apgūstamās
studiju programmas nostādnēm, veic mācībspēku metodiskā darba kontroli, veic izstrādāto
mācību grāmatu un studiju materiālu izvērtēšanu.
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Visas ar mācību procesu saistītās izmaiņas apstiprina fakultātes Dome, atbilstoši
fakultātes nolikumā apstiprinātajām prasībām.
Atgriezenisko saiti par studiju programmas rezultātiem iegūst sadarbībā ar darba
devējiem, kas piedalās VPK sēdēs, slēdz prakšu līgumus un prakses noslēgumā dod
rakstisku vērtējumu par studenta zināšanām, prasmēm un kompetencēm.
ESAF organizētajā Absolventu nedēļā absolventi vērtē studiju procesā iegūto
zināšanu nozīmi darbā tirgū un dalās praktiskā darba pieredzē.
Studiju programmas stratēģisko virzību un attīstību palīdz veidot LLU Padomnieku
konvents un fakultātē dibinātais absolventu klubs – biedrība „LLU Ekonomistu Klubs”
2.6.6. Prasības, uzsākot studiju programmu
Saskaņā ar LLU Uzņemšanas noteikumu prasībām http://www.llu.lv/augstakalimena-studijas augstākā līmeņa studijām var pretendēt - Latvijas pilsoņi un personas,
kurām izdota Latvijas Republikas nepilsoņa pase; Eiropas Savienības pilsoņi, Eiropas
Ekonomikas zonas pilsoņi, Šveices Konfederācijas pilsoņi, vai Eiropas Kopienas
pastāvīgie iedzīvotāji, - ja ir derīga uzturēšanās atļauja. Ārvalstnieku tiesības studēt LLU
nosaka Augstskolu likuma 83.pants.
Studijām profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programmās var
pieteikties reflektanti, kuri ieguvuši otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības vai
profesionālā bakalaura diplomu par augstāko izglītību ar vai bez 5.līmeņa profesionālo
kvalifikāciju, kā arī pretendenti ar bakalaura grādu atbilstoši izvēlētās studiju programmas
prasībām. Maģistra studijām pieteikties var arī tie, kuri atbilstošā studiju virzienā augstāko
izglītību ieguvuši līdz 1995. gadam.
Iepriekšējā izglītība:
1,5 gadu programmā - profesionālais bakalaura grāds vai otrā līmeņa profesionālā
augstākā izglītība ekonomikas, uzņēmējdarbības vai vadības zinību nozarēs;
2 gadu programmā - akadēmiskais bakalaura grāds vai otrā līmeņa profesionālās
augstākās izglītības diploms, kas nav saistīts ar attiecīgo nozari vai augstākā izglītība
jebkurā nozarē līdz 1995. gadam, apliecinot, ka iepriekšējā studiju līmenī prakse veido
vismaz 6KP vai vismaz gadu darba pieredzi izvēlētajā studiju virzienā ar izziņu no
reflektanta darba vietas, kurā ir uzrādīts ieņemamais amats un galvenie pienākumi
uzņēmējdarbības un/vai vadības jomā.
LLU pamatstudiju programmas, kuru absolventi var studēt šajā studiju
programmā (bez papildprasībām): Lauksaimniecība, Mežzinātne, Mežinženieris,
Kokapstrāde, Veterinārmedicīna, Lauksaimniecības inženierzinātne, Lauksaimniecības
enerģētika, Mašīnu projektēšana un ražošana, Mājas vide izglītībā, Būvniecība,
Būvniecība, Ainavu arhitektūra un plānošana, Zemes ierīcība, Vide un ūdenssaimniecība,
Pārtikas zinības, Pārtikas produktu tehnoloģija, Ēdināšanas un viesnīcu uzņēmējdarbība,
Komercdarbība un uzņēmuma vadība, Organizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloģija,
Iestāžu un uzņēmumu ārējie sakari, Datorvadība un datorzinātne, Programmēšana,
Ekonomika.
2.6.7. Studiju programmas praktiskā īstenošana
Studiju process sastāv no auditoriju nodarbībām, patstāvīgām studijām,
konsultācijām un pārbaudījumiem, kā arī no prakses.
Studiju priekšmetu pasniedzēji aktīvi izmanto dažādas studiju priekšmeta
organizācijas formas un veidus:
 lekcijas- mācībspēka, nepastarpināts, ar ilustrācijām un citiem uzskates
līdzekļiem papildināts temata izklāsts studentiem.
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praktiskos darbus- studentu teorētisko zināšanu izmantošana un padziļināšana
pielietojot praktiski lekcijās sniegto informāciju, vai temata padziļinātu izklāstu
izmantojot programmatūru utt.
 seminārus- diskusija par noteiktu tematu starp studentiem vai studentu grupām
 individuālos darbus/individuālos seminārus (case study) - studenta vai studentu
grupas argumentēti izstrādāts darbs ar izziņas, pētniecisku vai analītisku ievirzi
par konkrētu tēmu vai uzņēmuma pieredzi, kas aizstāvams un argumentējams
pasniedzējam un/vai grupas biedriem.
Gandrīz visi studiju kursi tiek realizēti izmantojot Moodle sistēmas priekšrocības.
Studiju plāna neatņemama sastāvdaļa ir prakses, kurās students nostiprina teorētiskās
zināšanas praksē. Prakses norise, izpildāmas prasības, pārskata sagatavošana un
aizstāvēšanas termiņi ir norādītas apstiprinātā prakses nolikumā, prakses līgumā un prakses
programmā. Prakšu īstenošanu, aizstāvēšanu nosaka un reglamentē LLU Prakšu nolikums.
2.6.8. Vērtēšanas sistēma
Katra studiju kursa apguves laikā studentam ir jānokārto studiju kursa programmā
noteiktie kārtējie pārbaudījumi – kontroldarbi un/vai studiju patstāvīgie darbi. Studiju
kursa apguve noslēdzas ar pārbaudījumu – ieskaiti/ieskaiti ar atzīmi vai eksāmenu.
Pie eksāmena tiek pielaisti tikai tie studenti, kas izpildījuši visas studiju kursa
programmā noteiktās prasības (nokārtojuši kontroldarbus, studiju patstāvīgos darbus u.c.).
Pretējā gadījumā studentam nav tiesības kārtot eksāmenu. Pārbaudījumu vērtējumi tiek
reģistrēti eksaminācijas lapā.
Nodarbību sarakstā vai eksāmenu grafikā plānotajā laikā nenokārtotais noslēguma
pārbaudījums ir studiju parāds. Studiju parādu kārtošanas noteikumi un kārtība ir
reglamentēti ar atbilstošiem LLU Senāta lēmumiem.
Studiju rezultātu vērtēšana notiek atbilstoši:
 LR Normatīvajiem dokumentiem :
MK Noteikumiem 481„Noteikumi par otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts
standartu28. Vērtējot otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas apguvi,
ievēro šādus pamatprincipus:
1. zināšanu un prasmju vērtēšanas atklātība - atbilstoši izvirzītajiem programmu
mērķiem un uzdevumiem, kā arī studiju kursu mērķiem un uzdevumiem ir
noteikts prasību kopums pozitīvai izglītības sasniegumu vērtēšanai;
2. vērtējuma obligātuma princips - nepieciešams iegūt pozitīvu vērtējumu par
programmas obligātā satura apguvi.
 LLU Iekšējiem reglamentējošiem dokumentiem:
Studiju nolikums apstiprināts ar Senāta 12.06.2013. lēmumu Nr. 8-17
(http://www.llu.lv/getfile.php?id=70161)
Studiju kursa un prakses dokumentu izstrādāšanas nolikums, (Studiju padomes
27.11.2013. lēmumu Nr. 02.1 - 25.02 / 7) (http://www.llu.lv/getfile.php?id=73685)
Nolikums par studiju noslēgumu pārbaudījumiem Senāta lēmums 2014. gada 9.aprīlī
Nr. 8 - 65 (http://www.llu.lv/studiju-noslegums?ri=4420)
LLU prakses nolikums (Senāta lēmums no 09.02.2011. Nr. 7-81)
Saskaņā ar normatīvajiem dokumentiem izglītības vērtēšanas pamatprincipi studiju
programmā ir:
 pozitīvo sasniegumu summēšanas princips;
 pārbaudes obligātuma princips;
 vērtēšanas kritēriju atklātības un skaidrības princips;
 vērtēšanas formu dažādības princips;
 pārbaudījuma pieejamības princips.
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LLU Studiju nolikumā paredz vērtēšanu pēc kvalitatīvā vērtējuma un kvantitatīvā
rādītāja.
Studiju programmā iekļauto studiju kursu noslēgumā maģistranta ieguldījums kursa
apguvē tiek vērtēts ar kvalitatīvo vērtējumu - ballēs. Kvalitatīvais rādītājs ir studiju
rezultātu vērtēšana ballēs 10 ballu skalā:
 ļoti augsts apguves līmenis (10 - izcili, 9 - teicami);
 augsts apguves līmenis (8 - ļoti labi, 7 - labi);
 vidējs apguves līmenis (6 - gandrīz labi, 5 - viduvēji, 4 - gandrīz viduvēji);
 zems apguves līmenis (3 - vāji, 2 - ļoti vāji, 1 - ļoti, ļoti vāji).
Savukārt kvantitatīvais vērtējums ir studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos. Par
katru studiju kursu, maģistra darbu (diplomdarbu/diplomprojektu), valsts pārbaudījumu vai
sasniegto prakses mērķi ieskaita kredītpunktus, ja to apguves līmenis ir pozitīvs vai ir
saņemts vērtējums ieskaitīts. Iegūstamo kredītpunktu summa ir norādīta studiju plānā. Lai
novērtētu maģistrantu izpildītā darba apjoma atbilstību plānam, katru semestri un studiju
gadu tiek veikts tā kvantitatīvais vērtējums kredītpunktos - 1 kredītpunkts atbilst 40
stundām. Sīkāka un detalizētāka vērtēšanas kritēriju pielietošana notiek saskaņā ar LLU
Studiju nolikumu.
Papildus kvalitatīvajam vērtējumam studiju kursos ir noteikti arī kvantitatīvie
rādītāji, kas skar studiju rezultātu formulējumu un sasniedzamo rezultātu definējumu.
Līdz ar to katrs pasniedzējs savā studiju kursā regulāri pārbauda studentu zināšanas,
izmantojot kursa programmās un aprakstā norādītos pārbaudes veidus (kontroldarbi,
pārbaudes darbi, referāti, prezentācijas, patstāvīgie darbi utt.). Prasības ir atkarīgas no
studiju kursa specifikas, studiju procesa organizācijas un sasniedzamo rezultātu
definējuma. Zināšanu pārbaudes veidi ir- eksāmens ,ieskaite ar atzīmi vai ieskaite. Studiju
kursu zināšanu pārbaužu sadalījums un īpatsvars kopš 2009./2010.st.g. nav mainīts.
Prakšu novērtējums tiek balstīts uz LLU Prakšu nolikumu (Senāta lēmums 7-81
09.02.2011), kas paredz:
 Viens kredītpunkts (1 KP) atbilst vienai prakses nedēļai, un tas ir 40
akadēmiskās stundas
 Prakses ilgumu, norises laiku un prakses vērtējuma veidu (ieskaite, ieskaite ar
atzīmi, eksāmens) nosaka prakšu programma
 Studējošais saņem no prakses vietas prakses vadītāja atsauksmi par darbu, kuru
noteiktajā termiņā iesniedz katedrā/institūtā.
 Prakses vadītājs iepazīstas ar studējošā prakses atskaiti/pārskatu, atsauksmi par
praksi un atļauj piedalīties prakses aizstāvēšanā.
 Prakses atskaišu/pārskatu aizstāvēšanu un vērtēšanu veic katedras/institūta
vadītāja apstiprināta komisija, kuras sastāvā tiek iekļauts prakses vadītājs.
 Praksi novērtē ar ieskaiti, ieskaiti ar atzīmi vai eksāmenu.
 Aizstāvēšana notiek studiju plānā noteiktā termiņā.
Maģistra darba tematu izvēlas students saskaņojot to ar darba vadītāju un to var
izvērtēt katedru sēdē. Maģistra darbu students izstrādā patstāvīgi, studiju pēdējā semestrī,
konsultējoties ar darba vadītāju. Studentam izstrādājot maģistra darbu un nostiprinot
zināšanas praksē ir jāprezentē un jāpublicē veiktie pētījumi un praktiski iegūtie rezultāti
maģistrantu zinātniskajā konferencē “Attīstība daudzveidībā”, ko ik gadus organizē
ESAF Uzņēmējdarbības un vadībzinātnes institūts.
2013./2014.st.gadā profesionālās maģistra programmas (kopumā 11 maģistranti
piedalījās konferencē), izvēlētās zinātniskās tēmas un referātus var sadalīt sekojošās tēmu
grupās:
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2.42. tabula
Zinātnisko tematu un to izvēles salīdzinājums pa studiju gadiem 2010.-2013.g.
Studiju gadi
Tematiskie virzieni
Uzņēmumu vadīšana, personāla vadīšana,
vadīšanas procesa izpēte
Finanšu instrumentu pielietošana
uzņēmējdarbība, finanšu menedžments un
administrēšana
Uzņēmējdarbība reģionos, reģionu
attīstība
Uzņēmējdarbības vides praktiskie
risinājumi , t.sk. agrārās sfēras uzņēmumu
un resursu un vides risinājumi
Pašvaldību administrēšanas procesi
Uzņēmējdarbības likumdošanas aspekti un
analīze
Risku vadība un administratīvie procesi
uzņēmējdarbībā
Sociālā atbildība uzņēmējdarbībā
Ekonomisko procesu (makroekonomisko)
ietekme uz uzņēmējdarbību
Uzņēmumu funkciju vērtējumi
Uzņēmumu stratēģijas un plānošanas
tematika
Izglītības vadības/pārvaldības
problemātika
Kopā:

2011./2012.st.g.
Darbi, Darbi,
skaits
%

2012./2013.st.g.
Darbi, Darbi,
skaits
%

2013./2014.st.g.
Darbi,
Darbi,
skaits
%

1

12

2

17%

1

9%

2

25

2

17%

1

9%

1

12

0

0

1

9%

2

25

1

12%

4

36%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

2

25

2

17%

0

0

0

1

12%

1

9%

0

0

2

17%

2

18 %

0

0

2

17%

0

8

100%

12

100%

11

9%

100%

Varam secināt, ka 2013./2014.st.gadā aizvien aktuālāki kļūst temati saistībā ar agrāro
sfēru, vides jautājumiem un energoefektivitāti. Savukārt pārējie temati ir pārstāvēti
atkarībā no studējošo interesēm un skaita izkliedes.
Programmas mērķu un uzdevumu sasniegšanas vērtēšanas sistēma atspoguļotas
2.43. tabulā
2.43. tabula
Studiju programmas mērķu sasniegšanas vērtēšanas sistēma
Studiju programmas mērķi

Vērtēšanas sistēma

1.

Sniegt nozares jaunāko sasniegumu apguvei
nepieciešamās zināšanas uzņēmējdarbībā, resursu
vadīšanā, vadīšanas procesos, finansēs un
reģionālajā ekonomikā, lai iegūtu teorētisku un
praktisku bāzi augstākā līmeņa vadītāja
kvalifikācijas iegūšanai
Sniegt nepieciešamās pedagoģijas un psiholoģijas
zināšanas un iemaņas.

Eksāmenu un ieskaišu rezultāti.
Studentu aptauja par mācību
procesa organizāciju, vērtēšanas
metodēm un apmierinātību.
Līdzdalība
maģistrantu
un
doktorantu
konferenču
organizēšanā un vadīšanā.

2.

Studiju darbu, prakses atskaites
Nodrošināt dažādu vadīšanas procesu izpratni un maģistra darba vērtējums.
uzņēmumā un sniegt nepieciešamo zināšanu Profesionālo studiju beidzēju,
apguvi dažādu nozaru skatījumā
darba devēju aptaujas un
atsauksmes.
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Studiju programmas mērķi

3.

Vērtēšanas sistēma

Piedalīšanās
maģistrantu
zinātniskajās konferencēs un
prezentējot pētnieciskā darba
rezultātus;
Attīstīt un nostiprināt pētnieciskā darba iemaņas,
un
iesaistīšanās
kur tiek izmantotas dažādas pētnieciskās metodes; Līdzdalība
Ieinteresēt studentus zinātniski - pētnieciskajā pētījumos aktivizējot maģistra
darbībā un rast iespēju praktizēties pētījumu darba vadītāja un maģistranta
savstarpējo sadarbību. (Maģistra
rezultātu prezentēšanā;
darba vadītāju un iespējamo
tematu izvēloties studentam
uzsākot studijas pirmā semestra
laikā)

Maģistra darba vērtēšana notiek saskaņā ar VPK (Valsts pārbaudījumu komisijas)
darba organizēšanas principiem un galvenie vērtēšanas kritēriji ir:
teorētisko zināšanu sistematizācija atbilstoši praktiski pētāmajai problēmai un
risinājumam;
 teorētiskās literatūras, profesionālo un citu informatīvo avotu apguve, t.sk.
svešvalodās;
 darba tematikas aktualitāte un nozīmīgums;
 darba mērķtiecīgums un sistematizēta virzība un darba mērķi;
 praktisko risinājumu nozīmīgums un novitāte;
 pētāmās problēmas risināšanas prasmes, to pielietojums praktiskajā darbībā;
 pētījuma rezultātu aizstāvēšanas prasmes;
 loģiski konstruktīvu secinājumu un priekšlikumu veidošana, atbilstoši pētāmajai
problēmai un darba mērķim.
Maģistra diplomu un kvalifikāciju saņem students, kurš ir apguvis studiju
programmu pilnā apjomā un nokārtojis gala pārbaudījumus, iegūstot tajā vērtējumu – ne
mazāku par 4 (gandrīz viduvēji). Studējošo sekmība un rezultāti regulāri jāanalizē un
jāapspriež katedras sēdēs un maģistra darbu aizstāvēšanas rezultāti jāapstiprina ESAF
Domes sēdēs, sniedzot VPK komisijas ziņojumus.
Saskaņā ar rektora 04.11.2013. rīkojumu nr. 03-105 Valsts pārbaudījumu komisijas
(turpmāk tekstā - komisija) sastāvs: komisijas priekšsēdētājs Vladislavs Vesperis, Dr.oec.,
Pārresoru koordinācijas centra Attīstības uzraudzības un novērtēšanas nodaļas vadītājs,
priekšsēdētāja vietniece Andra Zvirbule-Bērziņa, Dr.oec., LLU ESAF Uzņēmējdarbības
un vadībzinātnes institūta profesore, komisijas locekļi:
 Aija Eglīte, Dr.oec., LLU ESAF Ekonomikas un reģionālās attīstības institūta
asociētā profesore;
 Dace Vīksne, Dr.oec., LLU ESAF Finanšu un grāmatvedības institūta docente;
 Anna Ābeltiņa, Dr.oec., Rīgas Stradiņa universitātes asociētā profesore;
 Juris Apsis, COONNECT Latvija, seniors eksperts;
 Ģirts Lapšins, Mg.oec., AS „Swedbank” nekustāmā īpašuma vērtētājs.
Saskaņā ar Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātes dekāna 28./10./2013.
rīkojumu Nr. 06-2-05/204 komisijas tehniskā sekretāre ESAF dekanāta galvenā speciāliste
Inga Vetere.
Komisijas sēdes diena: 2014. gada 10. janvāris.
Komisijai tika iesniegti 3 pilna laika maģistrantu izstrādātie maģistra darbi, kuri
sekmīgi aizstāvēti. Sekmīgi aizstāvēto darbu autoriem komisija piešķīra profesionālo
maģistra grādu uzņēmējdarbībā un vadīšanā.
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2.44. tabula
Maģistra darbu aizstāvēšanā saņemtie vērtējumi
Vērtējums
„10” balles (izcili)
„9” balles (teicami)
„8” balles (ļoti labi)
„7” balles (labi)
„6” balles (gandrīz labi)
„5” balles (viduvēji)
„4” balles (gandrīz viduvēji)
„3” balles (vāji)
Kopā:

Vērtējumu skaits

Procenti

1
1
1
3

33.4
33.3
33.3
100

Vidējais vērtējums – 8,00
Maģistra darbu izstrādi vadīja 3 Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātes
Uzņēmējdarbības un vadībzinātnes institūta mācībspēki.
Recenzentu sadalījums pa institūtiem ir šāds: Uzņēmējdarbības un vadībzinātnes
institūts – 2; Ekonomikas un reģionālās attīstības institūts – 1; Finanšu un grāmatvedības
institūts – 2 mācībspēki.
Komisija rekomendē Guntim Siliņam turpināt studijas doktorantūrā, kā arī maģistra
darbu „Augsnes apstrādes tehnoloģiju ekonomiskais pamatojums SIA „Joži”” (vadītāja
profesore Andra Zvirbule-Bērziņa) atzīt kā praktiski ieviešamu un virzīt uz zinātnisko
darbu konkursu.
Komisijai tika iesniegti 2 pilna laika maģistrantu izstrādātie maģistra darbi, kuri
sekmīgi aizstāvēti. Sekmīgi aizstāvēto darbu autoriem komisija piešķīra profesionālo
maģistra grādu uzņēmējdarbībā un vadīšanā un piektā līmeņa profesionālo kvalifikāciju
– uzņēmumu un iestāžu vadītājs.
2.45. tabula
Maģistra darbu aizstāvēšanā saņemtie vērtējumi
Vērtējums
„10” balles (izcili)
„9” balles (teicami)
„8” balles (ļoti labi)
„7” balles (labi)
„6” balles (gandrīz labi)
„5” balles (viduvēji)
„4” balles (gandrīz viduvēji)
„3” balles (vāji)
Kopā:

Vērtējumu skaits

Procenti

1
1
2

50
50
100

Vidējais vērtējums – 7,50
Maģistra darbu izstrādi vadīja 2 Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātes
Uzņēmējdarbības un vadībzinātnes institūta mācībspēki.
Recenzentu sadalījums pa institūtiem ir šāds: Uzņēmējdarbības un vadībzinātnes
institūts – 2; Ekonomikas un reģionālās attīstības institūts – 1; Finanšu un grāmatvedības
institūts – 1 mācībspēki.
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Komisija rekomendē – Initas Ceras maģistra darbu „TENAX grupas darbības
izvērtējums un attīstības iespējas ”, vadītāja docente A.Zvaigzne - atzīt par praktiski
ieviešamu un virzīt uz zinātnisko darbu konkursu.
Komisija secina, ka maģistra darbi sagatavoti labā kvalitātē un atbilst profesionālo
maģistra darbu izvirzītajām prasībām.
Komisijas priekšlikumi – turpmākajā studiju programmas īstenošanā vairāk
akcentēt maģistra darbos ietverto priekšlikumu pamatošanas un aizstāvēšanas prasmes.
2.6.9. Studiju programmas izmaksas
Augstākās profesionālās izglītības programmas “ Uzņēmējdarbības vadība”
finansēšanas avoti ir studiju maksa, budžeta vietas nav iedalītas.
Studiju maksas lielumu nosaka LLU Senāts. Studiju maksas izmaiņas apkopotas
tabulā.
2.46. tabula
Studiju maksas sadalījums pa studiju gadiem, EUR
Studiju maksa EUR/gadā

Studiju gads
2012./2013.st.g.
2013./2014.st.g.

1408
1408

Studiju programmas izmaksas 2013./2014. studiju gadā salīdzinot ar citām virzienā
iesaistītajām programmām apkopotas 2.47. tabulā.
2.47. tabula
Studiju programmas izmaksas 2013./2014. studiju gadā
Studiju programma

Vadība, administrēšana un
nekustamo īpašumu pārvaldība

Studiju
virziens

SV
Nr.

11

Studiju
līmenis

Studiju programmas izmaksas 2013./2014.
studiju gadā
no studiju
no budžeta
maksas
kopā,
finansējuma,
ieņēmumiem,
EUR
EUR
EUR

Kods

Nosaukums

42345

Komercdarbība un
uzņēmuma vadība

prof.bak.

163 621

163 621

41345

Komerczinības

1.līm.

52 315

52 315

42345

Sabiedrības pārvalde

prof.bak.

0

0

42345

Iestāžu un uzņēmumu
ārējie sakari

prof.bak.

63 779

63 779

47345

Uzņēmējdarbības vadība

prof.mag.

39 452

39 452

47345

Sabiedrības pārvalde

prof.mag.

28 589

28 589

47345

Projektu vadība

prof.mag.

48 515

48 515

396 271

396 271

Kopā

0

2.6.10. Studiju programmas atbilstība valsts akadēmiskās izglītības standartam un
citiem normatīvajiem aktiem augstākajā izglītībā
Profesionālā maģistra studiju programmas „Uzņēmējdarbības vadība ” īstenošana atbilst
sekojošiem normatīvajiem aktiem augstākajā izglītībā:
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Standartiem un vadlīnijām kvalitātes nodrošināšanai Eiropas augstākās izglītības
telpā
Boloņas deklarācijai;
Programmā studējošie iegūst Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūras (EQF) 7.
līmenim atbilstošas zināšanas, prasmes un kompetences, kas ietvertas LR MK
noteikumos Nr. 990 „Noteikumi par Latvijas izglītības klasifikāciju”
(http://www.likumi.lv/doc.php?id=184810).
Noteikumi par otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu
Ministru kabineta noteikumi Nr.512 (http://likumi.lv/doc.php?id=268761)
LR Izglītības likumam
LR Augstskolu likumam
LLU Satversmei;
LLU 09.04.2014. Senāta lēmumam Nr. 8-65 „Nolikums par studiju noslēguma
pārbaudījumiem”;
LLU 04.02.2009. Senāta lēmumam Nr. 6-177 „Studiju programmu izstrādāšanas
noteikumi Latvijas Lauksaimniecības universitātē”
LLU 11.06.2008. Senāta lēmumam Nr. 6-131 „Studiju nolikums” (ar
grozījumiem Senāta 12.06.2013. lēmums Nr. 8-17);
LLU 14.05.2008. Senāta lēmumam Nr. 6-122 „Nolikums par studiju
programmas direktoru”;
LLU 09.04.2008. Senāta lēmumam Nr. 6-107 „Metodiskās komisijas nolikums”;
Latvijas Lauksaimniecības universitātes darbības stratēģijai 2010.-2016. gada
plānošanas ciklam;
LLU 16.02.2011. Rektora rīkojumam Nr.03-12 „Par akadēmiskās atzīšanas
kārtību LLU”;
Mācību padomes 28.01.2009. lēmums Nr. 1/09 (ar grozījumiem 26.01.2011.
Nr.02.1-25.02/13 un 29.05.2013. Nr.02.1-25.02/6) „Studiju kursa un prakses
dokumentu izstrādāšanas nolikumam”;
LLU ESAF Domes un katedru/institūtu atbilstošajiem lēmumiem;
LLU maģistra studiju programmu direktoru un ESAF maģistra studiju
Metodiskās komisijas sanāksmju lēmumiem.

2013./2014. studiju gadā Latvijas Republikā sakarā ar pāreju uz virzienu akreditāciju
tika atcelti iepriekšējie normatīvie dokumenti, kas reglamentē atbilstību valsts standartam.
Un jauna normatīvā bāze bija izstrādes stadijā, līdz ar to atbilstība standartiem nevar tikt
vērtēta.
Studiju programma veidota atbilstoši profesiju standartam (PS 1.49.), kas nosaka
nepieciešamās zināšanas un prasmes Uzņēmuma vadītāja /vadītāja vietnieka
kvalifikācijas iegūšanai. Salīdzinājums un programmas atbilstība profesiju standartam
apkopota 2.48. tabulā.
“Uzņēmējdarbības vadības” studiju programma pilnībā atbilst profesiju standarta
prasībām, kā arī atbilst LR profesiju klasifikatora pamatgrupai – vadītāji 12; 13; 14
apakšgrupām.
Profesionālās darbības pamatuzdevumu kopsavilkums:
 uzņēmuma vadītājs plāno, organizē un vada uzņēmuma darbu atbilstoši
uzņēmuma stratēģijai, misijai un mērķiem īpašnieku un sabiedrības interesēs,
kontrolē darbu izpildi, motivē darbiniekus un nodrošina komunikāciju ar
ieinteresētajām pusēm; pārzina un kontrolē uzņēmuma darbības funkcionālās
jomas: tirgzinības, ražošanas un pakalpojumu organizēšanu, personāla vadīšanu,
finanses, vadības informācijas sistēmas, loģistiku u.c. Uzņēmuma vadītāja
vietnieks plāno, organizē un vada uzņēmuma darbu vienā vai vairākās
uzņēmuma darbības jomās un aizvieto uzņēmuma vadītāju tā prombūtnes laikā.
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Uzņēmuma vadītājs /vadītāja vietnieks strādā komercsabiedrībās jebkurā
tautsaimniecības nozarē, kā arī iestādēs un organizācijās, kuras atbilstoši
komerclikumam nav uzskatāmas par komercsabiedrībām, bet savu darbību veic
saskaņā ar komercdarbības principiem.
Studiju programma veidota atbilstoši profesiju standartam (PS 1.49.), kas nosaka
nepieciešamās zināšanas un prasmes Uzņēmuma vadītāja /vadītāja vietnieka kvalifikācijas
iegūšanai.
2.48. tabula
Profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programmas
„Uzņēmējdarbības vadība” atbilstība profesiju standartam
Nepieciešamās zināšanas un prasmes, atbilstoši
profesiju standartam PS 1.49.
Profesionālās darbības pamatuzdevumu
veikšanai nepieciešamās zināšanas priekšstata
līmenī:
ekonomisko sistēmu attīstības tendences pasaulē
globalizācijas loma ekonomisko procesu attīstībā
Profesionālās darbības pamatuzdevumu
veikšanai nepieciešamās zināšanas izpratnes
līmenī:
ekonomikas teorija
ekonomiski matemātiskās metodes;
starptautiskā komercdarbības vide;
uzņēmuma darbības ilgtspējīgas attīstības
plānošana;
korporatīvā sociālā atbildība;
inovāciju vadīšana;
sociālais dialogs;
loģistika;
profesionālie termini valsts valodā un vismaz divās
svešvalodās.
Profesionālās darbības pamatuzdevumu
veikšanai nepieciešamās zināšanas lietošanas
līmenī:
stratēģiskā vadīšana;
personāla vadīšana;
vadības psiholoģija;
ražošanas un pakalpojumu organizēšana;
finanšu un vadības grāmatvedība;
finanšu vadīšana;
vadības informācijas sistēmas;
kvalitātes vadības sistēmas;
tirgzinības;
datorzinības;
komercdarbības normatīvie akti;
darba tiesiskās attiecības;
vides aizsardzība;
darba aizsardzība;
lietišķā komunikācija;
ētika;
valsts valoda;
vismaz divas svešvalodas saziņas līmenī.

Profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju
programmas „Uzņēmējdarbības vadība” iekļautie
studiju kursi, kas nodrošina zināšanu un prasmju
apguvi
Mikroekonomikas analīze ; Makroekonomikas analīze
Ilgtspējīga attīstība
Starptautiskā ekonomika
Finanšu investīciju vadība
Reģionālā ekonomika

Finanšu menedžments;
Mārketinga stratēģiskā vadīšana
Ilgtspējīga attīstība
Loģistikas sistēmu menedžments
Uzņēmējdarbības plānošana, organizēšana un kontrole
Resursu vadīšana
Sociālā uzņēmējdarbība
Starptautiskā ekonomika
Matemātiskā statistika

Cilvēku resursu vadīšana
Lietišķā psiholoģija
Ražošanas menedžments
Risku menedžments
Uzņēmumu resursu plānošanas sistēmas
Uzņēmējdarbības likumdošana un institucionālā vide
Stratēģiskais menedžments
Pētniecības, publikāciju metodoloģija (angļu val.)
Studentam aizstāvot praksi, studiju darbu, kā arī
izstrādājot maģistra darbu un nostiprinot zināšanas
praksē ir jāprezentē un jāpublicē veiktie pētījumi un
praktiskie rezultāti –lietišķā komunikācija
Uzņēmējdarbības plānošana, organizēšana un kontrole
Resursu vadīšana
Projektu vadīšana
Reģionālā ekonomika
Kontrolings
Sistēmpieeja organizāciju konfliktoloģijā, Lietišķā
psiholoģija
Uzņēmumu resursu plānošanas sistēmas
Zināšanu pārvaldība
Kvalitātes sistēmas
Sociālā uzņēmējdarbība
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Kā redzams no 2.48.tabulā sakārtotās informācijas un veiktā salīdzinājuma, tad
“Uzņēmējdarbības vadības” studiju programma pilnībā atbilst profesiju standarta prasībām.
2.6.11. Salīdzinājums ar citām studiju programmām
ar vienu tāda paša līmeņa un tādam pašam studiju virzienam atbilstošu Latvijas (ja līdzīga
studiju programma Latvijā tiek īstenota) un vismaz divām Eiropas Savienības valsts atzītu
augstskolu vai koledžu studiju programmām
Salīdzināšanai tika izvēlētas valsts universitātes - RTU un Tallinas Tehnoloģiju
universitāte, kā arī Dānijas Aarhus universitāte.
2.49. tabula
Programmas salīdzinājums ar citām studiju programmām

Programmas
anotācija

Studiju ilgums
un KP

Specializācijas
virzieni

Obligātie studiju
kursi

LLU EF (ESAF)
prof.maģ.studiju
programma
Uzņēmējdarbības
vadība
Akreditēta
prof.
studiju programma
"Uzņēmējdarbības
vadība" (47345) var
tikt
piešķirts
profesionālo maģistra
grādu
uzņēmējdarbībā un
vadīšanā un piektā
līmeņa profesionālo
kvalifikāciju
–
uzņēmumu
un
iestāžu vadītājs.
1,5 gadi pilna laika
studijām (60KP) 90
ECTS
2,0 gadi pilna laika
studijām (80KP) 120
ECTS

NAV
Cilvēku
resursu
vadība
Finanšu
menedžments
Uzņēmējdarbības
plānošana,
organizēšana
un
kontrole
Matemātiskā
statistika
Uzņēmējdarbības
likumdošana
un
institucionālā vide
Mārketinga
stratēģiskā vadīšana
Resursu vadīšana

RTU prof.maģ.studiju
programma
Uzņēmējdarbībaun
vadīšana

Estonia
Tallin
University of
Technologie

Denmark
Aarhus
university

Akreditēta prof. studiju
programmu
"Uzņēmējdarbība
un
vadīšana" (4734511)un
var
tikt
piešķirts
maģistra profesionālais
grāds uzņēmējdarbībā un
vadīšanā un ekonomista
kvalifikāciju.

Programma
MBA

Programma
MBA

1,5 gadi pilna laika
studijām (60KP)
2,5 gadi pilna laika
studijām (100KP)

2,0 gadi pilna
laika
studijām
(80KP)
120
ECTS

1,0 gads 40 KP
60 ECTS

Mārketings un
tirdzniecība; Uzņēmuma
ekonomika un vadīšana
Uzņēmējdarbības
vadīšana

Starptautiskā
biznesa virziens

NAV

Ekonomika vadītājiem
Korporatīvās finanses
Stratēģiskā vadīšana
Komerctiesības

Intercultural
Communication
Master Degree
Course
Workshop
Master Degree
Course
Workshop
Master Degree
Course
Workshop
(marketing)
Master Degree
Course Worksop
(management,
human resource

Analytics and
Decison Tools
Accounting
Personall
Development
Industrial
Economics
Strategy
and
Business
Marketing
Management
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Pētījumu, publikāciju
metodoloģija
Resursu plānošanas
sistēmas
Makroekonomikas
analīze
Mikroekonomikas
analīze
Ilgtspējīga attīstība

Izvēles studiju
kursi

Humanitārie
studiju kursi

management)
Business
Information
Systems
Statistical
Analysis
International
Economics
International
Business
Baltoscandian
and
Russian
Economy

Kvalitātes sistēmas
Sociālā
uzņēmējdarbība
Starptautiskā
ekonomika
Ražošanas
menedžments
Risku menedžments
Stratēģiskais
menedžments
Sistēmpieeja
organizāciju
konfliktoloģijā
Projektu vadīšana
Zināšanu pārvaldība
Finanšu investīciju
vadība
Reģionālā
ekonomika
Kontrolings
Loģistikas
sistēmu
menedžments

Tirgzinības teorija un
prakse
Tirgzinību pētījumi
Plānošana un
kontrolings
Inovāciju ekonomika un
vadīšana
Ekonomisko un
komercaprēķinu metodes
Projektu vadīšana
Korporatīvā sociālā
atbildība
Pētījumu metodoloģija
Uzņēmumu vērtēšana
Finanšu analīze un
plānošana
Plānošana un
kontrolings
Inovāciju ekonomika un
vadīšana
Ekonomisko un
komercaprēķinu metodes
Riski uzņēmējdarbībā
Korporatīvā sociālā
atbildība
Pētījumu metodoloģija
Projektu vadīšana
Kvalitātes ekonomika
Ekonometrija
Ekoloģijas
sistēmu
vadīšana
Personāla vadīšana
Audits
Vadīšanas lēmumu
pieņemšana
Inovāciju ekonomika un
vadīšana
Ekonomisko un
komercaprēķinu metodes
Projektu vadīšana
Korporatīvā sociālā
atbildība
Pētījumu metodoloģija

Accounting
Corporate
Finance
Business
to
Business
Marketing
International
Human
Resource
Management
Management
Strategic
Management
Entrepreneurship
and
Small
Business
Business Ethics
European
Community Law
Business Game
International
Taxation
Money
and
banking
Financial
Management
Supply
Chain
Management
E-Marketing
Marketing
Research
Marketing
Communication
Innovation
Management
Project
Management
and Cost-Benefit
Analysis

Firms Strategic
Responses to
Business
Cycles
and
Economic
Growth
Negotiation in
Organizations:
Structure,
Tactics
and
Process
CSR
Management
and
Communication
Corporate
Finance
Tools
of
Corporate
Foresight
Change
and
Innovation
Management
Business Model
Innovation

Lietišķā psiholoģija

Pedagoģija/psiholoģija

Estonian
Language
Culture

Internship
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Salīdzinot un izvērtējot tika konstatēts, ka divām no salīdzināšanai izvēlētam ir
specializācijas virzieni – RTU un Tallinas TU, taču mūsu programmai un Dānijas
universitātes programmai specializācijas virzienu nav. Tas dod ierosmi programmas
stratēģijā, pie mainīgiem apstākļiem augstākajā izglītībā, iestrādāt virzību uz
specializācijas virzieniem. Vēl pozitīvas stratēģiskas ievirzes dod aspekts, ka Dānijas
programma ir īsā tipa 40KP, kura var tikt realizēta arī mūsu fakultātē, jo ietvertu ciklu
(4+1gadu studijas).
2.6.12. Informācija par studējošajiem
2012./
2013.

Rādītājs
Studējošo skaits
Pirmajā studiju gadā imatrikulēto
studējošo skaits
Absolventu skaits

2013./
2014.

2014./
2015.

29

27

17

11

10

9

12

5

2015./
2016.

2016./
2017.

2017./
2018.

Studējošo skaita samazinājums ir sasitīts ar to, ka maģistra programma
2013./2014.gadā pārgāja uz trīs semestru un četru semestru programmas realizāciju un
programmu absolvēja studējošie, kas bija piecu semestru programmā.
2.50. tabula
Studējošo skaits profesionālajā maģistra studiju programmā Uzņēmējdarbības
vadība (uz 01.10.2014)

1.kurss (imatrikulēti
01.09.2014)
2.kurss
Kopā

1,5 gadu
programma

2,0 gadu
programma

Kopā

5

4

9

2
7

5
9

7
17

Sadalījums pa programmām liecina, ka ar 2014.gada uzņemšanu un vērojama
vienmērīga sadale starp programmām.
2.51. tabula
Absolventu skaita dinamika 2008.-2014.g.
Gadi
2008.g.
2009.g.
2010.g.
2011.g.
2012.g.
2013.g.
2014.g.
Kopā:

Maģistra grādu
ieguvušie
8
6
5
5
5
7
3
39

Maģistra grādu un kvalifikāciju
ieguvušie
20
6
3
3
5
2
39

Kopā
8
26
11
8
8
12
5
78

2013./2014. st. gadā doktorantūras programmā „Agrārā un reģionālā ekonomika”
iestājas M.Klovāns.
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2.6.13. Studējošo aptaujas un to analīze
Studiju procesa organizācijas vērtējumu nepieciešamībai katru gadu tiek veikta
aptauja, lai noskaidrotu studentu viedokli par programmas praktisko realizāciju.
2013./2014 st.g. tika aptaujāti 50%, jeb 5 no visiem 1.k. programmā studējošiem
maģistrantiem. (aptaujas datums 2013.g. novembris). Maģistranti sniedza sekojošu
vērtējumu par programmas organizāciju. Vērtējumi tiek izteikti ballēs, kur 1-ļoti slikti,
2-slikti, 3-vidēji, 4-labi, 5-ļoti labi.
2.52. tabula
Aptaujas vērtējumi par informācijas pietiekamību
Vērtējumi ballēs, %

Informācijas pietiekamība par:
1

2

3

4

5

Studiju programmas apjomu un tās saturu

0

0

0

0

100%

Pārbaudījumu veidiem un kārtošanu
Organizatorisko jautājumu kārtošanu
Informatīvo resursu pieejamību
Pieejamiem resursiem bibliotēkā

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

100%
20%
40%
20%

0%
80%
60%
80%

Pēc apkopotās informācijas var redzēt, ka vairums studējošie ir apmierināti un ļoti
apmierināt ar informācijas ieguvi par studiju programmu. Papildus norādē par
izmantotajiem informācijas resursiem tiek minēta fakultātes mājas lapa, e-pasts, LLU
mājas lapa.
2.53. tabula
Aptaujas vērtējumi par studiju procesa organizāciju
Vērtējumi ballēs, %

Studiju procesa organizāciju:
1

2

3

4

5

studiju gada plānojums (kalendārais grafiks)

0

0

0

0

100%

nodarbību plānojums (dienas, laiki)
studiju gada noslogojums
Iespēja piedalīties studiju procesa
pilnveidē
Esmu izmantojis
Neesmu izmantojis
Neesmu informēts, bet gribētu iesaistīties

0
0

0
0

0
0

40%
100%

60%
0

Esmu informēts, bet negribu iesaistīties
Citi viedokļi
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0%
100%
0%
100%
Argumentācija pret iesaistīšanos ir
aizņemtība darbā un brīvā laika trūkums
0%

Studentu vērtējumi par studiju procesa organizāciju ir kopumā pozitīvi, un vairums
respondentu vērtējumos ir vērtēti kā ļoti labi un labi.
Studentu aptauja par mācībspēku kvalitāti un pasniegšanas veidiem veic LLU
Socioloģijas grupa, paralēli informatīvs studentu vērtējums tiek izdarīts pēc katra studiju
kursa noklausīšanās, kuru rezultāti ir pieejami un vērtējami katras katedras docētiem
studiju kursiem.
2.6.14. Absolventu aptaujas un to analīze
Aptaujas tika veiktas 2014.g. janvārī
Aptaujāti 100% absolventi un iegūti sekojoši rezultāti, kas apkopoti tālākajos attēlos.
Uz jautājumu, Kas noteica Jūsu izvēli studēt LLU ESAF profesionālajā maģistra
programmā Uzņēmējdarbības vadība respondenti varēja izvēlēties noteicošo faktoru, kas
pamudināja studēt šajā programmā. Piedāvātā izvēle bija: darba devēju ieteikums,
pašiniciatīva, draugu ieteikums, izaugsmes plānošana (karjera), cits variants (norādot).
Absolventi sniedza sekojošas atbildes:
80% gadījumos tā ir bijusi pašiniciatīva, bet 20% gadījumu draugu ieteikums.
Uz jautājumu - Cik lielā mērā Jūs esat apmierināts ar apgūtās studiju
programmas saturu? Absolventu vērtējumi apkopoti 2.54. tabulā
2.54. tabula
Respondentu atbildes uz jautājumu - Cik lielā mērā Jūs esat apmierināts ar
apgūtās studiju programmas saturu?

Apmierināts
Zināmā mērā apmierināts
Vairāk apmierināts nekā
neapmierināts
Zināmā mērā neapmierināts
Neapmierināts (ja esat
neapmierināts, lūdzu minēt
iemeslu)_________________

Respondentu vērtējums %
2012./2013.st.g.
67%
16%

Respondentu vērtējums %
2013./2014.st.g.
80%
10%

9%

10%

9%

0

0

0

No tabulas var secināt, ka vairums 90% studentu ir apmierināti un zināmā mērā
apmierināti ar apgūtās programmas saturu. Pozitīvi vērtējami, ka viennozīmīgi
neapmierināto ar programmas saturu nav.
Nākamajā jautājumā - Kā Jūs vērtējat studiju laikā iegūtās zināšanas, absolventi
var paust savu viedokli par zināšanu noderīgumu konkrētajā situācijā, samērojot to ar
darba tirgus prasībām.
2.55. tabula
Kā Jūs vērtējat studiju laikā iegūtās zināšanas

Noderīgas
Daļēji noderīgas
Pašlaik nenoderīgas
Nenoderīgas (minēt iemeslu)__________

Respondentu
vērtējums %
2012./2013.st.g.
67%
16%
18%
0
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Respondentu
vērtējums %
2013./2014.st.g.
80%
20%
0
0

80% atzīmē, ka zināšanas ir noderīgas, taču daļēju noderīgumu atzīst 20%
absolventu, kas vērtējams pozitīvi.
Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā
Studējošo līdzdalība studiju procesā ir tieša - izsakot savus iebildumus studiju kursu
pasniedzējam un atbildīgajam docētājam, katedras/institūta vadītājam un programmas
vadītājam. Atsevišķi studenti ņem aktīvu līdzdalību ESAF Domē, kā arī pārstāv studentu
intereses augstākās lēmējinstitūcijās LLU
LLU studentu komanda 2014.gada 4. jūnijā pasākumā "Inovācijas dienas
studentiem" izcīnījusi uzvaru pētniecisko projektu konkursā "Vide inovācijām Latvijā",
iegūstot godalgu 700 eiro vērtībā. Konkursa finālā Saulkrastos LLU pārstāvēja Pārtikas
tehnoloģijas fakultātes 1.kursa doktorante Aija Ruzaiķe, Pārtikas tehnoloģijas fakultātes
2.kursa maģistrants Andris Freimanis un Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātes
1.kursa maģistrante Signija Dziļuma. Konkursu "Inovācijas dienas studentiem" organizēja
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra, un tajā studentiem tika dota iespēja smelties
zināšanas un iedvesmu no pieredzējušiem inovatīvu biznesa projektu īstenotājiem un
ekspertiem.

3. Kopsavilkums par studiju virziena attīstības plāniem
Studiju virziena un studiju programmu perspektīvais novērtējums, ņemot vērā Latvijas
uzdevumus Eiropas Savienības kopējo stratēģiju īstenošanā. Šā novērtējuma kritēriji ir:

3.1. Studiju programmas atbilstība normatīvo aktu prasībām un Eiropas
augstākās izglītības telpas veidošanas rekomendācijām
Studiju virziens „Vadīšana un administrēšana” un visas tajā ietilpstošās studiju
programmas atbilst nacionālā līmeņa normatīvo aktu prasībām un atbilst Latvijas
stratēģiskajiem uzdevumiem:
 LR Augstskolu likumam
 LR Izglītības likumam
 LLU Satversmei
 2001.gada 20.marta MK noteikumi Nr. 141. „Noteikumi par pirmā līmeņa
profesionālās augstākās izglītības valsts standartu”;
 2004.gada 16.novembra MK noteikumi Nr. 932 „Studiju uzsākšanas kārtība
vēlākos studiju posmos”;
 2006.gada 10.oktobra MK noteikumi Nr. 846 „Noteikumi par prasībām, kritērijiem
un kārtību uzņemšanai studiju programmās”;
 2007.gada 02.oktobra MK noteikumi Nr. 656 „Kārtība, kādā izsniedzami valsts
atzīti augstāko izglītību apliecinoši izglītības dokumenti”;
 2008.gada 2.decembra MK noteikumi Nr. 990 „Noteikumiem par Latvijas izglītības
klasifikāciju”;
 2010.gada 18.maija MK noteikumi Nr. 461 „Noteikumi par Profesiju klasifikatoru,
profesiju atbilstošiem pamatuzdevumiem un klasifikācijas pamatprasībām un
Profesiju klasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību”;
 2012.gada 28.februāra MK noteikumi Nr. 142 „Grādu un profesionālo kvalifikāciju
pielīdzināšanas kārtība”;
 2012.gada 10.janvāra MK noteikumi Nr. 36 „Iepriekšējā izglītībā vai profesionālajā
pieredzē sasniegtu studiju rezultātu atzīšanas noteikumi”;
 Noteikumi par otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu
Ministru kabineta noteikumi Nr.512 (http://likumi.lv/doc.php?id=268761)
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 LLU 09.04.2014. Senāta lēmumam Nr. 8-65 „Nolikums par studiju noslēguma
pārbaudījumiem”;
 LLU 04.02.2009. Senāta lēmumam Nr. 6-177 „Studiju programmu izstrādāšanas
noteikumi Latvijas Lauksaimniecības universitātē”
 LLU 11.06.2008. Senāta lēmumam Nr. 6-131 „Studiju nolikums” (ar grozījumiem
Senāta 12.06.2013. lēmums Nr. 8-17);
 LLU 14.05.2008. Senāta lēmumam Nr. 6-122 „Nolikums par studiju programmas
direktoru”;
 LLU 09.04.2008. Senāta lēmumam Nr. 6-107 „Metodiskās komisijas nolikums”;
 Latvijas Lauksaimniecības universitātes darbības stratēģijai 2010.-2016. gada
plānošanas ciklam;
Standartiem un vadlīnijām kvalitātes nodrošināšanai Eiropas augstākās izglītības telpā
 Boloņas deklarācijai;
 Lisabonas stratēģijai – kas izvirza jaunus mērķus – konkurētspējas, dinamiskas
attīstības, uz zināšanām balstītas ekonomikas un ciešāku sociālo saliedētību.
 Studējošie iegūst Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūras (EQF) 7. līmenim
atbilstošas zināšanas, prasmes un kompetences, kas ietvertas LR MK noteikumos
Nr. 990
„Noteikumi
par
Latvijas
izglītības
klasifikāciju”
(http://www.likumi.lv/doc.php?id=184810).
 Eiropa 2020 – kur galvenais virziens ir ekonomikas transformācija uz zinātnes un
tehnoloģiju virzīto izaugsmi un virzību uz zināšanām balstītu spēju attīstību.

3.2. Darba devēju un profesionālo organizāciju sniegtā informācija par
absolventu nodarbinātības iespējām vismaz nākamo sešu gadu
perspektīvā
Darba tirgus perspektīvās prognozes rāda, ka laikā līdz 2030. gadam pieaugs
pieprasījums pēc komercdarbības un pārvaldes (administrācijas) vecākajiem speciālistiem
un speciālistiem. Līdz ar to var secināt, ka vadībzinību virziena speciālisti nav bezdarba
riska grupā.
Nodarbināto skaita ar augstāko izglītību pieprasījuma prognozes sadalījumā pa
izglītības jomām rāda, ka komerczinībās un administrēšanā speciālistu skaits 2012. gadā ir
53.1 tūkst., bet speciālistu pieprasījums uz 2030. gadu varētu sasniegt 79.5 tūkst.
(Informatīvais ziņojums par darba tirgus vidēja un ilgtermiņa prognozēm, EM, 2012.)
Savukārt
2014.gada
ziņojums
(https://www.em.gov.lv/files/tautsaimniecibas_attistiba/EMZino_150814.pdf ) parāda, ka
ekonomiski aktīvo iedzīvotāju īpatsvars ar izglītību sociālajās zinātnēs, t.sk. vadībzinātnēs,
joprojām palielinās (2. 8. attēls). Pie tam, bezdarba līmenis virziena studiju programmu
absolventu profesionālajā jomā būtiski nepārsniedz vidējo bezdarba līmeni starp
ekonomiski aktīvajiem iedzīvotājiem ar (2.12. attēls).
Speciālistu sagatavošana ar zināšanām sabiedrības pārvaldes procesā, kuri izprot ne
tikai lēmumu pieņemšanas procesu, bet pārzina arī to praktiskās realizācijas gaitu,
perspektīvā dos ieguldījumu ne tikai sabiedrības pārvaldē, bet dažādu tautsaimniecības
jomu/nozaru attīstībā īstenojot Latvijas uzdevumus ES kopējo stratēģiju īstenošanā
(perspektīvā).
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PIELIKUMI

1. pielikums
Studiju virzienā „Vadība un administrēšana” iesaistīto mācībspēku un docēto studiju kursu uzskaitījums

Asociētie profesori

Profesori

Amats

Mācībspēki

Grāds

A.Dobele

Dr.oec.

I.Jakušonoka
V.Kozlinskis
L.Mihejeva

Dr.oec.
Dr.habil.oec.
Dr.oec.

M.Pelše

Dr.oec.

R.Sudārs

Dr.sc.ing.

A.Vilciņa

Dr.oec.

Bakalaura studiju programma
Komercdarbība un uzņēmuma
vadība
Konkurētspēja uzņēmējdarbībā
Saimniekošanas mācība
Vērtspapīru tirgus

1.līmeņa studiju programma
Komerczinības

Resursu vadīšana
Projektu finanšu vadība

Finanšu investīciju vadība
Zināšanu pārvaldība
Risku menedžments
Ilgtspējīga attīstība
Reģionālā ekonomika

Ilgtspējīga attīstība
Ekoloģija un vides aizsardzība

Maģistra studiju programma
Uzņēmējdarbības vadība

Ekoloģija
aizsardzība

un

vides

Konfliktu vadīšana uzņēmumā
Uzņēmējdarbības ekonomika
A.Zvirbule-Bērziņa

Dr.oec.

A.Auziņa

Dr.oec.

Uzņēmējdarbības plānošana

J.Ābele

Dr.agr.

V.Bariss
V.Baumane
L.Brokāne
A.Eglīte
I.Gulbe

Dr.phil.
Dr.oec.
Dr.psych.
Dr.oec.
Dr.oec.

Menedžmenta
problēmas
Maģistra darbs

U.Ivans

Mg.oec.

I.Jurgena

Dr.oec.

Makroekonomikas analīze
Uzņēmuma vadīšana
Uzņēmējdarbība
Uzņēmējdarbības resursu plānošana un
organizēšana
Kontrolings
Maģistra darbs
Ražošanas menedžments
Uzņēmējdarbības plānošana, organizēšana
un kontrole

aktuālās

Darījumi ar nekustamo īpašumu
Sociālā psiholoģija
Mikroekonomikas analīze
Loģistika mārketingā
Organizāciju un darba kultūra
Personāla vadīšana
Vadīšana
Projektu vadīšana

Cilvēku resursu vadība
Projektu vadīšana
Analīze un uzskaite

Projektu vadīšana

Amats

Mācībspēki

Grāds

Bakalaura studiju programma
Komercdarbība un uzņēmuma
vadība

1.līmeņa studiju programma
Komerczinības

Maģistra studiju programma
Uzņēmējdarbības vadība

Komercdarbība
Kvalifikācijas darbs
I.Leibus
G.Mazūre

A.Muška

Docenti

Viesasoc.
prof.

L.Paura
M.Pelše
V.Buģina
I.Gulbe

Dr.oec.
Dr.oec.

Dr oec.

Dr.agr.
Dr.oec.
Dr.oec.
Dr.oec.

Nodokļu uzskaite
Pētījumu, publikāciju metodoloģija
Bakalaura darbs
Datoru tehnoloģijas
Grāmatvedība un finanses
Komercdarbība un vadīšana
Kvalitātes ekonomika un vadība
Kvalitātes menedžments
Tirgvedība

Kvalitātes sistēmas
Kvalitātes vadība
Matemātiskā statistika

Ilgtspējīga attīstība
Mikroekonomika
Loģistika mārketingā
Konfliktu vadīšana uzņēmumā

L.Bite

Mg.vid.zin.

Uzņēmējdarbības likumdošana

I.Gode

Dr.paed.

G.Grīnberga-Zālīte

Dr.oec.

J.Millere
I.Ozola
V.Ozoliņa
D.Popluga

Dr.sc.soc.
Mg.paed.
Dr.sc.ing.
Dr.oec.

A.Radžele-Šulce

Dr.oec.

L.Ramute

Dr.oec.

L.Siliņa

Dr.oec.

Lietišķā angļu valoda
Komercdarbības globalizācija
Tirgus analīze un prognozēšana
Tirgvedība
Socioloģija
Lietišķā angļu valoda
Darba un civilā aizsardzība
Ekonomiskās domas vēsture
Biznesa etiķete
Biznesa informācijas menedžments
Loģistika
Loģistika mārketingā
Loģistikas pamati
Matemātiskā statistika
Datoru tehnoloģijas
Grāmatvedība un finanses

Projekta risku vadība
Profesionālā angļu valoda

Inovācijas un kreativitāte
Profesionālā angļu valoda
Darba un civilā aizsardzība

Loģistikas pamati

Mārketinga stratēģiskā vadīšana
Sistēmpieeja organizāciju konfliktoloģijā
Uzņēmējdarbības
likumdošana
un
institucionālā vide

Amats

Mācībspēki

Lekt
ori

Viesdocenti

E.Špakoviča
R.Šulca

Grāds

Dr.oec.
Dr.oec.

Bakalaura studiju programma
Komercdarbība un uzņēmuma
vadība
Komercdarbība un vadīšana
Ražošanas un pakalpojumu procesa
organizācija
Uzņēmējdarbības ekonomika
Ekonomiskās domas vēsture

1.līmeņa studiju programma
Komerczinības

Maģistra studiju programma
Uzņēmējdarbības vadība

Finanšu menedžments
Partnerattiecības
multikulturālā vidē

L.Turuševa

Dr.paed.

I.Upīte

Dr.habil. agr.

A.Vecgrāve

Dr.psych.

D.Vīksne

Dr.oec.

N.Vronska

Dr.paed.

A.Zvaigzne

Dr.oec.

D.Bite
S.Bremze

Dr.sc.soc.
Dr.paed.

Konkurētspēja uzņēmējdarbībā
Saimniekošanas mācība
Sociālā psiholoģija
Ievads studijās
Statistika
Datoru tehnoloģijas
Riska vadība
Stratēģijas analīze un plānošana
Socioloģija
Lietišķā angļu valoda

Ē.Dreimanis

Dr.biol.

Ekoloģija un vides aizsardzība

I.Gedrovica
I.Gulbe
U.Ivans

Dr.sc ing.
Dr.oec.
Mg.oec.

K.Naglis-Liepa

Dr.oec.

V.Ozoliņa
L.Proškina

Dr.sc.ing.
Dr.oec.

Datoru tehnoloģijas
Loģistika mārketingā
Organizāciju un darba kultūra
Inovāciju vadīšana
Tirgvedība
Darba un civilā aizsardzība
Tirgvedība

J.Sprukts

Mg.sc.ing.

Ekonomiskā analīze

A.Svarinska

Mg.oec.

E.Apsīte

Mg.oec.

Finanšu grāmatvedība
Vienkāršā grāmatvedība
Finanses un kredīts
Grāmatvedība un finanses
Uzņēmuma finanšu vadība

Saimniekošanas mācība
Saskarsmes psiholoģija
Statistika

Stratēģijas plānošana
Ekoloģija
aizsardzība

un

Stratēģiskais menedžments
vides

Mārketinga pētījumi
Saimnieciskās
darbības
analīze
Grāmatvedības pamati

Uzņēmuma finanses

Vieslektori

Amats

Mācībspēki

Grāds

L.Dobele

Mg.oec.

L.Griņēviča

Mg.oec.

B.Kizika

Mg.oec.

O.Mališeva
B.Mistre

Mg.philol.
Mg.oec.

I.Odziņa

Dr.sc.ing.

A.Pūce
I.Rudusa

Mg.paed.
Mg.oec.

Bakalaura studiju programma
Komercdarbība un uzņēmuma
vadība
Biznesa ētika, etiķete
Biznesa informācijas menedžments
Makroekonomika
Mikroekonomika
Makroekonomika
Mikroekonomika
Lietišķā vācu valoda
Vienkāršā grāmatvedība
Datortehnoloģiju pamati
Datoru tehnoloģijas
Matemātiskā statistika
Tiesību pamati

Mg.oec.

A.Soopa

Mg.oec.

V.Tetere

Mg.oec.

R.Urtāne

Mg.sc.soc.

A.Vītiņa

Mg.paed.

Dokumentu pārvaldība
Personāla vadīšana
Vadīšana
Statistika

S.Ancāns

Mg.oec.

Starptautiskie ekonomiskie sakari

A.Asejeva
L.Barisa
K.Bidzāne

Mg.oec.
Mg.sc.soc.

Uzņēmējdarbības ekonomika
Darba un civilā aizsardzība
Tirgvedība

Z.Bulderberga
K.Cimermane

Mg.oec.
MBA

M.Cunskis

Mg.oec.

Maģistra studiju programma
Uzņēmējdarbības vadība
Sociālā uzņēmējdarbība

Makroekonomika
Mikroekonomika
Mikroekonomika
Profesionālā vācu valoda
Nodokļi un nodevas
Informātika

Tiesību pamati
Resursu plānošanas sistēmas

Ražošanas un pakalpojumu procesa
organizācija
Uzņēmējdarbības ekonomika
Finanšu grāmatvedība
Eiropas Savienības projektu vadīšana

I.Saulāja

O.Blumbaha

1.līmeņa studiju programma
Komerczinības

Tirgvedība
Uzņēmējdarbības likumdošana
Saimniekošanas mācība
Uzņēmējdarbības likumdošana

Starptautiskā komunikācija
Makroekonomika
Dokumentu pārvaldība
Projektu vadīšana
Uzņēmuma vadīšanas pamati
Statistika
Starptautiskie ekonomiskie
sakari
Uzņēmējdarbības ekonomika
Sociālo pētījumu metodes
Tirgvedība
Mārketinga pētījumi
Tirgvedība
Saimniekošanas mācība
Uzņēmējdarbības

Starptautiskā ekonomika

Amats

Mācībspēki

Grāds

Bakalaura studiju programma
Komercdarbība un uzņēmuma
vadība

Mg.paed.

I.Dižā
D.Dumpe
D.Dzalbe

Mg.sc.ing.
Mg.oec.

Tiesību pamati
Datortehnoloģiju pamati
Loģistika

Ž.Garanti

Mg.oec.

Ekonomiskā analīze

A.Irmeja
V.Janovs

Mg.oec.
Mg.oec.

U.Karlsons

Mg.darb.aizs.

Nodokļu uzskaite
Komandas menedžments
Darba un civilā aizsardzība

I.Kraukle
A.Kreicberga
V.Kūlupa
A.Labanovska
L.Lāce

Mg.proj.mgmt.
Mg.sc.soc.
Mg.sc.soc.
Mg.oec.

A.Lēnerts

Mg.oec.

M.Markevics
V.Miķelsone

Mg.paed.
Dr.sc.ing.

B.Miltoviča

Mg.sc.soc.

J.Pāvulēns
E.Plone
Z.Poča
L.Proškina
J.Pūdere

Mg.ed.
Mg.proj.mgmt.
Mg.paed.
Dr. oec.
Mg.oec.

Loģistikas pamati
Saimnieciskās
analīze

darbības

Darba un civilā aizsardzība
Mg. darb.aizs.
Projekta komandas vadība

Finanses un kredīts
Projektu vadīšana
Muitas lietas
Lietišķā angļu valoda
E-komercija
Tirgus analīze un prognozēšana
Sports
Vienkāršā grāmatvedība
Eiropas Savienības fondi
Projektu iepirkumu procedūra
Sociālā psiholoģija

Lietišķā psiholoģija
Projektu portfeļu vadīšana
Sports

Tirgvedība
Makroekonomika

B.Purlica
Mg.oec.

Maģistra studiju programma
Uzņēmējdarbības vadība

likumdošana
Projektu praktiskā vadīšana
Projektu
vadīšanas
metodoloģija

I.Didže

R.Rozentāle
D.Spunde

1.līmeņa studiju programma
Komerczinības

Loģistika
Dokumentu pārvaldība

Uzņēmējdarbības
likumdošana
Loģistikas pamati

Loģistikas sistēmu menedžments

Mācībspēki

Amats

Grāds

Bakalaura studiju programma
Komercdarbība un uzņēmuma
vadība

Angļu
valoda
vadītājiem

D.Štefenhagena

Viesasistenti
Pētnieki

Amats

Asociētie profesori

Profesori

G.Vaivode
I.Vanaga
A.Vintere

Mg.oec.
Mg.sc.soc.
Mg.math.

Ā.Vitte

Mg.paed.

Z.Zālīte

MBA

S.Zēverte-Rivža

Mg.oec.

R.Zvirgzdiņa
I.Eihvalde
J.Millere
S.Zēverte-Rivža

Dr.pec.
Mg.agr.
Dr.sc.soc.
Mg.oec.

Mācībspēks

1.līmeņa studiju programma
Komerczinības

Grāds

Nodokļu uzskaite
Lietišķā etiķete un protokols
Matemātika ekonomistiem
Īpašuma tiesības
Tiesību pamati
Biznesa etiķete
Biznesa ētika, etiķete
Makroekonomika
Reklāmas veidošana
Tirgvedība
Praktiskā lauku saimniecība
Socioloģija
Reklāmas veidošana

Dr.oec.
Dr.oec.

Uzņēmējdarbības pamati

J.Ābele

Dr.agr.

Vadībzinības (Menedžments)

V.Bariss
L.Brokāne

Dr.phil.
Dr.psych.

Publiskā administrācija

J.Ķusis

Dr.hist.

L.Maļinovska

Dr.paed.

projektu

Matemātika ekonomistiem
Tiesību pamati

Bakalaura studiju programma
Iestāžu un uzņēmumu ārējie sakari

I.Jakušonoka
A.Auziņa

Maģistra studiju programma
Uzņēmējdarbības vadība

Eiropas Savienības pretdiskriminācijas politika
Organizācijas teorija
Organizāciju kultūra
Pašvaldību organizācija
Politikas teorija
Lietišķā komunikācija

Maģistra studiju programma
Projektu vadība
Projektu finanšu vadība
Uzņēmējdarbības plānošana
Menedžmenta aktuālās problēmas
Projekta komandas vadība
Maģistra darbs
Sociālā psiholoģija

Maģistra studiju programma
Sabiedrības pārvalde
Budžeta vadība
Menedžmenta
problēmas

aktuālās

Publiskās pārvaldes teorijas
Vadības psiholoģija

Amats

Mācībspēks
D.Bite

Dr.sc.soc.

G.Grīnberga-Zālīte

Dr.oec.

A.Grīnfelde
I.Gode

Dr.oec.
Dr.paed.

D.Kaufmane

Dr.oec.

V.Korpa

Dr.oec.
Dr.oec.
Dr.sc.soc.

Ž.Krūzmētra

Dr.geogr.

L.Leikums

Dr.phil.

Docenti

K.Kirila

Lektori

Viesdoc.

Grāds

J.Millere

Dr.sc.soc.

I.Ozola

Dr.philol.

L.Turuševa

Dr.paed.

U.Kļaviņš
K.Naglis-Liepa
I.Alksne
I.Birkmane
I.Bušmane
O.Čivžele

Mg.sc.ing.
Dr.oec.
Mg.paed.
Dr.sc.ing.

J.Koroļova

Mg.paed.

I.Leikuma

Mg.psych.

Bakalaura studiju programma
Iestāžu un uzņēmumu ārējie sakari
Socioloģija

Maģistra studiju programma
Projektu vadība
Projekta risku vadība
Projektu sociālekonomiskā vide
Starptautiskā tirgzinība

Maģistra studiju programma
Sabiedrības pārvalde

Publiskā īpašuma pārvalde
Lietišķā sarakste
Bakalaura darbs
Mediji un reklāma
Kvalitātes vadības pamati
Personālvadība
Stresa un laika menedžments

Ētika, estētika
Politika mūsdienu pasaulē

Reģionālā politika
Kvalitātes vadība

Kvalitātes vadība

Inovācijas un kreativitāte

Organizāciju teorija
Pilsētu un lauku attīstības
politika
Sociālā filozofija
Maģistra darbs
Publisko
institūciju
pārvaldība (prakse)
Sabiedrības pārvalde (prakse)

Secīgā tulkošana
Tekstu leksikostilistiskā analīze
Lietišķā sarakste

Partnerattiecības
vidē

multikulturālā

Mūsdienu terminoloģija
Ekoloģija un vides aizsardzība
Tirgzinība
Sports
Vadības psiholoģija
Latviešu valodas stilistika
Maģistra darbs
Informācijas tehnoloģijas projektu
vadīšanā

Mg.paed.

Filozofija
Saskarsmes psiholoģija

Vieslektori

Amats

Mācībspēks

Grāds

O.Mališeva
B.Mistre
I.Odziņa

Mg.philol.
Mg.oec.
Mg.sc.ing.

A.Pētersone

Mg.paed.

S.Poča
A.Pūce
V.Tetere
S.Ancāns
E.Apsīte
L.Barisa

Mg.sc.soc.
Mg.paed.
Mg.oec.
Mg.oec.
Mg.oec.
Mg.sc.soc.

Z.Bulderberga

Mg.oec.

I.Didže

Mg.paed.

L.Feldmane

Dr.habil.sc.ing.

A.Gaters
A.Jurčenko
U.Karlsons

Mg.art.
Mg.philol.
Mg.darb.aizs.

I.Kraukle

Mg.proj.mgmt.

A.Kursītis

Mg.sc.soc.

I.Lazdiņa

Mg.paed.

M.Markevics
N.Mehault

Mg.paed.

Bakalaura studiju programma
Iestāžu un uzņēmumu ārējie sakari
Vācu valodas pamati
Grāmatvedības pamati
Informācijas tehnoloģijas
Ārējo sakaru koordinēšana
Sabiedrības vadība
Ētika, estētika
Starptautiskās tiesības

Maģistra studiju programma
Projektu vadība

Maģistra studiju programma
Sabiedrības pārvalde

IT publiskajā pārvaldē

Makroekonomika
Starptautiskie ekonomiskie sakari
Prezentācija un retorika
Pētnieciskā darba pamati
Ekonomikas teorijas pamati
Projektu vadīšana

Sociālo pētījumu metodes

Sociālo pētījumu metodes

Projektu praktiskā vadīšana
Projektu vadīšanas metodoloģija
Eiropas Savienības studijas
Valstu studijas
Tekstu leksikostilistiskā analīze
Tekstu leksikostilistiskā analīze
Darba un civilā aizsardzība
Projekta komandas vadība
Projektu izstrāde
Projektu mārketings
Projektu vadīšana
Projektu vērtēšana
Rīcībpolitika
Franču valodas pamati
Ievads studijās
Latviešu valodas stilistika
Mūsdienu terminoloģija
Sports
Franču valodas pamati

Amats

Mācībspēks

Grāds

A.Mežote

Mg.ed.

B.Miltoviča

Mg.sc.soc.

I.Opelte
S.Pokotinskis

Mg.jur.
Mg.jur.

A.Rāta

Mg.sc.soc.

D.Skrupska

Mg.paed.

Bakalaura studiju programma
Iestāžu un uzņēmumu ārējie sakari
Lietišķā komunikācija
Starpkultūru komunikācija
Sabiedrisko attiecību pamati
Starptautiskās tiesības
Tiesību pamati
Komunikācijas teorijas
Lietišķā etiķete un protokols
Juridisko un darījumu dokumentu tulkošana
Mūsdienu terminoloģija

D.Štefenhagena

Viesasist.

Maģistra studiju programma
Projektu vadība

Eiropas Savienības fondi
Projektu iepirkumu procedūra
Tiesību zinības

Angļu valoda projektu vadītājiem

S.Zēverte-Rivža

Mg.oec.

R.Prieto-Puga
J.Bolšteins
I.Eihvalde

Mg.agr.

Radošā ekonomika
Reklāmas veidošana
Spāņu valoda
Automobiļa droša vadīšana
Praktiskā lauku saimniecība

Maģistra studiju programma
Sabiedrības pārvalde

Eiropas Savienības politika
Projektu izstrāde un vadība
Normatīvo aktu izstrāde
Administratīvās tiesības

2.1. pielikums
APSTIPRINĀTS:
LLU EF Domes sēdē 2011.gada 3.jūnijā. Protokols Nr. 9
Grozījumi:
LLU EF Domes sēdē 2012.gada 11.aprīlī. Protokols Nr. 4

Latvijas Lauksaimniecības universitātes
Ekonomikas fakultātes
Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma
“K o m e r c z i n ī b a s ” (kods 41345)
Pilna laika studijas
N.p.k.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Kods LLU IS

Valo2036
Valo2035
VadZ2035
InfT1030
Citi4016
VidZ3006
Ekon1023
Ekon2117
Mate2029
JurZ2005
Ekon3106

Ekon2114
Ekon2045
VadZ2033
Ekon3045
Ekon2113
VadZ2029
Ekon3105
MašZ2008
VadZ2026
VadZ3023
VadZ3024
TraZ3015
VadZ2023

24.
25.

26.
27.
28.
29.

30.
31.
32.

Ekon2115
VadZ3026
VadZ2030
VadZ2024

VadZP015
VadZP014
VadZ4061

Studiju kursa
Studiju
apjoms
progr.
daļa
KP
EKP
Vispārizglītojošie studiju kursi (B1)
Profesionālā angļu valoda
B1
2,0
3,0
Profesionālā vācu valoda
Dokumentu pārvaldība
B1
2,0
3,0
Informātika
B1
2,0
3,0
Darba un civilā aizsardzība
B1
2,0
3,0
Ekoloģija un vides aizsardzība
B1
2,0
3,0
Mikroekonomika
B1
2,0
3,0
Makroekonomika
B1
2,0
3,0
Matemātika ekonomistiem
B1
2,0
3,0
Tiesību pamati
B1
2,0
3,0
Tirgvedība
B1
2,0
3,0
Kopā B1 daļā
20,0
30,0
Nozares studiju kursi (B2)
Statistika
B2
2,0
3,0
Grāmatvedības pamati
B2
2,0
3,0
Saimniekošanas mācība
B2
2,0
3,0
Nodokļi un nodevas
B2
2,0
3,0
Uzņēmuma finanses
B2
2,0
3,0
Saimnieciskās darbības analīze
B2
2,0
3,0
Starptautiskie ekonomiskie sakari
B2
2,0
3,0
Kvalitātes vadība
B2
2,0
3,0
Projektu vadīšana
B2
2,0
3,0
Uzņēmējdarbības likumdošana
B2
2,0
3,0
Uzņēmuma vadīšanas pamati
B2
3,0
4,5
Loģistikas pamati
B2
2,0
3,0
Uzņēmējdarbības ekonomika
B2
3,0
4,5
Kopā B2 daļā
28,0
42,0
Izvēles studiju kursi (B3)
Izvēles studiju kurss
B3
2,0
3,0
Izvēles studiju kurss
B3
2,0
3,0
Kopā B2 + B3
32,0
48,0
Kursa darbi (B2 )
Statistika
B2
1,0
1,5
Saimniekošanas mācība
B2
1,0
1,5
Saimnieciskās darbības analīze
B2
1,0
1,5
Uzņēmējdarbības ekonomika
B2
1,0
1,5
Kopā kursa darbi
4,0
6,0
Kopā B2 + B3 + kursa darbi
36,0
54,0
Kopā B1 + B2 + B3
56,0
84,0
Profesionālā prakse „Analīze un uzskaite”
B2
8,0
12,0
Profesionālā prakse „Komercdarbība”
B2
8,0
12,0
Kopā prakse
16,0
24,0
Kvalifikācijas darbs
8,0
12,0
KOPĀ pavisam
80,0
120,0
Studiju kurss

SpoZP001
SpoZP002
Sports
SpoZP003
SpoZP004
34.
LauZ1002
Praktiskā lauku saimniecība
Kopā, ieskaitot Sportu un Praktisko lauku saimniecību
33.

1.kurss
Kontroles veids
1.sem.
2.sem.

2.kurss
Kontroles veids
3.sem.
4.sem.

E
Ia
I atz.
I atz.
I atz.
E
E
E
I atz.
I atz.
18,0

2,0

0

0

E
I atz.
E
I atz.
I atz.
E
I atz.
I atz.
I atz.
I atz.
E
I atz.
2,0

8,0

9,0

E
9,0

I atz.
2,0

8,0

11,0

I atz.
11,0

1,0
1,0
1,0
1,0
12,0
12,0

1,0
1,0
12,0
12,0

8,0
0
20,0

8,0
8,0
0
20,0

0
8,0
20,0

0
20,0
20,0

2,0
12,0
12,0
8,0

0
0
20,0

3,0

4,5

0,75

0,75

0,75

0,75

1,0
84,0

1,5
126,0

20,75

1,0
21,75

20,75

20,75

2.1. pielikuma turpinājums
APSTIPRINĀTS:
LLU EF Domes sēdē 2011.gada 3.jūnijā. Protokols Nr. 9
Grozījumi:
LLU EF Domes sēdē 2012 gada 11.aprīlī. Protokols Nr. 4

Latvijas Lauksaimniecības universitātes Ekonomikas fakultātes
Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma
“K o m e r c z i n ī b a s ” (kods 41345) Nepilna laika studijas

N.p.k.

Kods
LLU IS

Studiju
progr.
daļa

Studiju kurss

Studiju
kursa
apjoms

KP EKP
Vispārizglītojošie studiju kursi (B1)
1

Valo2036
Valo2035

2
3
4

VadZ2035
InfT1030
Citi4016

5
6
7
8
9
10

VidZ3006
Ekon1023
Ekon2117
Mate2029
JurZ2005
Ekon3106

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Ekon2114
Ekon2045
VadZ2033
Ekon3045
Ekon2113
VadZ2029
Ekon3105
MašZ2008
VadZ2026
VadZ3023
VadZ3024
TraZ3015
VadZ2023

Profesionālā angļu valoda
Profesionālā vācu valoda
Dokumentu pārvaldība
Informātika
Darba un civilā aizsardzība
Ekoloģija un vides aizsardzība
Mikroekonomika
Makroekonomika
Matemātika ekonomistiem
Tiesību pamati
Tirgvedība
Kopā B1 daļā
Statistika
Grāmatvedības pamati
Saimniekošanas mācība
Nodokļi un nodevas
Uzņēmuma finanses
Saimnieciskās darbības analīze
Starptautiskie ekonomiskie sakari
Kvalitātes vadība
Projektu vadīšana
Uzņēmējdarbības likumdošana
Uzņēmuma vadīšanas pamati
Loģistikas pamati
Uzņēmējdarbības ekonomika
Kopā B2 daļā

24

Izvēles studiju kurss

25

Izvēles studiju kurss
Kopā B2 + B3

26
27
28
29

Ekon2115
VadZ3026
VadZ2030
VadZ2024

2.kurss

Kontroles veids

Kontroles veids

1.sem.

3.sem.

4.sem.

3.kurss
Kontroles
veids
5.sem.

0

0

0

I atz.
I atz.
E
I atz.
E
12,0

0

I atz.
14,0

0

1,0
1,0
2,0
16,0
16,0

0
0
0

0
16,0

8,0
8,0
8,0
16,0

B1

2,0

3,0

E

B1
B1
B1

2,0
2,0
2,0

3,0
3,0
3,0

Ia
I atz.
I atz.

3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
30,0

I atz.
E

2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
20,0
Nozares studiju kursi (B2)
B2
2,0
B2
2,0
B2
2,0
B2
2,0
B2
2,0
B2
2,0
B2
2,0
B2
2,0
B2
2,0
B2
2,0
B2
3,0
B2
2,0
B2
3,0
28,0
Izvēles studiju kursi (B3)
B3
2,0

Statistika
Saimniekošanas mācība
Saimnieciskās darbības analīze
Uzņēmējdarbības ekonomika
Kopā kursa darbi
Kopā B2 + B3 + kursa darbi
Kopā B1 + B2 + B3

1.kurss

B1
B1
B1
B1
B1
B1

B3

2,0
32,0
Kursa darbi (B2 )
B2
1,0
B2
1,0
B2
1,0
B2
1,0
4,0
36,0
56,0

3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
4,5
3,0
4,5
42,0

2.sem.

E
E
I atz.
14,0

I atz.
6,0
E

I atz.
E
I atz.
I atz.
E
I atz.
I atz.

2,0

10,0

3,0
3,0
48,0
1,5
1,5
1,5
1,5
6,0
54,0
84,0

30

VadZP015

Profesionālā prakse „Analīze un uzskaite”

B2

8,0

12,0

31

VadZP014

Profesionālā prakse „Komercdarbība”
Kopā prakse
Kvalifikācijas darbs
KOPĀ pavisam

B2

8,0
16,0
8,0
80,0

12,0
24,0
12,0
120,0

4,0
I atz.

0

16,0

6,0
1,0
1,0

0
2,0
16,0

0
10,0
16,0

2,0
12,0
10,0
8,0

0
0
16,0

0
0
16,0

8,0
0
16,0

2.2. pielikums
APSTIPRINĀTS:
LLU EF Domes sēdē 2013.gada 20.februārī
Protokols Nr. 06-24.02/2

LAIS kods

Latvijas Lauksaimniecības universitāte
Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultāte
Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas
“Komercdarbība un uzņēmuma vadība” (kods 42345) studiju plāns
Pilna laika studijas (4 gadi)
1.kursam 2013. / 2014. st.g.

Studiju kurss

Studiju
progr.
daļa

Studiju kursa
apjoms
KP

ECTS

1.kurss

2.kurss

3.kurss

4.kurss

Kontroles veids

Kontroles veids

Kontroles veids

Kontroles veids

1.sem.

2.sem.

3.sem.

4.sem.

5.sem.

6.sem.

7.sem.

8.sem.

0

0

0

0

0

Vispārizglītojošie studiju kursi (B1)
Valo4014

Lietišķā vācu valoda

Valo4015
Citi1008

Lietišķā angļu valoda
Ievads studijās

VadZ2034
Ekon2122
JurZ2026
Citi4016

B1

2

3

E

B1

1

1,5

I

Dokumentu pārvaldība

B1

2

3

I atz.

B1
B1
B1

4
2
2

6
3
3

E

B1

2

3

VadZ2043

Statistika
Tiesību pamati
Darba un civilā aizsardzība
Ekoloģija un vides
aizsardzība
Biznesa ētika, etiķete

B1

3

4,5

Soci2036

Socioloģija

B1

VidZ3006

Kopā „B1” daļā

2
3
Kopā semestrī
20
30

I atz.
I atz.
I atz.
E
9

I atz.
11

0

Mate2029
InfT1032
Ekon1024
VadZ4041
Psih3010
Ekon2079
Ekon2128
Ekon2081
Ekon3115
Ekon2121
Mate2030
Ekon2029
Ekon3090
VadZ4038
VadZ2031

Matemātika ekonomistiem
Datortehnoloģiju pamati
Mikroekonomika
Biznesa informācijas
menedžments
Sociālā psiholoģija
Vienkāršā grāmatvedība
Komercdarbības
globalizācija
Finanses un kredīts
Tirgvedība
Makroekonomika
Matemātiskā statistika
Starptautiskie ekonomiskie
sakari
Nodokļu uzskaite
Vadīšana
Uzņēmējdarbības
likumdošana

Nozares teorētiskie pamatkursi un informācijas tehnoloģiju kursi (B2)
B2
2
3
E
B2
2
3
E
B2
3
4,5
E
B2

2

3

I atz.

B2
B2

2
2

3
3

I atz.

B2

2

3

B2
B2
B2
B2

2
2
3
2

3
3
4,5
3

B2

2

3

B2
B2

2
4

3
6

B2

3

4,5

Kopā „B2” daļā

E
I atz.
E
E
E
E
I atz.
I atz.
E
I atz.

Kopā semestrī
11
4
7
35
52,5
Nozares profesionālās specializācijas kursi (B3)
3
4,5
E
2
3
I atz.
2
3
I atz.

4

VadZ2037
Ekon3104
VadZ3017

Saimniekošanas mācība
E-komercija
Komandas menedžments

B3
B3
B3

Ekon3111

Finanšu grāmatvedība

B3

4

6

VadZ3038

Loģistika

B3

3

4,5

E

Ekon3080

Tirgus analīze un
prognozēšana

B3

3

4,5

I atz.

Ekon2068
Citi2028

Reklāmas veidošana
Kvalitātes menedžments

B3
B3

2
3

3
4,5

6

E

I atz.
E

3

0

0

Ekon3112

Uzņēmuma finanšu vadība

B3

2

3

E

VadZ4040

Personāla vadīšana
Konfliktu vadīšana
uzņēmumā
Projektu vadīšana
Riska vadība
Ražošanas procesu
organizācija
Uzņēmējdarbības
ekonomika
Konkurētspēja
uzņēmējdarbībā
Saimnieciskās darbības
analīze
Inovāciju vadīšana
Biznesa plāna izstrāde
Eiropas Savienības projektu
vadīšana

B3

2

3

I atz.

B3

2

3

I atz.

B3
B3

3
2

4,5
3

E
I atz.

B3

4

6

E

B3

4

6

E

B3

3

4,5

I atz.

B3

4

6

E

B3
B3

2
2

3
3

I atz.
I atz.

B3

3

4,5

E

B3

3

4,5

E

VadZ3028
Ekon4061
VadZ4054
VadZ4067
VadZ4062
VadZ3021
VadZ4073
Ekon2108
VadZ4012
Ekon3100
Ekon4062

Stratēģijas analīze un
plānošana
Kopā „ B3” daļā
Brīvā izvēle

B4

Kopā „ B4” daļā
VadZ4074
VadZ4053
VadZ3030

Saimnieciskās darbības
analīze
Vadīšana
Uzņēmējdarbības
ekonomika
Kopā kursa darbi

Kopā semestrī
0
3
8
58
87
Brīvās izvēles kursi (B4)
6
9
I atz.
Kopā semestrī
2
6
9
Kursa darbi (B3 )

B3

1

1,5

B2

1

1,5

B3

1

1,5

Kopā semestrī
3
4,5

6

11

I atz.
2

I atz.
2

16

14

0

1
1
1
0

0

0

0

1

1

1

0

ItfTP005

Prakse „Datoru
tehnoloģijas”
Profesionālā prakse
„Tirgvedība”
Profesionālā prakse
„Grāmatvedība un finanses”
Profesionālā prakse
„Komercdarbība un
vadīšana”

B3

2

3

B3

3

4,5

B3

8

12

B3

13

19,5

26

39

B3

12

18

Kopā teorētiskais kurss (B1 + B2 + B3 + B4)

160

240

20

20

20

20

0,75

0,75

0,75

0,75

20,75

20,75

VadZP020
EkonP015
VadZP013

Prakse kopā
VadZ4065
VadZ4066

Bakalaura darbs

SpoZP001 SpoZP004

Sports

B4

3

4,5

LauZ1002

Praktiskā lauku saimniecība

B4

1

1,5

164

246

Kopā pavisam, ieskaitot sportu un praktisko lauku
saimniecību

I
I
I
I
0

2

3

8

0

0

0

13

6

6

20

20

21

19

20

20

20

20

I
20,75

21,75

2.2. pielikuma turpinājums
APSTIPRINĀTS:
LLU EF Domes sēdē 2013.gada 20.februārī
Protokols Nr. 06-24.02/2

LAIS kods

Latvijas Lauksaimniecības universitāte
Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultāte
Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas
“Komercdarbība un uzņēmuma vadība” (kods 42345) studiju plāns
Nepilna laika studijas (4.5 gadi)
1. un 2. kursam 2013. / 2014. st.g.

Studiju kurss

Studiju
progr.
daļa

Studiju kursa
apjoms

KP

ECTS

1.kurss

2.kurss

3.kurss

4.kurss

5.kurss

Kontroles veids

Kontroles veids

Kontroles veids

Kontroles veids

Kontroles
veids

1.sem.

3.sem.

4.sem.

5.sem.

6.sem.

7.sem.

8.sem.

9.sem.

0

0

0

0

0

0

2.sem.

Vispārizglītojošie studiju kursi (B1)
Valo4014

Lietišķā vācu valoda

Valo4015

Lietišķā angļu valoda

Citi1008

B1

2

3

E

Ievads studijās

B1

1

1,5

I

VadZ2034

Dokumentu pārvaldība

B1

2

3

I atz.

Ekon2122

Statistika

B1

4

6

E

JurZ2026

Tiesību pamati
Darba un civilā
aizsardzība
Ekoloģija un vides
aizsardzība

B1

2

3

I atz.

B1

2

3

I atz.

B1

2

3

I atz.

VadZ2043

Biznesa ētika , etiķete

B1

3

4,5

Soci2036

Socioloģija

B1

2

3

Citi4016
VidZ3006

Kopā semestrī

E
I atz.
9

8

3

Kopā „B1” daļā

20

30

Nozares teorētiskie pamatkursi un informācijas tehnoloģiju kursi (B2)
Mate2029

Matemātika
ekonomistiem
Mikroekonomika
Datortehnoloģiju
pamati
Sociālā psiholoģija

B2

2

3

E

B2

3

4,5

E

B2

2

3

E

B2

2

3

I atz.

B2

2

3

I atz.

B2

2

3

E

B2

2

3

E

Ekon3090

Finanses un kredīts
Vienkāršā
grāmatvedība
Nodokļu uzskaite

B2

2

3

I atz.

Ekon2121

Makroekonomika

B2

3

4,5

E

Ekon3115

Tirgvedība

B2

2

3

E

VadZ4038

Vadīšana

B2

4

6

E

VadZ2031

Uzņēmējdarbības
likumdošana

B2

3

4,5

I atz.

VadZ4041

Biznesa informācijas
menedžments

B2

2

3

Mate2030

Matemātiskā statistika

B2

2

3

E

Ekon2018

Komercdarbības
globalizācija

B2

2

3

I atz.

Ekon1024
InfT1032
Psih3010
Ekon2029
Ekon2081
Ekon2079

Starptautiskie
ekonomiskie sakari

Kopā semestrī
Kopā „B2” daļā

35

I atz.

9

6

7

7

52,5
Nozares profesionālās specializācijas kursi (B3)

VadZ2037

Saimniekošanas
mācība

B3

3

4,5

VadZ3038

Loģistika

B3

3

4,5

E
E

2

4

0

0

0

Ekon3112

Uzņēmuma finanšu
vadība

B3

2

3

VadZ4062

Uzņēmējdarbības
ekonomika

B3

4

6

E

VadZ4040

Personāla vadīšana

B3

2

3

I atz.

Ekon3111

Finanšu grāmatvedība

B3

4

6

E

VadZ4073

Saimnieciskās darbības
analīze

B3

4

6

E

Ekon3080

Tirgus analīze un
prognozēšana

B3

3

4,5

I atz.

VadZ4054

Riska vadība

B3

2

3

I atz.

Ekon2108

Inovāciju vadīšana

B3

2

3

I atz.

Ekon2068

Reklāmas veidošana

B3

2

3

I atz.

B3

2

3

I atz.

B3

2

3

I atz.

B3

4

6

E

B3

3

4,5

E

B3

2

3

I atz.

E

Ekon3104

Konfliktu vadīšana
uzņēmumā
Komandas
menedžments
Ražošanas procesu
organizācija
Kvalitātes
menedžments
E-komercija

Ekon4061

Projektu vadīšana

B3

3

4,5

E

VadZ3021

Konkurētspēja
uzņēmējdarbībā

B3

3

4,5

I atz.

VadZ4012

Biznesa plāna izstrāde

B3

2

3

I atz.

Ekon4062

Stratēģijas analīze un
plānošana

B3

3

4,5

E

Ekon3100

Eiropas Savienības
projektu vadīšana

B3

3

4,5

E

VadZ3028
VadZ3017
VadZ4067
Citi2028

Kopā semestrī

0

3

3

2

14

11

17

8

0

Kopā „ B3” daļā

58

Brīvā izvēle

B4

6

87
9

Brīvās izvēles kursi (B4)
I atz.

Kopā semestrī
Kopā „ B4” daļā

6

2

I atz.

I atz.

2

2

9
Kursa darbi (B3 )

VadZ4074

Saimnieciskās darbības
analīze

B3

1

1,5

VadZ4053

Vadīšana

B2

1

1,5

VadZ3030

Uzņēmējdarbības
ekonomika

B3

1

1,5

Kopā semestrī
Kopā kursa darbi
ItfTP005
VadZP020
EkonP015

VadZP013

Prakse „Datoru
tehnoloģijas”
Profesionālā prakse
„Tirgvedība”
Profesionālā prakse
„Grāmatvedība un
finanses”
Profesionālā prakse
„Komercdarbība un
vadīšana”

3

4,5

B3

2

3

B3

3

4,5

B3

8

12

B3

13

19,5

26

39

12

18

160

240

Prakse kopā
VadZ4065
VadZ4066

Bakalaura darbs

B3

Kopā teorētiskais kurss (B1 + B2 + B3 + B4)

x
x
x
0

0

0

0

1

2

0

0

0

X (3)

I (10)

3

10

6

6

17

16

I
I
I

2

18

19

3

18

8

19

0

19

17

17

2.3. pielikums
APSTIPRINĀTS:
LLU SZF Domes sēdē 2013.gada 5.martā
Protokols Nr. 06-8-24.01/2

Latvijas Lauksaimniecības universitātes Sociālo zinātņu fakultātes
Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas Iestāžu un uzņēmumu ārējie sakari
STUDIJU PLĀNS (1. kurss)
Nr

Kods

1

2

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Citi1011
Fillz1015
Fillz3002
Citi4016
Filz1016
VidZ3006
Soci2036
Psih2016
Soci1005
Fillz1008

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Filz2009
InfT1013; InfT1014
PolZ1009
PolZ2004
Ekon3084
JurZ2005
VadZ3009
VadZ4012; VadZ4013
Ekon2098
VadZ1005
Ekon2111
KomZ3002
VadZ4045,
Soci5039
VadZ2014

26.
27.
28.

ValoP136
Psih2015
Valo1025, Valo2031, Valo3018, Valo4013

Studiju priekšmets

KP

1. kurss
2. kurss
1. sem.
2. sem.
3. sem.
4. sem.
3
4
5
6
7
8
1. Vispārizglītojošie studiju kursi (20 KP)
2
2i
Ievads studijās
2
2E
Ētika, estētika
2
2iA
Prezentācija un retorika
2
2E
Darba un civilā aizsardzība
2
2E
Filozofija
2
2E
Ekoloģija un vides aizsardzība
2
2E
Socioloģija
2
2E
Sociālā psiholoģija
2
Pētnieciskā darba pamati
2
Loģika
2. Nozares teorētiskie pamatkursi (35 KP)
2
2 iA
Lietišķā etiķete un protokols
4
2i
2 iA
Informācijas tehnoloģijas
2
2i A
Politikas teorija
2
2iA
Eiropas Savienības studijas
2
2iA
Ekonomikas teorijas pamati
2
2iA
Tiesību pamati
2
2iA
Uzņēmējdarbības pamati
4
2i
2E
Vadībzinības (Menedžments)
2
2iA
Grāmatvedības pamati
2
Lietvedība
2
Finanšu vadība
2
Komunikācijas teorijas
3
Publiskā administrācija
2
Organizāciju teorija
2
Personālvadība
3. Nozares profesionālās specializācijas kursi (59 KP)
2
2iA
Latviešu valodas stilistika
2
2E
Saskarsmes psiholoģija
8
2i
2i
2i
2E
Lietišķā komunikācija

3. kurss
5. sem.
6. sem.
9
10

4. kurss
7. sem.
8. sem.
11
12

2iA
2iA

2iA
2iA
2E
3iA
2iA
2E

8
2
2
2
2
4
4
2

JurZ3023
Soci2008
VadZ4044
Ekon3065
JurZ2012
Ekon2090
Valo4018

Mūsdienu terminoloģija
Pašvaldību organizācija
Secīgā tulkošana
Latvijas politiskā sistēma
Lietišķā sarakste
Projektu vadīšana
Mediji un reklāma
Kvalitātes vadības pamati
Juridisko un darījumu dokumentu
tulkošana
Administratīvās tiesības
Reģionālā attīstība
Rīcībpolitika
Starptautiskie ekonomiskie sakari
Starptautiskās tiesības
Tirgzinība
Starpkultūru komunikācija

VadZ1016

Stresa un laika menedžments

2

29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

ValoP142, ValoP141, Valo3006, ValoP115
PolZ3001
Valo4010
PolZ2014
Valo4003; Valo4004
Ekon2025;VadZ3004
Soci2028;Soci2029
VadZ2032

37.

Valo4001

38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.

47.

VadZ4046

48.

VadZ4043

2i
2iA
2iA

2i

2E
1i
2i
2i

2

Publiskā administrācija
darbs]
Rīcībpolitika [kursa darbs]

[kursa

2iA

1E
2 iA
2iA
2iA
2E

2
2
3
2
2
2
4

2iA
2iA
3 iA
2iA
2iA
2iA
4E
2iA

Brīvās izvēles kursi (6KP)
6
Kursa darbi (2KP)

Kopā

46.

2i

2

1

2

2

1iA

1

1 iA
Prakses (26KP)

49.

VadZP021

50.

VadZP022

51.

52.
53.

Ārējo sakaru koordinēšana [prof.
prakse]
Sabiedrības vadība
[prof.
prakse]

Soci4005

SpoZP001,
SpoZP004
LauZ1002

Bakalaura darbs

SpoZP002

Paskaidrojumi:
i – ieskaite;
i A – ieskaite ar atzīmi
E – eksāmens

,

SpoZP003

,

16

16 P i A

10

10 P i A

Bakalaura darbs (12KP)
12
Kopā 160
20
18
21
LLU obligātie vispārizglītojošie studiju kursi (4KP)

21

Sports

3

0.75 i

0.75 i

0.75 i

0.75 i

Praktiskā lauku saimniecība
KOPĀ programmā

1
4

0.75 i

1i
1.75 i

0.75 i

0.75 i

22

2B d
18

2Bd
20

8Bd
20

2.3. pielikuma turpinājums
APSTIPRINĀTS:
LLU ESAF Domes sēdē 2013.gada 18.decembrī
Protokols Nr. 06-24.02/15

Latvijas Lauksaimniecības universitātes Sociālo zinātņu fakultātes
Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas Iestāžu un uzņēmumu ārējie sakari
STUDIJU PLĀNS (1. kurss)
Nr

Kods

Studiju priekšmets

KP

1

2

3

4

1. kurss
1. sem.
2. sem.
5

2. kurss
3. sem.
4. sem.

6

7

8

3. kurss
5. sem.
6. sem.
9

4. kurss
7. sem.
8. sem.

10

11

1. Vispārizglītojošie studiju kursi (24KP)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Citi1011
Fillz3002
Citi4016
Filz1016
Valo1024;Valo2027 ;Valo3016
Fillz1015
VidZ3006
Soci2034;Soci2035
Psih4001

Ievads studijās
Prezentācija un retorika
Darba un civilā aizsardzība
Filozofija
Angļu valoda ārējos sakaros
Ētika, estētika
Ekoloģija un vides aizsardzība
Socioloģija
Vadības psiholoģija

2
2
2
2
6
2
2
4
2

2i
2iA
2E
2E
2i
2E
2E
2i

2i

2E

2E
2E

2. Nozares teorētiskie pamatkursi (40 KP)
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Filz2009
InfT1013; InfT1014
PolZ1009
PolZ2004
Soci5039
Ekon3084
JurZ2005
VadZ3015
VadZ3009
Ekon2098
Soci3015
VadZ1019
Ekon2111
KomZ3002
PolZ2019
VadZ2014
Fillz1008
Soci1005

Lietišķā etiķete un protokols
Informācijas tehnoloģijas
Politikas teorija
Eiropas Savienības studijas
Organizāciju teorija
Ekonomikas teorijas pamati
Tiesību pamati
Menedžments
Uzņēmējdarbības pamati
Grāmatvedības pamati
Pētījumu apskate un analīze
Dokumentu pārvaldība
Finanšu vadība
Komunikācijas teorijas
Publiskā administrācija
Personālvadība
Loģika
Pētnieciskā darba pamati

2
4
2
2
2
2
2
4
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

2 iA
2i
2i A

2 iA
2iA
2iA
2iA
2iA
4E
2iA
2iA
2iA
2iA
2iA
2E
2i A
2E
2iA
2iA

3. Nozares profesionālās specializācijas kursi (52 KP)
28. Psih2015
29. PolZ2014

Saskarsmes psiholoģija
Latvijas politiskā sistēma

2
2

2E
2E

12

Lietišķā komunikācija
Latviešu valodas stilistika
Pašvaldību organizācija
Bezpeļņas sektors
Organizāciju izpētes pieejas
Mediji un reklāma
Projektu vadīšana
Kvalitātes vadības pamati
Lietišķā sarakste
Administratīvās tiesības
Reģionālā attīstība
Secīgā tulkošana
Rīcībpolitika
Starptautiskie ekonomiskie sakari
Starptautiskās tiesības
Tirgzinība
Starpkultūru komunikācija

4
2
2
2
4
4
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
4

47. VadZ1016

Stresa un laika menedžments

2

48.

Kopā

30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.

Valo1025;Valo2031
ValoP136
PolZ3001
VadZ3019
Soci4007
Soci2028;Soci2029
VadZ3004
VadZ2032
Valo1023
JurZ3023
Soci2008
Valo4010
VadZ4028
Ekon3065
JurZ2012
Ekon2090
Valo4018

2i

2E
2iA
2iA
2iA
4 iA
2i

2iA
2 iA
2iA
2E
2iA
2iA
2iA
2iA
2iA
2iA
2iA
4E
2iA

Brīvās izvēles kursi (6KP)
6

2

2

2

Kursa darbi (2KP)
49. VadZ4046
50. VadZ4043
51. Socci1011
52. VadZP017

Publiskā administrācija [kursa
darbs]
Rīcībpolitika [kursa darbs]
Kursa darbs socioloģijā
Organizāciju teorija [kursa d.]

1

1iA

1
1
1

1 iA
1iA
1iA

Prakses (26KP)
53. VadZP021
54. VadZP022

Ārējo sakaru koordinēšana [prof.
prakse]
Sabiedrības vadība [prof. prakse]

16

16 P i A

10

10 P i A

Bakalaura darbs (12KP)
55. Soci4005

12

Bakalaura darbs

12 B d

Kopā 160 20
20
20
LLU obligātie studiju kursi (4KP)
56. SpoZP001, SpoZP002 , SpoZP003
57. LauZ1002

Paskaidrojumi:
i – ieskaite
i A – ieskaite ar atzīmi
E – eksāmens

Sports
Praktiskā lauku saimniecība
KOPĀ programmā

3
1
4

1i
1i

1i
1i
2i

1i
1i

20

22

18

18

22

2.4. pielikums
APSTIPRINĀTS:
LLU SZF Domes sēdē 2013.gada 5.martā
Protokols Nr. 06-8-24.01/2

Latvijas Lauksaimniecības universitātes Sociālo zinātņu fakultātes
Profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programmas “Projektu vadība”
STUDIJU PLĀNS pilna laika studijām ar profesionālo izglītību
Nr.p.k.
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

23.

24.

Kods

Studiju priekšmets

2
3
A. Nozares teorētiskie un praktiskie pamatkursi
VadZ5061
Projektu vadīšanas metodoloģija
VadZ5067,
Projektu praktiskā vadīšana
VadZ5068
Ekon5062
Projektu finanšu vadība
VadZ5052
IT projektu vadīšanā
ES politikas un fondi, programmas,
PolZ5003
iniciatīvas
JurZ2005
Tiesību zinības
VadZ5069
Projektu risku vadība
VadZ5073
Projektu iepirkumu procedūra
Kopā:
B. Zinātnes un vadības kursi
VadZ5057
Menedžmenta aktuālās problēmas
VadZ6021
Kvalitātes vadība*
Soci5036
Sociālo pētījumu metodes
VadZ5053
Uzņēmējdarbības vadība
Ekon5065
Projektu mārketings
VadZ5059
Projektu sociālekonomiskā vide
VadZ5065,
Projektu komandas vadība
VadZ5066
Psih5002
Sociālā psiholoģija *
Projektu vadības terminoloģija [angļu
ValoP201
valodā]
VadZ5078
Projektu portfeļu vadīšana
Projektu vadības terminoloģija [vācu
ValoP
valodā]
Projektu vadības terminoloģija [krievu
ValoP199
valodā]
Valo6019
Partnerattiecību
veidošana
Valo5004
multikulturālā vidē (angļu valodā)
Valo6020
VadZ6020
Inovācijas un kreativitāte
Kopā:
Prakse
VadZP030
Projektu vadība
Kopā:
Maģistra darbs
VadZ6012
VadZ6014
Maģistra darbs
VadZ6013
Kopā:
PAVISAM KOPĀ:

Paskaidrojumi: i- ieskaite, iA - ieskaite ar atzīmi, E-eksāmens

Apjoms
KP
4
21
3

1. kurss
1. sem.
2. sem.
5
6
3E

5

3iA

2
3

2E

2

2E

2
2
2
21
15
3
2
2
2
2
2

2. kurss
3. sem.
7

2E

3E

2E
2E
2E
9

8

4

3E
2E
2E
2iA
2i
2i

4
2

2iA

2

2iA

2

2E

2

2iA

2

2iA

3

1i

2i

2E

1i

1E

2
15

2iA

6
6

6
6

20

2

2

16

20

2

2

16

62

2.4. pielikuma turpinājums
APSTIPRINĀTS:
LLU SZF Domes sēdē 2013.gada 5.martā
Protokols Nr. 06-8-24.01/2

Latvijas Lauksaimniecības universitātes Sociālo zinātņu fakultātes
Profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programmas “Projektu vadība”
STUDIJU PLĀNS pilna laika studijām ar akadēmisko izglītību
Nr.
p.k.
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

23.
24.
25.

26.

Kods

Studiju priekšmets

2
3
A. Nozares teorētiskie un praktiskie pamatkursi
VadZ5061
Projektu vadīšanas metodoloģija
VadZ5067,
Projektu praktiskā vadīšana
VadZ5068
Ekon5062
Projektu finanšu vadība
VadZ5052
IT projektu vadīšanā
ES politikas un fondi, programmas,
PolZ5003
iniciatīvas
JurZ2005
Tiesību zinības
VadZ5069
Projektu risku vadība
VadZ5073
Projektu iepirkumu procedūra
Kopā:
B. Zinātnes un vadības kursi
VadZ5057
Menedžmenta aktuālās problēmas
VadZ6021
Kvalitātes vadība*
Soci5036
Sociālo pētījumu metodes
VadZ5053
Uzņēmējdarbības plānošana
Ekon5065
Projektu mārketings
VadZ5059
Projektu sociālekonomiskā vide
VadZ5065,
Projektu komandas vadība*
VadZ5066
Psih5002
Sociālā psiholoģija *
Projektu
vadības
terminoloģija
ValoP201
[angļu valodā]
VadZ5078
Projektu portfeļu vadīšana
Projektu vadības terminoloģija [vācu
ValoP
valodā]
Projektu
vadības
terminoloģija
ValoP199
[krievu valodā]
Valo6019
Partnerattiecību
veidošana
Valo5004
multikulturālā vidē (angļu valodā)
Valo6020
VadZ6020
Inovācijas un kreativitāte
Kopā:
Prakse
VadZP029
Projektu izstrāde
VadZP031
Projektu vadīšana
VadZP028
Projektu vērtēšana
Kopā:
Maģistra darbs
VadZ6012
VadZ6014
Maģistra darbs
VadZ6013
Kopā:
PAVISAM KOPĀ:

Apjoms
KP
4
21
3

1. kurss
1. sem.
5

3. sem.
7

4. sem.
8

3E

5

3iA

2
3

2E

2

2E

2
2
2
21
15
3
2
2
2
2
2

2. kurss

2.
sem.
6

2E

3E

2E
2E
2E
9

8

4

3E
2E
2E
2iA
2i
2i

4

2i

2

2iA

2

2i

2

2E

2

2i

2

2i

3

1i

1i

2
15

2E

1E
2i

8
10
8
26

8

8

10

8
8

20

2

2

16

20

2

2

82

10

16

2.4. pielikuma turpinājums
APSTIPRINĀTS:
LLU SZF Domes sēdē 2013.gada 5.martā
Protokols Nr. 06-8-24.01/2

Latvijas Lauksaimniecības universitātes Sociālo zinātņu fakultātes
Profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programmas “Projektu vadība”
STUDIJU PLĀNS nepilna laika studijām ar profesionālo izglītību
Nr.
p.k.
1

Kods
2

Studiju priekšmets
3

Apjoms
KP
4

A. Nozares teorētiskie un praktiskie pamatkursi

21

Projektu vadīšanas metodoloģija

3

Projektu praktiskā vadīšana

5

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

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

23.

24.

VadZ5061
VadZ5067,
VadZ5068
Ekon5062
VadZ5052

Projektu finanšu vadība
IT projektu vadīšanā
ES
politikas
un
fondi,
PolZ5003
programmas, iniciatīvas
JurZ2005
Tiesību zinības
VadZ5069 Projektu risku vadība
VadZ5073 Projektu iepirkumu procedūra
Kopā:
B. Zinātnes un vadības kursi
VadZ5057 Menedžmenta aktuālās problēmas
VadZ6021 Kvalitātes vadība*
Soci5036
Sociālo pētījumu metodes
VadZ5053 Uzņēmējdarbības plānošana
Ekon5065
Projektu mārketings
VadZ5059 Projektu sociālekonomiskā vide
VadZ5065,
Projektu komandas vadība*
VadZ5066
Psih5002
Sociālā psiholoģija *
Projektu vadības terminoloģija
ValoP201
[angļu valodā]
VadZ5078 Projektu portfeļu vadīšana
Projektu vadības terminoloģija
ValoP
[vācu valodā]
Projektu vadības terminoloģija
ValoP199
[krievu valodā]
Valo6019
Partnerattiecību
veidošana
Valo5004
multikulturālā vidē (angļu valodā)
Valo6020
VadZ6020 Inovācijas un kreativitāte
Kopā:
Prakse
VadZP030 Projektu vadība
Kopā:
Maģistra darbs
VadZ6012
VadZ6014 Maģistra darbs
VadZ6013
Kopā:
PAVISAM KOPĀ:

1. kurss
1. sem.
2. sem.
5
6

3E
3iA

2
3

2E

2

2E

2
2
2
21
15
3
2
2
2
2
2

2. kurss
3. sem.
4. sem.
7
8

2E

3E

2E
2E
2E
9

8

4

3E
2E
2E
2iA
2i
2i

4
2

2iA

2

2iA

2

2E

2

2iA

2

2iA

3

1i

2i

2E

1i

1E

2
15

2iA

6
6

6
6

20

2

2

16

20

2

2

16

62

Paskaidrojumi: i- ieskaite, iA - ieskaite ar atzīmi, E-eksāmens

2.4. pielikuma turpinājums
APSTIPRINĀTS:
LLU SZF Domes sēdē 2013.gada 5.martā
Protokols Nr. 06-8-24.01/2

Latvijas Lauksaimniecības universitātes Sociālo zinātņu fakultātes
Profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programmas “Projektu vadība”
STUDIJU PLĀNS nepilna laika studijām ar akadēmisko iepriekšējo izglītību
1. kurss

Nr.
p.k.

Kods

Studiju priekšmets

Apjoms
KP

1. sem.

2. sem.

1

2

3

4

5

6

A. Nozares teorētiskie un praktiskie pamatkursi
1.
2.

2. kurss
3.
4. sem.
sem.
7
8

VadZ5061

Projektu vadīšanas metodoloģija

3

VadZ5067,
VadZ5068
Ekon5062
VadZ5052

Projektu praktiskā vadīšana

5

3iA

2E

14.

VadZ5059

Projektu sociālekonomiskā vide

2

2iA

Projektu komandas vadība*

4

2i

2E

16.

VadZ5065,
VadZ5066
Psih5002

2

2iA

17.

ValoP201

Sociālā psiholoģija *
Projektu vadības terminoloģija
[angļu valodā]

2

2iA

18.

VadZ5078

Projektu portfeļu vadīšana

2

2E

19.

ValoP

2

2iA

20.

ValoP199

2

2iA

3

1i

1i

1E

6.
7.
8.

9.

15.

22.

Valo6019
Valo5004
Valo6020
VadZ6020

23.
24.
25.

VadZP029
VadZP031
VadZP028

21.

26.

VadZ6012
VadZ6014
VadZ6013

Projektu vadības terminoloģija
[vācu valodā]
Projektu vadības terminoloģija
[krievu valodā]
Partnerattiecību
veidošana
multikulturālā
vidē
(angļu
valodā)
Inovācijas un kreativitāte
Kopā:
Prakse
Projektu izstrāde
Projektu vadīšana
Projektu vērtēšana
Kopā:
Maģistra darbs
Maģistra darbs
Kopā:
PAVISAM KOPĀ:

9

3E

10.
11.
12.
13.

5.

5. sem.

21

Projektu finanšu vadība
IT projektu vadīšanā
ES
politikas
un
fondi,
PolZ5003
programmas, iniciatīvas
JurZ2005
Tiesību zinības
VadZ5069
Projektu risku vadība
VadZ5073
Projektu iepirkumu procedūra
Kopā:
B. Zinātnes un vadības kursi
Menedžmenta
aktuālās
VadZ5057
problēmas
VadZ6021
Kvalitātes vadība*
Soci5036
Sociālo pētījumu metodes*
VadZ5053
Uzņēmējdarbības plānošana
Ekon5065
Projektu mārketings

3.
4.

3. kurss

2
3

2E

2

2E

2
2
2
21
15

3E

2E
2E
2E
9

3

3E

2
2
2
2

2E
2iA

8

2E

2i

2
15
8
10
8
26

20
20
82

Paskaidrojumi: i- ieskaite, iA - ieskaite ar atzīmi, E-eksāmens

4

2iA

8
10
8

10

8
8

2

2

16

2

16

2

2.4. pielikuma turpinājums
APSTIPRINĀTS:
LLU SZF Domes sēdē 2013.gada 5.martā
Protokols Nr. 06-8-24.01/2

Latvijas Lauksaimniecības universitātes Sociālo zinātņu fakultātes
Profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programmas “Projektu vadība”
STUDIJU PLĀNS nepilna laika studijām ar profesionālo izglītību
Nr.
p.k.
1

Kods

Studiju priekšmets

2

3

A. Nozares teorētiskie un praktiskie pamatkursi
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

23.

24.

VadZ5061
VadZ5067,
VadZ5068
Ekon5062
VadZ5052

Projektu
metodoloģija

vadīšanas

Projektu praktiskā vadīšana

Projektu finanšu vadība
IT projektu vadīšanā
ES
politikas
un
fondi,
PolZ5003
programmas, iniciatīvas
JurZ2005
Tiesību zinības
VadZ5069
Projektu risku vadība
VadZ5073
Projektu iepirkumu procedūra
Kopā:
B. Zinātnes un vadības kursi
Menedžmenta
aktuālās
VadZ5057
problēmas
VadZ6021
Kvalitātes vadība*
Soci5036
Sociālo pētījumu metodes
VadZ5053
Uzņēmējdarbības plānošana
Ekon5065
Projektu mārketings
VadZ5059
Projektu sociālekonomiskā vide
VadZ5065,
Projektu komandas vadība*
VadZ5066
Psih5002
Sociālā psiholoģija *
Projektu vadības terminoloģija
ValoP201
[angļu valodā]
VadZ5078
Projektu portfeļu vadīšana
Projektu vadības terminoloģija
ValoP
[vācu valodā]
Projektu vadības terminoloģija
ValoP199
[krievu valodā]
Valo6019
Partnerattiecību
veidošana
Valo5004
multikulturālā
vidē
(angļu
Valo6020
valodā)
VadZ6020
Inovācijas un kreativitāte
Kopā:
Prakse
VadZP030 Projektu vadība
Kopā:
Maģistra darbs
VadZ6012
VadZ6014
Maģistra darbs
VadZ6013
Kopā:
PAVISAM KOPĀ:

Apjoms
KP
4

1. kurss
1. sem.
2. sem.
5
6

2. kurss
3. sem.
4. sem.
7
8

21
3

3E

5

3iA

2
3

2E

2

2E

2
2
2
21
15
3
2
2
2
2
2

2E

3E

2E
2E
2E
9

8

4

3E
2E
2E
2iA
2i
2i

4
2

2iA

2

2iA

2

2E

2

2iA

2

2iA

3

1i

2i

2E

1i

1E

2
15

2iA

6
6

6
6

20

2

2

16

20

2

2

16

62

Paskaidrojumi: i - ieskaite, iA - ieskaite ar atzīmi, E - eksāmens

2.5. pielikums
APSTIPRINĀTS:
LLU SZF Domes sēdē 2013.gada 5.martā
Protokols Nr. 06-8-24.01/2

Latvijas Lauksaimniecības universitātes Sociālo zinātņu fakultātes
profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programma "Sabiedrības pārvalde”
pilna laika studijas ar akadēmisko izglītību* Studiju plāns (uzsāk studijas 2013./2014. studiju gadā)
Nr.
p.k.

Kods

Kursa
apjoms
KP

Studiju kurss

Nozares teorētiski pamatkursi (18KP)
1
VadZ5072
Publiskās pārvaldes teorijas
2
JurZ5008
Administratīvās tiesības
3
Soci5039
Organizāciju teorija
4
PolZ4004
Rīcībpolitika
5
PolZ5006
Eiropas Savienības politika
6
VadZ5076
Projektu izstrāde un vadība
7
Filz5013
Sociālā filozofija
8
Psih6005
Vadības psiholoģija
Kopā
Nozares profesionālās specializācijas kursi (12 KP)
9
Soci5036
Sociālo pētījumu metodes
10 Ekon5127
Budžeta vadība
11 Ekon5128
Makroekonomika
12 JurZ5007
Normatīvo aktu izstrāde
13 PolZ6004
Pilsētu un lauku attīstības politika
14 VadZ6010
Publiskā īpašuma pārvalde
Kopā
Brīvās izvēles studiju kursi (4 KP)**
15 Mate5011
Datu apstrādes metodes
16 InfT
IT publiskajā pārvaldē
17 VadZ6021
Kvalitātes vadība
18 VadZ
Menedžmenta aktuālās problēmas
19 Soci5031
Reģionālā politika
20 VadZ5048
Sabiedrisko attiecību vadīšana
21 Soci6003
Tautas attīstība
22 VadZ1016
Stresa un laika menedžments
Prakses (26 KP)
1
VadZP016
2

VadZP026

3
2
2
3
2
2
2
2
18
2
2
2
2
2
2
12

Sabiedrības pārvalde [profesionālā prakse]

10

Publisko institūciju pārvaldība
[profesionālā prakse]

16

1

Pavisam kopā


2IA
2E
3E
2 IA
2E
2 IA
2 IA
12

Pēc šī studiju plāna studē maģistranti ar akadēmisko bakalaura grādu

4



2

2Ia
2IA
2IA
2IA
2IA
6

2 Ia
4

2
IA
IA
IA
IA
IA
IA
IA
IA
4

10
16

26

Maģistra darbs

2.studiju gads
3.sem.
4.sem.
Pārbaudījuma
veids

3E

2
2
2
2
2
2
2
2
4**

Kopā
Valsts pārbaudījums (20KP)
VadZ6011
VadZ5074
VadZ5075
VadZ6022

1.studiju gads
1.sem.
2.sem.
Pārbaudījuma
veids

10

20

2

2

80

20

20

16

16
20

Maģistrants izvēlas studiju kursus 4 KP apjomā

20

2.5. pielikuma turpinājums
APSTIPRINĀTS:
LLU SZF Domes sēdē 2013.gada 5.martā
Protokols Nr. 06-8-24.01/2

Latvijas Lauksaimniecības universitātes Sociālo zinātņu fakultātes
profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programma "Sabiedrības pārvalde” nepilna
laika studijas ar akadēmisko izglītību* Studiju plāns (uzsāk studijas 2013./2014. studiju gadā)
Nr.
p.k.

Kods

Kursa
apjom
s
KP

Studiju kurss

1.studiju gads

2.studiju gads

1.sem.
2.sem.
Pārbaudījuma
veids

3.sem.
4.sem.
Pārbaudījuma
veids

3.stud.
gads
5.sem.

Nozares teorētiski pamatkursi (18KP)
1

VadZ5072

Publiskās pārvaldes teorijas

3

2

JurZ5008

Administratīvās tiesības

2

3

Soci5039

Organizāciju teorija

2

2E

4

PolZ4004

Rīcībpolitika

3

3E

5

PolZ5006

Eiropas Savienības politika

2

6

VadZ5076

Projektu izstrāde un vadība

2

7

Filz5013

Sociālā filozofija

2

2 IA

8

Psih6005

Vadības psiholoģija

3E
2IA

2 IA
2E

2

2 IA

Kopā

18

9

Nozares profesionālās specializācijas kursi (12 KP)
9
Soci5036
Sociālo pētījumu metodes

2

Ekon5127

Budžeta vadība

2

2IA

11

Ekon5128

Makroekonomika

2

2IA

12

JurZ5007

Normatīvo aktu izstrāde

2

13

PolZ6004

Pilsētu un lauku attīstības politika

2

14

VadZ6010

Publiskā īpašuma pārvalde

2
12

2

2Ia

10

Kopā

7

2IA
2IA
2 Ia
6

6

Brīvās izvēles studiju kursi (4 KP)**
15

Mate5011

Datu apstrādes metodes

2

IA

16

InfT

IT publiskajā pārvaldē

2

IA

17

VadZ6021

Kvalitātes vadība

2

IA

18

VadZ

Menedžmenta aktuālās problēmas

2

IA

19

Soci5031

Reģionālā politika

2

IA

20

VadZ5048

Sabiedrisko attiecību vadīšana

2

IA

21

Soci6003

Tautas attīstība

2

IA

22

VadZ1016

Stresa un laika menedžments

2

IA

4**

4

10

10

Prakses (26KP)
1

VadZP016

2

VadZP026

Sabiedrības pārvalde [profesionālā prakse]
Publisko institūciju pārvaldība [profesionālā
prakse]

Kopā

26

Valsts pārbaudījums (20KP)
VadZ6011
VadZ5074
1
Maģistra darbs
VadZ5075
VadZ6022
Pavisam kopā


16

16

Pēc šī studiju plāna studē maģistranti ar akadēmisko bakalaura grādu

10

20

2

2

80

17

15



16

16
16

16

Maģistrants izvēlas studiju kursus 4 KP apjomā

16

2.5. pielikuma turpinājums
APSTIPRINĀTS:
LLU SZF Domes sēdē 2013.gada 5.martā
Protokols Nr. 06-8-24.01/2

Latvijas Lauksaimniecības universitātes Sociālo zinātņu fakultātes
profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programma "Sabiedrības pārvalde” pilna
laika studijas ar profesionālo augstāko izglītību*
Studiju plāns (uzsāk studijas 2013./2014. studiju gadā)
Nr.
p.k.

Kods

Studiju kurss

Nozares teorētiski pamatkursi (18KP)
1
VadZ5072 Publiskās pārvaldes teorijas
2
JurZ5008
Administratīvās tiesības
3
Soci5039
Organizāciju teorija
4
PolZ4004 Rīcībpolitika
5
PolZ5006 Eiropas Savienības politika
6
VadZ5076 Projektu izstrāde un vadība
7
Filz5013
Sociālā filozofija
8
Psih6005
Vadības psiholoģija
Kopā
Nozares profesionālās specializācijas kursi (12 KP)
9
Soci5036
Sociālo pētījumu metodes
10
Ekon5127 Budžeta vadība
11
Ekon5128 Makroekonomika
12
JurZ5007
Normatīvo aktu izstrāde
13
PolZ6004 Pilsētu un lauku attīstības politika
14
VadZ6010 Publiskā īpašuma pārvalde
Kopā
Brīvās izvēles studiju kursi (4 KP)**
15
Mate5011 Datu apstrādes metodes
16
InfT
IT publiskajā pārvaldē
17
VadZ6021 Kvalitātes vadība
18
VadZ
Menedžmenta aktuālās problēmas
19
Soci5031
Reģionālā politika
20
VadZ5048 Sabiedrisko attiecību vadīšana
21
Soci6003
Tautas attīstība
22
VadZ1016 Stresa un laika menedžments
Prakses (6KP)
1
VadZP
Sabiedrības pārvalde[profesionālā prakse]
Kopā
Valsts pārbaudījums (20KP)
VadZ6011
VadZ5074
1
Maģistra darbs
VadZ5075
VadZ6022
Pavisam kopā
*

Kursa
apjoms
KP
3
2
2
3
2
2
2
2
18
2
2
2
2
2
2
12

1.studiju gads
1.sem. 2.sem.
pārbaudījuma
veids

2.studiju gads
3.sem.
pārbaudījuma
veids

3E
2IA
2E
3E
2 IA
2E
2 IA
2 IA
12

4

2

2Ia
2IA
2IA
2IA
2IA
6

2 Ia
4

2
2
2
2
2
2
2
2
4**

IA
IA
IA
IA
IA
IA
IA
IA
4

6
6

6
6

2

20

2

2

16

60

20,00

20,00

20,00

Pēc šī studiju plāna studē maģistranti ar profesionālo bakalaura grādu vai 2.līmeņa augstāko profesionālo izglītību
Maģistrants izvēlas studiju kursus 4 KP apjomā

**

Paskaidrojumi: i - ieskaite, iA - ieskaite ar atzīmi, E – eksāmens

2.5. pielikuma turpinājums
APSTIPRINĀTS:
LLU SZF Domes sēdē 2013.gada 5.martā
Protokols Nr. 06-8-24.01/2

Latvijas Lauksaimniecības universitātes Sociālo zinātņu fakultātes
profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programma "Sabiedrības pārvalde” nepilna
laika studijas ar profesionālo augstāko izglītību*
Studiju plāns (uzsāk studijas 2013./2014. studiju gadā)
Nr.
p.k.

Kods

Studiju kurss

Nozares teorētiski pamatkursi (18KP)
1
VadZ5072
Publiskās pārvaldes teorijas
2
JurZ5008
Administratīvās tiesības
3
Soci5039
Organizāciju teorija
4
PolZ4004
Rīcībpolitika
5
PolZ5006
Eiropas Savienības politika
6
VadZ5076
Projektu izstrāde un vadība
7
Filz5013
Sociālā filozofija
8
Psih6005
Vadības psiholoģija
Kopā
Nozares profesionālās specializācijas kursi (12 KP)
9
Soci5036
Sociālo pētījumu metodes
10
Ekon5127
Budžeta vadība
11
Ekon5128
Makroekonomika
12
JurZ5007
Normatīvo aktu izstrāde
13
PolZ6004
Pilsētu un lauku attīstības politika
14
VadZ6010
Publiskā īpašuma pārvalde
Kopā
Brīvās izvēles studiju kursi (4 KP)**
15
Mate5011
Datu apstrādes metodes
16
InfT
IT publiskajā pārvaldē
17
VadZ6021
Kvalitātes vadība
18
VadZ
Menedžmenta aktuālās problēmas
19
Soci5031
Reģionālā politika
20
VadZ5048
Sabiedrisko attiecību vadīšana
21
Soci6003
Tautas attīstība
22
VadZ1016
Stresa un laika menedžments
Prakses (6KP)
1
VadZP
Sabiedrības pārvalde[profesionālā prakse]
Kopā
Valsts pārbaudījums (20KP)
1

VadZ6011
VadZ5074
VadZ5075
VadZ6022)

Maģistra darbs

3
2
2
3
2
2
2
2
18
2
2
2
2
2
2
12

1.studiju gads
1.sem. 2.sem.
pārbaudījuma
veids

2.studiju gads
3.sem. 4.sem.
Pārbaudījuma
veids

3E
2IA
2E
3E
2 IA
2E
2 IA
2 IA
9

7

2

2Ia
2IA
2IA
2IA
2IA
6

2 Ia
6

2
2
2
2
2
2
2
2
**
4

IA
IA
IA
IA
IA
IA
IA
IA
4

6
6

6
6

20
Pavisam kopā

*

Kursa
apjoms
KP

60

15

2

2

16

15

14

16

Pēc šī studiju plāna studē maģistranti ar profesionālo bakalaura grādu vai 2.līmeņa augstāko profesionālo izglītību.
Maģistrants izvēlas studiju kursus 4 KP apjomā



Paskaidrojumi: i - ieskaite, iA - ieskaite ar atzīmi, E – eksāmens

2.6. pielikums
APSTIPRINĀTS:
LLU EF Domes sēdē 2012.gada 15.februārī
Protokols Nr. 2
Grozījumi:
LLU EF Domes sēdē 2012.gada 11.aprīlī
Protokols Nr. 4

Latvijas Lauksaimniecības universitāte
Ekonomikas fakultāte
Profesionālās maģistra studiju programmas
"UZŅĒMĒJDARBĪBAS VADĪBA"
(1.5 gadu studijas)
Modulārais studiju plāns pilna laika studijām
(2013./2014.studiju gadam)
LAIS kods

Studiju kursi

A. Obligātie studiju kursi 20 KP

1.sem.
20

Kredītpunkti
2.sem.
3.sem.

Zināšanu
pārbaude

Pasniedzējs

VadZ5070

Cilvēku resursu vadība

3

eksāmens

Ekon5069

Finanšu menedžments
Uzņēmējdarbības plānošana, organizēšana
un kontrole
Matemātiskā statistika
Uzņēmējdarbības
likumdošana
un
institucionālā vide
Mārketinga stratēģiskā vadīšana
Resursu vadīšana
Lietišķā psiholoģija

3

eksāmens

Mag.oec., asoc.profesors
L.Dobele
Dr.oec.,docente R.Šulca

3

eksāmens

Dr.oec.,asoc.prof. A.Auziņa

2

Iesk. ar atzīmi

Dr.agr., asoc.prof. L.Paura

2

Iesk. ar atzīmi

Dr.oec. docente L.Bite

3
2
2

eksāmens
Iesk. ar atzīmi
Ieskaite

Dr.oec.,docente .I.Gulbe
Dr.oec., profesore. A.Dobele
Dr.psych., docente A.Vecgrāve

2

eksāmens

Dr.oec.,asoc.prof. G.Mazūre

2

eksāmens

Mag.oec., lektore I.Rudusa

VadZ5025
Ekon6034
VadZ5024
Ekon5068
Ekon5067
Psih5009

B. Izvēles studiju kursi 14 KP
Obligātā izvēle
Ekon5114
Pētījumu, publikāciju metodoloģija
InfT5034

Resursu plānošanas sistēmas

14
4

U.Ivans,

Dr.oec.,docente

Izvēles kursi
VadZ6023
VadZ6024
Ekon5071
VadZ5039
VadZ5042
VadZ5064
VadZ3027
VadZ5038
VadZ5035
Ekon5072
Ekon5122
VadZ5037
VadZ6016

10
Kvalitātes sistēmas
Sociālā uzņēmējdarbība
Starptautiskā ekonomika
Ražošanas menedžments
Risku menedžments
Stratēģiskais menedžments
Sistēmpieeja organizāciju konfliktoloģijā
Projektu vadīšana
Zināšanu pārvaldība
Finanšu investīciju vadība
Reģionālā ekonomika
Kontrolings
Loģistikas sistēmu menedžments

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Prakse
VadZP010
Profesionālā prakse „Uzņēmuma vadīšana”
Valsts pārbaudījums
VadZ6008

6
6

Dr.oec.,asoc.prof. A.Muška
Dr.oec.,docente L.Dobele
Mag.oec., lektors S.Ancāns
Dr.oec.,profesore A.Zvirbule-Bērziņa
MBA lektors V.Janovs
Dr.oec., docente A.Zvaigzne
Dr.oec.,docente L.Bite
Dr.oec., asoc.profesore I.Jurgena
Dr.oec., profesors V.Kozlinskis
Dr.oec, profesore I.Jakušonoka
Dr.oec.,profesore M.Pelše
Dr.oec.,profesore A.Zvirbule-Bērziņa
Mag.oec.,lektore R.Rozentāle

Iesk. ar atzīmi

Individuāli- prakses vadītājs

VPK eksāmens ar
atzīmi

Individuāli- maģistra darba vadītājs

20

Maģistra darbs
KOPĀ

iesk.ar atzīmi
iesk.ar atzīmi
Iesk. ar atzīmi
iesk.ar atzīmi
Iesk. ar atzīmi
iesk.ar atzīmi
Iesk. ar atzīmi
iesk.ar atzīmi
iesk.ar atzīmi
Iesk. ar atzīmi
iesk.ar atzīmi
Iesk. ar atzīmi
Iesk. ar atzīmi

20
20

20

20

2.6. pielikuma turpinājums
APSTIPRINĀTS:
LLU EF Domes sēdē 2012.gada 15.februārī
Protokols Nr. 2
Grozījumi:
LLU EF Domes sēdē 2012.gada 11.aprīlī
Protokols Nr. 4

Latvijas Lauksaimniecības universitāte
EKONOMIKAS FAKULTĀTE
Profesionālās maģistra studiju programmas
"UZŅĒMĒJDARBĪBAS VADĪBA"
(2 gadu studijas)
Modulārais studiju plāns pilna laika studijām
(2013./2014.studiju gadam)
LAIS kods

Studiju kursi

A. Obligātie studiju kursi 20 KP

1.sem.
20

Kredītpunkti
2.sem.
3.sem.

4.sem.

Zināšanu
pārbaude

Pasniedzējs

VadZ5070

Cilvēku resursu vadība

3

eksāmens

Ekon5069

3

eksāmens

3

eksāmens

Dr.oec.,asoc.prof. A.Auziņa

2

Iesk. ar atzīmi

Dr.agr., asoc.prof. L.Paura

2

Iesk. ar atzīmi

Dr.oec.docente L.Bite

Ekon5068

Finanšu menedžments
Uzņēmējdarbības plānošana, organizēšana
un kontrole
Matemātiskā statistika
Uzņēmējdarbības
likumdošana
un
institucionālā vide
Mārketinga stratēģiskā vadīšana

Mag.oec.,
asoc.profesors
Dr.oec.,docente L.Dobele
Dr.oec.,docente R.Šulca

3

eksāmens

Dr.oec.,docente.I.Gulbe

Ekon5067

Resursu vadīšana

2

Iesk. ar atzīmi

Dr.oec.,profesore. A.Dobele

Psih5009

Lietišķā psiholoģija

2

Ieskaite

Dr.psych.,
docente
A.Vecgrāve,
Mag.paed.I.Zvīgule, Mag.paed. I.Vanovska

eksāmens

Dr.oec.,asoc.prof. G.Mazūre

VadZ5025
Ekon6034
VadZ5024

B. Izvēles studiju kursi 14 KP

14

Obligātā izvēle

10

Ekon 5114

Pētījumu, publikāciju metodoloģija

2

U.Ivans,

InfT5034

Resursu plānošanas sistēmas

2

eksāmens

Mag.oec., lektore I.Rudusa

Ekon5103

Makroekonomikas analīze

2

eksāmens

Dr.oec.,profesore A.Vilciņa

Ekon5102

Mikroekonomikas analīze

2

eksāmens

Dr.oec.,asoc.profesore A.Eglīte

Ekon5099

Ilgtspējīga attīstība

2

eksāmens

Dr.oec.,profesore M.Pelše

Izvēles kursi

4

VadZ6023

Kvalitātes sistēmas

2

iesk.ar atzīmi

Dr.oec.,asoc.prof. A.Muška

VadZ6024

Sociālā uzņēmējdarbība

2

iesk.ar atzīmi

Dr.oec.,docente L.Dobele

Ekon5071

Starptautiskā ekonomika

2

Iesk. ar atzīmi

Mag.oec., lektors S.Ancāns

VadZ5042

Risku menedžments

2

Iesk. ar atzīmi

MBA lektors V.Janovs

VadZ5038

Projektu vadīšana

2

iesk.ar atzīmi

Dr.oec., asoc.profesore I.Jurgena

VadZ5035

Zināšanu pārvaldība

2

iesk.ar atzīmi

Dr.oec.,prof.V.Kozlinskis

Ekon5072

Finanšu investīciju vadība

2

Iesk. ar atzīmi

Dr.oec, profesore I.Jakušonoka

Ekon5122

Reģionālā ekonomika

2

iesk.ar atzīmi

Dr.oec.,prof. M.Pelše

VadZ5037

Kontrolings

2

Iesk. ar atzīmi

Dr.oec.,profesore A.Zvirbule-Bērziņa

VadZ6016

Loģistikas sistēmu menedžments

2

Iesk. ar atzīmi

Mag.oec.,lektore R.Rozentāle

Prakse

6

20

VadZP011

Profesionālā
prakse
„Uzņēmējdarbības
resursu plānošana un organizēšana”

8

Iesk.ar atzīmi

Individuāli- prakses vadītājs

VadZP034

Profesionālā prakse „Uzņēmējdarbība”

12

iesk.ar atzīmi

Individuāli- prakses vadītājs

VadZP010

Profesionālā prakse „Uzņēmuma vadīšana”

iesk.ar atzīmi

Individuāli- prakses vadītājs

VPK eksāmens ar
atzīmi

Individuāli- maģistra darba vadītājs

6

Valsts pārbaudījums
VadZ6008

20

Maģistra darbs
KOPĀ

20
20

20

20

20

3. pielikums
Studiju virziena „Vadība un administrēšana” iesaistītā akadēmiskā personāla
starptautiski zinātniskās publikācijas ārvalstīs un publikācijas Latvijā
2013./2014. studiju gads
1.
Ābele J., Leikums L. (2013) Cultural and geopolitical aspects of globalization
from the perspective of students of Latvia University of Agriculture // Warminsko
– Mazurskikwartalniknaukowy. Naukis poleczne. Nr.1. – Olsztyn: WSIE TWP, s.
50 -60. ISSN 2084 – 1140.
2.
Aboltins K., Rivza B. (2013) The Car Aftersales Market Development Trends in
the New Economy. In: Procedia – Social and Behavioral Science. The 2nd
International Scientific conference „Contemporary Issues in Business,
Management and Education 2013“ Volume 110, p. 341-352. Indexed:
ScienceDirect.
3.
Aboltins K., Rivza B., Rivza P. (2013) Car Aftersales Market Dynamic Model.
In: Engineering for Rural Development: 12th international scientific conference
proceedings. Jelgava: LLU TF, pp. 603.-6010. (EBSCO, SCOPUS)
4.
Adamovičs A., Gulbe I., Platače R. (2013) Assessment of factors influencing
potassium content in osier pellets. 12th International Scientific Conference
Engineering for Rural Development, Proceedings, Volume 12, May 23.-24, ISSN
1691-5976, Jelgava, Latvia, 643-647. (SCOPUS)
5.
Adamovičs A., Gulbe I., Platače R. (2013) Evolution of factors influencing
calorific value of reed canary grass spring and autumn yield. 12th International
Scientific Conference Engineering for Rural Development, Proceedings, Volume
12, May 23.-24, ISSN 1691-5976, Jelgava, Latvia, p.521-525. (SCOPUS)
6.
Ancāns S. (2013) Latvia’s Accession to the Eurozone During its Sovereign Debt
Crisis. In: Economics Science for Rural Development: Proceedings of the
International Scientific Conference, № 30. Jelgava: LLU, pp. 175-181. ISBN 9789934-8304-6-4. Abstracted/Indexed: AGRIS, EBSCO, Web of Science.
7.
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Regional Differences on Entrepreneurs’ Motivation to Start Business. In:
Economics Science for Rural Development: Marketing and Sustainable
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8.
Berjoza D., Jurgena I. (2013) Ecological effect of electric vehicles In:
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Consumption Culture. In: Economics Science for Rural Development: Marketing
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11. Bikse V., Rivža B. (2013) Labour Market Challenges for Entrepreneurship
Education: Problems and Solutions. In: Entrepreneurship and Innovation as Key

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.
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23.

Drivers of Regional Development. Conference materials. Ventspils university
college. pp.11.
Bikse V., Rivža B., Brence I. (2013) Competitiveness and Quality of Higher
Education: Graduates Evaluation. In: Journal of Teacher Education for
Sustainability, Vol. 15, No. 2, pp. 52-66. (SCOPUS)
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Municipalities in Latvia. In: Rural Development 2013: The 6th international
scientific conference proceedings. Volume 6, Book 1, pp. 47.-53.
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for Rural Development: Rural Development and Entrepreneurship, Nr. 35.
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Dobele A., Zvirbule-Berzina A., Viksne D., Dobele M. (2013) Role of Education
in Increasing Employment in Latvia In: Proceedings of the International Scientific
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2013. Maison N.-D. Chat d'Oiseau, BRUSELLS, BELGIUM.
3. Brāzma G.Referāts "Reliģija kā zinātnes veidošanos ietekmējošs faktors" starptautiskā
konferencē "Sabiedrība un kultūra. Zinātne laiku lokos" 24. maijā Liepājas Universitātē.
4. Bulderberga Z. Starptautiskā zinātniskā konference „Contemporary Rural Vision”, Šauļi,
Lietuva, Lauku attīstības izpētes centrs, Šauļu universitāte, 27.-28. septembris, 2013; referāts:
Evaluation of Economic Activities in Urban and Rural Municipalities in Latvia.
5. Dobele L. Analysis of the factors determining the development of social entrepreneurship in
Latvia, Itālija, Roma, 2013. gada 22. – 25. oktobrī.
6. Dobele L.In: Economic Science for Rural Development 2014” – Jelgava: Latvia University of
Agriculture, Faculty of Economics, April 24-25 2014. Report: Theoretical Aspects of Labour
taxes and their Effects on the Labour Market.
7. Dobelniece S.Starptautiska konference "Young researchers in the social sciences" Timišoāra,
Rumānija. 07.05.2014. Ziņojums Social problems and their solution: the case of Latvia
Sagatavots un iesniegts raksts Social problems and their solution: the case of Latvia.
8. Eglīte A.Mācību metodiskajā konferencē LLU Jelgavā 2014. gada 31. janvārī ar referātu
„Starptautisko projektu devums studiju procesā un jauno iespēju izmantošana ESAF” Jelgavā
9. Eglīte A.Starptautiskā zinātniskā konferencē „Ekonomikas zinātne lauku attīstībai” Jelgavā
2014. gada 25. aprīlī ar referātu ” Importance of Branded Products in European Consumption
Culture” līdzautors A. Biķernieks.
10. Eglīte A.Starptautiskā zinātniskā konferencē FOODBALT 2014 Jelgavā 2014. gada 9. maijā
ar referātu Non-Price Factors that Influence Consumers Wasted Food Amounts” līdzautore
T.Tokareva.
11. Eglīte A.Starptautiskā zinātniskā konferencē” Sabiedrība un kultūra” Liepājā 2014. gada 22.
maijā ar referātu „Patērētāja izvēles noturīgums. Rudzu maize”.
12. Eglīte A. Starptautiskajā zinātniskajā20. Pasaules uzturzinātneskongresā Granādā (Spānija)
2013. gada 18. septembrī ar stenda referātu „NUTGECS: a Nutrition Guide for Early
Childhood Active Stakeholders. Presentation of an EU-Projects. Outcome.
13. Grinberga-Zalite G.Evaluation of Social Marketing Activities in the Context of Food
Consumption. In: the Industrial Marketing Forum of the “LCBR European Marketing
Conference 2013”– Frankfurt: Lupcon Center of Business Research, August 14 -15, 2013.
14. Grinberga-Zalite G.Awareness of Corporate Social Responsibility Aspects in Latvia and the
European Union. In: Economic Science for Rural Development 2014” – Jelgava: Latvia
University of Agriculture, Faculty of Economics, April 24-25 2014.
15. Grīnfelde A. Straptautiska zinātniska konference Eurorural ’14-4thMoravian Conference on
Rural Research „European Countryside within the Post-Industrial Society” ar referātu “ Senior
Initiatives within a Context of Successful Ageing in Latvia: Good Practice in Rural
Communities, Mendel University in Brno, Čehija 25.-29.2014.

16. Jakušonoka I. Discussion about Development of Certified Public Accounting(līdzautore Nata
Lasmane). 15th Annual International Scientific Conference “Economic Science For Rural
Development 2014”, 24-25 April 2014, Jelgava (Latvija);
17. Jakušonoka I. venture Capital as a Source of Finance for Enterprises (līdzautors Kalvis
Liepnieks). 15th Annual International Scientific Conference “Economic Science For Rural
Development 2014”, 24-25 April 2014, Jelgava (Latvija);
18. Jeroscenkova L., Rivža B., Melece L. Local food, food craft and culinary heritage as
strategies to increase competitiveness of Latvia agriculture. Seminārs “Economic framework
conditions, productivity and competitiveness of Nordic and Baltic agriculture and food
industries”, Tartū, Igaunija, February 12-13, 2014.
19. Jurgena I., Berjoza D. Research on the Charging Parameters of Batteries for Two-wheel
Electric Vehicles. International Scientific Conference, Latvia University of Agriculture,
Faculty of Engineering. May 29-30, 2014.
20. Jurgena I., Holendere L., Dukule A. Assessment of the Risk Management Process at the
SJSC „Latvian Railway”. International Scientific Conference, Latvia University of
Agriculture „Economic Sciece for Rural development” . April 24-25, 2014.
21. Jurgena I., Putnieks U., Berjoza D. Electric Vehicles Technology Implementation in Studies.
International Scientific Conference, Latvia University of Agriculture, Faculty of Engineering.
May 29-30, 2014.
22. Kaufmane D. (2014) Tourism Impacts: the Case of Rural Tourism in Proceedings of
Materials of International Scientific-Practical Conference Dedicated to the 90th Birth
Anniversary of Professor George Papava ACTUAL PROBLEMS OF ECONOMIES OF
POST-COMMUNIST COUNTRIES AT CURRENT STAGE:Tbilisi, PUBLISHING HOUSE
OF PAATA GUGUSHVILI INSTITUTE OF ECONOMICS OF TSU.
23. Korpa V. (2014) Current Labour Market realities in Latvia. International Conference "Young
Researchers in the Social Sciences" Doctoral School in Sociology and Philosophy fields and
the Department of Sociology, Faculty of Sociology and Psychology, West University of
Timisoara. Timisoara, Romania, May 7, 2014
24. Korpa V. (2014) Work-Family Reconciliation and Family Friendly Working Environment in
Latvia. Analysis of the main Challenges and Possibilities. The 72nd Scientific Conference of
The University of Latvia. Riga, Latvia. February 11-12, 2014.
25. Krūzmētra Ž. Dalība starptautiskā konferencē " The Countryside: spaces of innovations in an
urban world", 2014.gada 2.-6.jūnijs, Nante, Francija. Nolasīts referāts "Rural transitions and
innovations in Latvia"
26. Krūzmētra Ž., D.Bite. Dalība Starptautiskā konferencē "Agriculture and Countryside in
Transition - Visegrad 4 versus other European and Asian countries" 2014.gada 3.-5.marts,
Varšava, Polija. Nolasīts referāts "The characteristics of rural areas and rural population in
Latvia" (līdzautors D.Bite).
27. Krūzmētra Ž.. Dalība LU 69. zinātniskajā konferencē Cilvēka ģeogrāfijas sekcijā, 2014.gada
24.janvārī, Referāts: „Migrācija kā iedzīvotāju struktūru ietekmējošs process"
28. Ķusis J. Latvian urban youth perceptions and stereotypes of farmer and agriculture. (Kopā ar
B.Miltoviču, L.Feldmani)// 15th annual international scientific conference Economic science
for rural development. Jelgava, 2014. gada25. maijā.
29. Leibus I. Possibilities for reallocation of corporate income tax to local government budgets.
15th International Scientific Conference“Economic Science for Rural Development’ 2014”
25.04.2014
30. Leibus I. Tax Payments of Agricultural Sector in Latvia. 15th International Scientific
Conference“Economic Science for Rural Development’ 2014” 25.04.2014
31. Lēnerts A. Starptautiskā zinātniskā konference “Rural Development 2013: Innovations and
Sustainability”, Kauņa, Lietuva, Aleksandras Stulginskis universtiāte, 28.-29.novembris,

2013; referāts: Sustainable use of bio-resources of agricultural origin: the basis of bioeconomy
in Latvia.
32. Lēnerts A. Uzstāšanās 13th International Multidisciplinary Scientific Geoconference & Expo
ar referātu „Bio-economy and a Sustainable Market for Biofuels”, 16.-22.jūnijs, 2013, Albena,
Bulgaria.
33. LēnertsA., Strīķis V. (2013) Bioekonomikos iššūkios. 6-oji Jono Prano Aleksos tarptautinė
mokslinė konferencija “Šiuolaikinio Kaimo vizija”. Šauļu universitāte. 27.-28.09.2013.
34. Mazūre G. Vīksne D. Sestā Jonas Pranas Aleksa starptautiskā zinātniskā konference
„Contemporary Rural Vision”, Šauļi, 2013. gada 27.-28. septembrī par tēmu „Ienākuma
nodokļu attīstības tendences Baltijas valstīs”.
35. Mazūre G., Vīksne D. Starptautiskā zinātniskā konference “Economic Science for Rural
Development’ 2014”, Jelgava, Latvija, 2014. gada 24. un 25. aprīlis par tēmu par tēmu
„Ienākumu nodokļu attīstības tendences Baltijas valstīs”.
36. Mistre B. Synergy of Recipients of State Social Insurance Benefits and the Economic
Activity of individuals in Latvia. Society International Conference “Business & Economics”,
Monte Carlo, Monaco, 06.-09.2013.
37. Ošmane B., Jansons I., Jemeļjanovs A., Ceriņa S., Proškina L. (2013) Legumes – a high
quality protein source in Latvian animal feeds. Revitalising Grasslands to Sustain our
Communities: 22nd International Grassland Congress, Sydney, Australia, 15-19 September
2013.
38. Paula L., Grīnfelde A.Uzstāšanās ar 2 postera prezentācijām starptautiskā zinātniskā
konferencē Brno (Čehija) - 4th Moravian Conference on Rural Research EURORURAL '14.
EUROPEAN COUNTRYSIDE WITHIN THE POST-INDUSTRIAL SOCIETY, Brno (Czech
Republic),
Mendel
University
in
Brno,
August
25-29,
2014http://eurorural.eu/eurorural14.html:„Community initiatives for rural development in
Latvia”, „Senior initiatives within a context of successful ageing in Latvia: good practice in
rural communities”.
39. Pilvere I. 14.starptautiskā daudzdisciplīnu zinātniskā ģeokonference SGEM 2014, Bulgārija
2014.gada 17.-26.jūnijs „ LAND USE EFFICIENCY IN FORESTRY IN LATVIA”
(posteris).
40. Pilvere I. Agricultural Land Utilization Efficiency: the Case of Latvia. ICIF 2013
International Conference, November 18-19, 2013, in London, UK.
41. Pilvere I. Starptautiskā zinātniskā konference “Economic Science for Rural Development’
2014”, Jelgava, Latvija, 2014. gada 24. un 25. aprīlis. Referāts: Loyalty of Consumers to Food
in Latvia.
42. Pilvere I. Starptautiskā zinātniskā konference “Economic Science for Rural Development’
2014”, Jelgava, Latvija, 2014. gada 24. un 25. aprīlis. Referāts: Main Development Trends of
Grocery Retail Industry: Case Studies of Latvia, Lithuania and Estonia.
43. Pilvere I. Starptautiskā zinātniskā konference “Economic Science for Rural Development’
2014”, Jelgava, Latvija, 2014. gada 24. un 25. aprīlis. Referāts: Theoretical Aspects of Labour
Taxes and Their Effects on the Labour Market.
44. Pilvere I. Starptautiskā zinātniskā konference ENGINEERING FOR RURAL
DEVELOPMENT 2014.gada 29.-30.maijs: Agricultural Land-Use Potential and Investment
Required in Latvia.
45. Pilvere I. Use of Agricultural Land in the Parishes of Latvia. The 6 th international
conference Rural development 2013: Innovations and Sustainability, Aleksandras Stulginskis
University, Kaunas, November 27-28, 2013.
46. Pilvere I., Strīķis V. Development of Rural Areas in Latvia. The 6 th Jonas Pranas
International Scientific conference Contemporary Rural vision, Šiauliai University, September
27-28, 2013.

47. Pilvere I., Strīķis V.Latvijos kaimiškųjų vietovių raita. 6-oji Jono Prano Aleksos tarptautinė
mokslinė konferencija “Šiuolaikinio Kaimo vizija”. Šauļu universitāte. 27.-28.09.2013.
48. Pilvere I., Strīķis V. Scientific Activity of the Economists. Academic Agricultural Science in
Latvia – 150. Jelgava: LLU, September 19-21, 2013.
49. Popluga, D. "Main Development Trends of Grocery Retail Industry: Case Studies of Latvia,
Lithuania and Estonia", Starptautiskā zinātniskā konferencē "Economic Science for Rural
Development", 2014. gada 25. aprīlī.
50. Popluga, D. "Some Sustainability Indicators of Bioenergy", Starptautiskā zinātniskā
konferencē „Changes and opportunities: exploring nexus between theory and practice”, 2014.
gada 11. aprīlī.
51. Proskina L., Ceriņa S., Viksne D. (2013) Food craft – the solution of non-traditional
agriculture development. 6th international scientific conference RURAL DEVELOPMENT
2013: Innovations and Sustainability, Aleksandras Stulginskis University, Kaunas, Lietuva,
2013. gada 28.-29. novembrī.
52. Rasnaca L. (2013). Housing policy in Latvia after socio-economic crisis. International
scientific conference Baltic studies, Tallin 16-17, 06, 2013.
53. Rivža B. (2013) Analysis of Handicraft Development in Zemgale and Latgale Regions. The
6th Jonas Pranas Aleksa International Scientific conference „Contemporary Rural Vision:
implementation of the sustainable regional development in the new EU member states”. Šauļu
universitāte, Lietuva, 27.-28.09.
54. Rivža B. (2013) Decreasing Youth Long-term Unemployment by Business Support
Programmes. The 6th Jonas Pranas Aleksa International Scientific conference „Contemporary
Rural Vision: implementation of the sustainable regional development in the new EU member
states”. Šauļu universitāte, Lietuva, 27.-28.09.
55. .Rivza B. Culture Heritage as Product of Rural/Farm Tourism: Case of Latvia. 14th
International Joint World Cultural Tourism Conference. Cultural Tourism: New and Different
Way. October 28-30, 2013, Hotel Park, Novi Sad, Serbia.
56. Rivža B. European Social fund grants for doctoral students results in Latvia. Better training
and careers using new funding opportunities conference 2013 Vilnius: Invest in Researchers.
Vilnius, 14-15 November, 2013.
57. Rivža B. Experience of the Technology and Knowledge Transfer Centre of Latvia University
of Agriculture in Developing Innovative Products. International Scientific conference
“Science, Technology and Innovative Technologies in the Prosperous Epoch of the Powerful
State”. June 12, 2014, Turkmenistāna.
58. Rivža B. Izaicinājumu vadītas partnerības pieredze Igaunijas un Lietuvas AI unzinātnē.
Zinātniski praktiskā konference “Augstākās izglītības un zinātnes likumdošanas finansēšanas
un institūciju sadarbības perspektīvie virzieni Latvijā”. Rēzeknes Augstskola, 18.10.2013.
59. Rivža B. Latvia Scientists capacity and competitivness in the Ruragri program.RURAGRI
ERANET FP7-ERANET-2008-RTD number 235175 Closing conference, Brussels,
September 25, 2013.
60. Rivža B. Plenārsēdes referāts „Municipal and university partnership – a driver of regional
economy”. Kongress – 2013 “Engagement of Stakeholders in Educational Reforms”.
Mohammedia, Morocco, December 18-20, 2013.
61. Rivža B. Semināra vadīšana par tēmu “Knowledge and Innovation as the Drivers of
Innovative Economy”. Kongress – 2013 “Engagement of Stakeholders in Educational
Reforms”. Mohammedia, Morocco, December 18, 2013.
62. Rivža B. The Latvian Academy of Agricultural and Forestry Sciences Consolidates
Stakeholders in the Sector. Academic Agricultural Science in Latvia – 150: international
scientific conference. September 19, 2013. Jelgava, Latvia.

63. Rivža B. XXVII EURAGRI Conference 2013, 30.10.-1.11., Vilnius (session discusion
member)
64. Rivza B., Jeroscenkova L., Kruzmetra M. Enhancing the competitiveness of tourism through
cultural heritage as a tourism product. Starptautiskā zinātniskā konference “Rural
Development 2013: Innovations and Sustainability” , Kauņa, Lietuva, Aleksandras Stulginskis
universtiāte, 28.-29.novembris, 2013.
65. Stucere S., Mazūre G. (2013). Sestā starptautiskā zinātniskā konference “Lauku attīstība
2013”, Kauņa, Lietuva, 2013. gada 28-29. novembrī par tēmu “Nekustamā īpašuma nodokļa
sistēmas funkcionēšana Latvijā”.
66. Štucere S., Mazūre G. Divpadsmitais starptautiskais simpozijs „Ekonomika un bizness”,
Elenite, Bulgārija 2013. gada 1.-5. septembris par tēmu „Nekustamā īpašuma nodokļa
teorētiskie aspekti”.
67. Štucere S., Mazūre G.Sestā Jonas Pranas Aleksa starptautiskā zinātniskā konference
„Contemporary Rural Vision”, Šauļi, 2013. gada 27.-28. septembrī par tēmu „Nekustamā
īpašuma nodokļa piemērošana ES dalībvalstīs”.
68. Štucere S., Mazūre G. Starptautiskā zinātniskā konference “Economic Science for Rural
Development’ 2014”, Jelgava, Latvija, 2014. gada 24. un 25. aprīlis par tēmu „Pašvaldību
budžetos ieskaitāmo nodokļu novērtēšana un paplašināšanas iespējas”.
69. Stulpinienė V., Mazūre G. (2013). Sestā starptautiskā zinātniskā konference “Lauku attīstība
2013”, Kauņa, Lietuva, 2013. gada 28-29. novembrī par tēmu “Finansiālo problēmu
noteikšana lauku saimniecībās”. 126
70. Vītola I., Avota S. Economic and financial analysis and development prospects of crop
farming sector in Latvia.International Scientific Conferenc 10.04.2014. Riga, The University
College of Economics and Culture.
71. Vītola I., Galējs L. PROBLEMATIC ASPECTS OF ENTERPRISE INCOME TAX
CALCULATION IN THE PRINTING INDUSTRY OF LATVIA” In Economic Science for
Rural Development; Jelgava 2014.25.05.
72. Vitte Ā.Starpvalstu adopcijas privāttiesiskie aspekti. Dalība Daugavpils universitātes 56.
Starptautiskā zinātniskā konferencē. 2014. gads 11. aprīlis.
73. Zēverte-Rivža S. Simpozijā ,,12th International Symposium on the Analytic Hierarchy
Process” (ISAHP), Kuala Lumpurā, Malaizijā, 23. – 26. jūnijā (2013) ar referātu ,,Fuzzy-ANP
based research on the risk assessment of biogas production from agriculture biomass”
74. Zēverte-Rivža S. Starptautiskā zinātniskā konference “Rural Development 2013: Innovations
and Sustainability” , Kauņa, Lietuva, Aleksandras Stulginskis universtiāte, 28.-29.novembris,
2013; referāts: Biogas production in Latvia: the current state and future forecasts.
75. Zēverte-Rivža S. Starptautiskajā zinātniskajā konferencē ,,The 6th Jonas Pranas Aleksa
International Scientific Conference “Contemporary rural vision”, Šauļos, Lietuvā, 27. – 28.
septembrī (2013) ar referātu ,,Risk evaluation results in biogas production in Latvia”

4. pielikums
ESAF mācībspēku zinātnisko un pētniecisko
projektu vadība un izpilde 2013./2014. studiju gadā
N.p.k.

Periods

Projekta nosaukums

1.

2012.- 2013.

ZM projekts Nr. 2012/54 (identifikācijas numurs/2012/13_EZF_ELFLA)
„Latvijas pārtikas nozares konkurētspējas rādītāju salīdzinošā analīze” un
„Latvijas zivju pārstrādes nozares konkurētsp12ējas rādītāju salīdzinošā
analīze”

2.

2013.

3.

2013.

4.

2013.

5.

2013.-2014.

6.

2012.-2013.

7.

2013.

8.

2009.-2014.

ZM projekts Nr. ZM/2013/7_LAP „Darbaspēka nodokļu analīze
lauksaimniecībā”
RURAGRI ERA-NET European Commission´s 7th Framework
Programme “Rethinking the links between farm modernization, rural
development and resilience in a world of increasing demands and finite
resources (RETHINK)”
Projekts 270913/S185 zinātniski praktiskās konferences „LLU
Ekonomikas fakultātes absolventu devums Latvijas lauksaimniecības un
lauku attīstībai” organizēšana.
Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta „PĀRTIKAS PRODUKTU
KVALITĀTES KLASTERIS” ietvaros ar Latvijas Pārtikas uzņēmumu
federāciju (LPUF) noslēgts pētījuma projekts „Izejvielu un ražošanas
tehnoloģisko procesu izvērtējums rudzu maizes kvalitātes un
mikrobioloģiskās drošības uzlabošanai” (Nr. Ie - KAP-3/2012).
HBE-2012-0071-B „Lauku attīstības programmas 2014-2020 situācijas
analīze, SVID un vajadzību atbilstība datiem un veiktajiem pētījumiem
lauksaimniecībā Ex-ante novērtējuma ietvaros”
Projekts Nr. 5-15/8; 5.5.-5.1-0015-101-13-18 „Zemes ekonomiski
efektīva, ilgtspējīga un produktīva izmantošanas lauksaimniecības un
mežsaimniecības produkcijas ražošanai
ESF 1.1.2.1.2. pasākums „Atbalsts doktora studiju programmu
īstenošanai” projekts „Atbalsts LLU doktora studiju īstenošanai”

Finansējuma
avots

Vadītājs

Katedra

Dalībnieki/
izpildītāji
I.Upīte, V.Kozlinskis,
A.Krieviņa, I.Leimane,
V.Strīķis, A.RadželeŠulce, I.Leibus,
G.Grīnberga-Zālīte,
D.Vīksne, A.Dobele,
G.Mazūre

ZM

I.Pilvere

EKRA,
UZVA,
FIGR

ZM

I.Pilvere

EKRA,
UZVA

I.Upīte, L.Dobele

EK

T.Tisenkopfs

EKRA

I.Pilvere, S.Zēverte-Rivža

ZM/LAD

I.Pilvere

EKRA

A.Dobele, D.Vīksne,
I.Jakušnoka, A.ZvirbuleBērziņa, M.Pelše

EKRA

A.Eglīte

ERAF

LVAEI

E.Benga

EKRA,
UZVA

I.Pilvere, I.Upīte

AS „Latvijas
valsts meži”

I.Pilvere

EKRA

I.Upīte

P.Rivža

EKRA,
UZVA,
FIGR

B.Rivža, I.Pilvere,
A.Auziņa, A.Dobele,
A.Muška, I.Leibus,
Z.Bulderberga, S.Zēverte-

ESF

N.p.k.

Periods

Projekta nosaukums

Finansējuma
avots

Vadītājs

Katedra

Dalībnieki/
izpildītāji
Rivža, L.Dobele

9.

2011.-2013.

„Atbalsts starptautiskās sadarbības projektiem zinātnē un tehnoloģijās”
Nr.2010/0294/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/009

ERAF

J.Ekmanis

EKRA

B.Rivža

10.

2010.-2013.

ERA-NET-RURAGRI projekts Nr. 235175

EK

B.Rivža

EKRA

Latvijas Zinātņu
akadēmija

11.

2011.-2013.

ERAF

B.Rivža

EKRA

A.Vilciņa

12.

2011.- 2013.

ESF

B.Rivža

EKRA

13.

2013.-2017.

EK

B.Rivža

EKRA

ESF

E.Kaufmane

UZVA

L.Siliņa

ERAF

D.Berjoza

UZVA

I.Jurgena

IZM

A.Jemeļjanovs

EKRA

L.Proškina

ERAF

J.Mičulis

EKRA

L.Proškina

ERAF

J.Mičulis

EKRA

L.Proškina

D.Paeglītis

EKRA

L.Proškina

Somijas
pētniecības

EKRA,
SOHU

S.Zēverte-Rivža,
V.Bariss, L.Janmere,

14.

2010..-2013.

15.

2011-2013

-

16.

2010..-2013

17.

2010-2013.

18.

2010-2013.

19.

2013.

20.

2011-2013.

-

Projekts „Latvijas Zinātņu akadēmijas un LLMZA kapacitātes
stiprināšana un starptautisku projektu pieteikumu izstrāde” (Nr.
2DP/2.1.1.2.0/10APIA/VIAA/009)
Projekts "Augstākās izglītības studiju programmu izvērtēšana un
priekšlikumi Kvalitātes paaugstināšanai. Līguma Nr.
2011/0012/1DP/1.1.2.2.1/11/IPIA/VIAA/001
Projekts “Tackling the challenges in sustainable and multifunctional
forestry through enhanced research coordination for policy decisions”
(SUMFOREST) 7.EK Zinātnes programmas ERA-NET projekts
Nr.2009/0228/1PD/1.1.1.2.0/09/APIA/VIAA/035, LVAI „Zinātniskās
kapacitātes stiprināšana augļkopības, mežu un informācijas tehnoloģijas
nozarēs, nodrošinot videi draudzīgu audzēšanas risinājumu, produktu
izstrādes un ieviešanas izpēti ar datortehnoloģiju atbalstu”
Projekts „Elektroenerģijas izmantošana fizisko personu spēkratos”,
līgums Nr.2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/130
Nr. 2010.10-4/VPP-5/4 “Vietējo resursu (zemes dzīļu, meža, pārtikas un
transporta) ilgtspējīga izmantošana – jauni produkti un jaunas
tehnoloģijas (NatRes)” 3.projekta “Vietējo lauksaimniecības resursu
ilgtspējīga izmantošana paaugstinātas uzturvērtības pārtikas produktu
izstrādei (PĀRTIKA) 3.1. apakšprojekta “Augstvērtīgas briežkopības
produkcijas ieguve ilgtspējīgas saimniekošanas apstākļos”.
Projekts „Jaunu barības līdzekļu izstrāde cūkkopības un putnkopības
nozaru produktivitātes un konkurētspējas paaugstināšanai”, vienošanās
Nr. 2010/0226/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/099.
Nr.2010/0228/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/ VIAA/034 „Inovatīvu
putnkopības produktu ieguve izmantojot mērķtiecīgas lopbarības
sastāvdaļas uz mežizstrādes atlieku bāzes”
Nr.160413/S100 „Tehnoloģijas izstrāde svaigas gaļas derīguma termiņa
palielināšanai”
Equine industries promoting economically competitive and innovative
regions. Centrāl-Baltijas INTERREG IV A programmas 2007.- 2013.

ES

N.p.k.

Periods

Projekta nosaukums

Finansējuma
avots

2013

22.

2013

23.

2013

24.

2012.-2014

25.

2010.-2014.

26.

2014.-2015.

27.

2013.-2014.

28.

2014.-2015.

29.

2014.-2017.

30.

2014.-2017.

31.

2013.-2015.

Projekts Nr. 2013-1-LV1-ERA10-05540. Erasmus Intensive programme
„Fostering the entrepreneurial spirit in Europe through development of
entrepreneurial sales personality”.
ESF projekts “Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu attīstība Rēzeknes
sociālajā dienestā un sociālo pakalpojumu sniedzēju institūcijās”
Nr.1DP//1.4.1.2.4/11/APIA/NVA/098.
EK projekta „CAP: Back to Country side” pētījuma daļa „Zemnieka
portrets pilsētu jauniešu skatījumā”
Education, Audiovisual & Culture Executive Agency (EACEA)
European Citizenship Programme "Awareness raising on Alternative
Dispute Resolution in the Energy Sector for the local citizens
communities
Valsts pētījuma programma ”NACIONĀLĀ IDENTITĀTE”, projekts
”Nacionālā identitāte un rīcībspēja” (Y3-26464-960).
Projekts: Pētījumu veikšana par piena un gaļas konkurētspējīgu un
efektīvu ražošanu . Līguma Nr. 2013/86. Pētījums: Efektīvas
saimniekošanas modeļu izstrāde.
AS „Latvijas valsts meži” finansēts projekts Nr.05-15/8; 5.5.-5.1-0015101-13-18 „Zemes ekonomiski efektīva, ilgtspējīga un produktīva
izmantošanas lauksaimniecības un mežsaimniecības produkcijas
ražošanai
AS „Latvijas valsts meži” finansēts projekts Nr. 5.5.-5.1-001y-101-14-42
(L215) „Dažādu zemes apsaimniekošanas modeļu sociāli ekonomiskais
novērtējums”
“Innovation-Creativity-Equality”
Valsts pētījumu programmas projekts „Tautsaimniecības transformācija,
gudra izaugsme, pārvaldība un tiesiskais ietvars valsts un sabiedrības
ilgtspējīgai attīstībai – jaunas pieejas ilgtspējīgas zināšanu sabiedrības
veidošanai”
Starptautisks projekts No. NCN nr. UMO-2013/08M/HS6/00430 “Youth
in transition countries – innovative potential, new context, new

Katedra

institūts NTT

gadam projekts

21.

Vadītājs

Dalībnieki/
izpildītāji
V.Korpa, L.Paula,
A.Kursītis

ERASMUS

UZVA

A.Zvirbule-Bērziņa,
V.Janovs

ESF

SOHU

L.Brokāne

EK

SOHU

J.Ķusis, B.Miltoviča,
L.Feldmane

ES valstis

SOHU

B.Miltoviča

IZM

L.Brokāne

SOHU

L.Paula, J.Ķusis,
L.Rasnača

ZM

I.Pilvere

EKRA,
UZVA

I.Upīte, S.Zēverte-Rivža

AS „Latvijas
valsts meži”

I.Pilvere

EKRA

AS „Latvijas
valsts meži”

I.Pilvere

EKRA

Zviedrijas
institūts,
Linčopingas
pilsēta

B.Rivža

EKRA,
SOHU

Latvijas
valsts budžets

B.Rivža

EKRA

ES

UZVA,
SOHU

L.Jeroščenkova,
M.Krūzmētra

L.Bite, D.Bite,
Ž.Krūzmētra, L.Janmere

N.p.k.

Periods
-

32.

2014

33.

2013-2016

Projekta nosaukums

Finansējuma
avots

challenges and new problems”
Sadarbības projekts „Tauriņziežu audzēšanas veicināšana Eiropā proteīna
nodrošināšanai pārtikā un lopbarībā ilgtspējīgas lauksaimniecības
apstākļos” (EUROLEGUME)
LZP projekts Nr. 448/2012 „Bioenerģijas nozares attīstības ietekmes
novērtējums Latvijā”

10 ES valstis

J.Galaburda

EKRA

L.Proškina

LZP

L.Melece

EKRA

D.Popluga

Vadītājs

Katedra

Dalībnieki/
izpildītāji

5.1. pielikums
Absolventu aptaujas galveno jautājumu salīdzinošā analīze
1.

Kā vērtējat pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmā
„Komerczinības” iegūtās zināšanas?

2.

Vai pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas
„Komerczinības” studiju kursi attīsta Jūsu spējas patstāvīgi novērtēt un risināt
ekonomiskā rakstura jautājumus un problēmas?

3.

Vai studijas deva iespēju specializēties un iegūt Jūs interesējošās zināšanas?

4.

Kā vērtējat iegūto zināšanu praktiskās pielietošanas iespējas?

5.2. pielikums
Studējošo APTAUJAS ANKETA un rezultātu apkopojums (struktūra)
Cienījamie Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātes studenti, lūdzam
jūs aizpildīt šo aptaujas anketu! Tas nepieciešams turpmākai profesionālās
bakalaura studiju programmas „Komercdarbība un uzņēmuma vadība” studiju
procesa pilnveidošanai.
Aptauja ir anonīma.

1. Studiju saturs un organizācija
1.1. Vai Jūs apmierina studiju noslogojums pa semestriem?
Jā
79%
Nē
15%
Cits
6%
1.2. Vai Jūs apmierina praktisko nodarbību un lekciju
sabalansētība studiju programmā?
Jā
88%
Nē
6%
Palielināt praktisko nodarbību īpatsvaru (kuros priekšmetos?) 6%
Palielināt lekciju īpatsvaru (kuros priekšmetos?)
0%
Cits
0%
1.3. Vai Jūs apmierina nodarbību plānojums?
Jā
67%
Daļēji (kāpēc?)
31%
Nē (kāpēc?)
2%
Jūsu ieteikumi
_______________________
1.4. Vai Jūs apmierina profesionālo prakšu organizācija?
Jā
65%
Daļēji (kāpēc?)
15%
Nē (kāpēc?)
20%
Jūsu ieteikumi
____________

1.5. Kā Jūs vērtējat studiju programmas atbilstību darba tirgum?
Atbilst
29%
Daļēji atbilst
42%
Neatbilst
0%
Grūti atbildēt, jo darba tirgus ir ļoti mainīgs 25%
Cits variants
4%
1.6. Kā Jūs vērtējat ESAF organizētās vieslekcijas Absolventu
nedēļas ietvaros?
Tās ir nepieciešamas
44%
Nav nepieciešamas
6%
Neesmu piedalījies
50%
Jūsu ieteikumi
Neorganizēt prakšu
laikā
1.7. Vai pieaicinātie vieslektori studiju kursos ir veicinājuši
izpratni par teorijas pielietošanas iespējām praktiskā darbā?
Jā (kuros?)
60%
Nē (kuros?)
19%
Jūsu ieteikumi
0%
Nav atbildes
21%
1.8. Kā Jūs vērtējat studentu līdzdalību (LLU Konventā, ESAF
Domē, Metodiskajā komisijā, SP) studiju procesa organizēšanā un
studiju kvalitātes nodrošināšanā?
Teicami
4%
Labi
46%
Apmierinoši
42%
Neapmierinoši
4%
Cits
4%

1.9. Vai jums ir pietiekama informācija par iespējām studēt ārvalstu
augstskolās?
Jā
27%
Nē
48%
Mani tas neinteresē
19%
Cits variants
6%
1.10. Vai jūs izmantojas LLU IS, lai iegūtu informāciju par saviem
studiju rezultātiem?
Jā
90%
Nē (kāpēc?)
10% (Nezināja)
Cits
0%
1.11. Novērtējiet profesionālās bakalaura studiju programmas
„Komercdarbība un uzņēmuma vadība” apguves grūtības pakāpi:
Viegla
10%
Piemērota
80%
Grūta
6%
Pārāk grūta
4%
2. Mācībspēku darbs un savstarpējā komunikācija
2.1. Kā Jūs vērtējat mācībspēku zināšanas?
Teicamas
20%
Labas
63%
Apmierinošas
15%
Neapmierinošas
2%
Tās ir ļoti diferencētas
0%
Cits variants
0%
2.2. Kā Jūs vērtējat mācībspēku pasniegšanas stilu un metodiku kopumā
viņu studiju kursos?
Teicams
11%
Labs
70%
Apmierinošs
17%
Neapmierinošs
2%
Jūsu ieteikumi __________

2.3. Kā Jūs vērtējat mācībspēku attieksmi pret studentiem?
Teicama
15%
Laba
72%
Apmierinoša
13%
Neapmierinoša
0%
Jūsu ieteikumi
__________________
2.4. Vai Jūs apmierina mācībspēku taisnīgums, noteiktība, prasības?
Jā
83%
Nē
13%
Cits variants
4%
2.5. Vai Jūs apmierina kā administrācija (dekanāts, institūti) risina
problēmas un izskata jautājumus?
Jā
87%
Nē
11%
Nav atbildes
2%
3. Mācību metodisko materiālo pieejamība un telpu nodrošinājums
3.1. Kur visvairāk iegūstat studijām nepieciešamos mācību materiālus?
(vairākas atbildes)
LLU bibliotēkā
29%
ESAF Ekonomiskās informācijas kabinetā
19%
Citās bibliotēkās
18%
Interneta resursos
75%
Cits
0%
3.2. Vai Jūs apmierina ESAF Ekonomiskās informācijas kabinetā
organizētais darbs?

Jā (kāpēc?)
74%
Nē (kāpēc?)
4%
Jūsu ieteikumi
22%
3.3. Vai Jūs apmierina pieejamā mācību metodiskā literatūra?
Jā
85%
Nē
4%
Cits
11%

3.4. Kā jūs vērtējat fakultātes telpu iekārtojumu un nodrošinājumu
mācību procesam?

4.4. Kas pamudināja kā studiju vietu izvēlēties LLU ESAF
(vairākas atbildes):

Teicams
Labs
Apmierinošs
Neapmierinošs
Cits

Studiju kvalitāte
Studiju vieta tuvu dzīvesvietai
Atsauksmes
Studiju maksa
LLU atrašanās vieta Jelgavā
Cits

4%
41%
39%
4%
11%

4. Dažas ziņas par respondentiem
4.1. Respondentu dzimums
Sieviete 7
Vīrietis

Jūsu ieteikumi studiju procesa pilnveidošanā
__________________

1%
29%

4.2. Studiju kurss
1.kurss
2.kurss
3.kurss
4.kurs
5.kurss

58%
5%
22%
15%
0%

4.3. Vai Jūs strādājat?
Jā
Nē

57%
43%

17%
33%
23%
38%
31%
2%

Paldies par atsaucību un sadarbību!

5.2. pielikuma turpinājums
ABSOLVENTU APTAUJA un rezultātu apkopojums (skaits)
Cienījamo Absolvent!
Lai novērtētu LLU ESAF profesionālās bakalaura studiju programmas „Komercdarbība un
uzņēmuma vadība” realizāciju un veiktu pasākumus studiju kvalitātes uzlabošanā, lūdzam Jūs kā šīs
programmas absolventu izteikt vērtējumu un ierosinājumus par studiju programmu un studiju procesu.
Šī aptauja ir anonīma, tās rezultāti tiks izmantoti vienīgi apkopotā veidā.

! Aizpildot anketu, lūdzam atzīmēt atbildes, ievelkot kvadrātiņā krustiņu.
! Atzīmēt tikai vienu atbildi katrā rindiņā.
Rādītāji
Esmu apmierināts(a), ka izvēlējos studēt
šajā studiju programmā
Mani
apmierināja
studiju
kursu
piedāvājums studiju programmā
Kopumā studiju kursu kvalitāte bija
augsta, kursu saturs aktuāls un
daudzpusīgs
Mani apmierina studiju laikā iegūto
teorētisko zināšanu bāze
Studiju laikā ieguvu pietiekamas
prasmes, lai spētu piemērot zināšanas
praktisku uzdevumu veikšanai
Studiju laikā iemācījos patstāvīgi iegūt,
atlasīt un analizēt informāciju
Studiju laikā ieguvu prasmes publiski
izklāstīt pētījumus, diskutēt un pamatot
viedokli
Studiju
laikā
pilnveidoju
savas
saskarsmes prasmes (spēju komunicēt)
Studiju
laikā
pilnveidoju
savas
organizatoriskās
prasmes
(plānot,
uzņemties
atbildību
un
risināt
problēmsituācijas)
Studiju laikā iegūtās kompetences bija
pietiekošas, lai prakses laikā veiktu
darba devēju noteiktos uzdevumus
Studiju laikā sāku plānot savu
profesionālo izaugsmi un karjeru
Studiju programmas nodrošinājums ar
vieslektoriem bija pietiekams
Kopumā docētāji ir augsti kvalificēti,
erudīti un savā jomā zinoši
Docētāju attieksme pret studentiem bija
labvēlīga un sadarbība veiksmīga
Docētāji studentiem bija pieejami un
komunikācijas iespējas labas
Nodarbību plānojums bija optimāls,
ņemtas vērā studentu intereses un
ieteikumi
Fakultātes personāla (lietvežu, metodiķu
u.c.) attieksme pret studentiem bija
pretimnākoša
Informācija par studiju procesu fakultātē
bija viegli pieejama (ziņojumu stends,
mājas lapa)
Studiju
materiāli
tehniskais
nodrošinājums (telpas, mācību līdzekļi
utt.) bija labs

Pilnībā
piekrītu

Drīzāk
piekrītu

Drīzāk
nepiekrītu

Pilnībā
nepiekrītu

Nevaru
pateikt

11

18

2

0

0

8

18

4

1

0

5

21

3

1

1

10

13

7

1

0

11

13

5

1

1

15

13

3

0

0

9

15

7

0

0

18

6

6

1

0

16

12

3

0

0

17

19

5

0

0

15

10

3

1

2

8

19

3

0

1

14

12

1

3

1

17

12

1

0

1

13

9

1

0

7

6

14

7

3

1

21

10

0

0

0

12

14

4

0

1

7

18

4

1

1

Pilnībā
piekrītu

Drīzāk
piekrītu

Drīzāk
nepiekrītu

Pilnībā
nepiekrītu

Nevaru
pateikt

11

14

4

0

2

15

9

6

1

0

Mans vidējais nodarbību apmeklējums
bija

100-80 %

79-60 %

59-30 %

< 29 %

25

Novērtējiet studiju programmas apguves
grūtības pakāpi!

pārāk grūta
0

6
grūta

0
piemērota

0
viegla

4
LLU citā
nozarē
1

22
citā
augstskolā
5

5
nestudēšu
6

nevaru
pateikt
0
nevaru
pateikt
0
nevaru
pateikt
16

jā, bet mani
nepatika darba
piedāvājums

nē, jo
veidošu savu
uzņēmumu

2

5

darba
devējam
šobrīd nebija
vajadzīgi
darbinieki
8

darba devējs
nebija
apmierināts
ar manām
prasmēm
2

drīzāk
atbilstoši

drīzāk
neatbilstoši

strādāju
neatbilstoši

nestrādāju
vispār

4

Rādītāji
Studijām nepieciešamā literatūra bija
pieejama
ESAF
Ekonomiskās
informācijas kabinetā un LLU bibliotēkā
Latvijas Lauksaimniecības universitātes
informatīvās sistēma (LLU IS) man bija
saprotama un viegli izmantojama

Vai jūs plānojat turpināt studijas pēc
diploma iegūšanas?

Vai studiju programmā paredzētās
prakses laikā Jums tika piedāvāts darbs?

Vai jūs strādājat
iegūtajai izglītībai?

darbu

atbilstoši

jā, ESAF
3
jā, darba
devējs bija
apmierināts
ar manām
zināšanām
14
strādāju
atbilstoši
11

10

3

Vai studiju laikā iegūtās zināšanas,
prasmes un kompetences noderīgas
darbā?

ļoti
noderīgas
8

noderīgas

Vai jūs plānojat pēc studijām strādāt
atbilstoši iegūtai izglītībai?

jā, strādāšu
14

12
drīzāk jā

nedaudz
izmantoju
9
drīzāk nē

jā

13
drīzāk jā

2
drīzāk nē

1
nē

5

20

3

2

Vai jūs ieteiktu studijas šajā programmā
arī saviem draugiem un paziņām?

nepielietoju

1
nē

3

nevaru
pateikt
1
nevaru
pateikt
1
nevaru
pateikt
1

Kādus vēl, Jūsuprāt, studiju kursus vajadzētu iekļaut vai mainīt šajā studiju programmā, lai to
aktualizētu atbilstoši darba tirgus prasībām?
Ko, Jūsuprāt, vajadzētu mainīt studiju programmā un studiju procesa organizācijā?

Paldies par atsaucību!

5.3. pielikums
2013./2014.studiju gada IUĀS absolventu aptaujas rezultāti (n=15)

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

9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

18.
19.
20.

21.

Esmu apmierināts(a), ka izvēlējos studēt
šajā studiju programmā
Mani
apmierināja
studiju
kursu
piedāvājums studiju programmā
Kopumā studiju kursu kvalitāte bija augsta,
kursu saturs aktuāls un daudzpusīgs
Mani apmierina studiju laikā iegūto
teorētisko zināšanu bāze
Studiju laikā ieguvu pietiekamas prasmes,
lai spētu piemērot zināšanas praktisku
uzdevumu veikšanai
Studiju laikā iemācījos patstāvīgi iegūt,
atlasīt un analizēt informāciju
Studiju laikā ieguvu prasmes publiski
izklāstīt pētījumus, diskutēt un pamatot
viedokli
Studiju laikā pilnveidoju savas saskarsmes
prasmes (spēju komunicēt)
Studiju
laikā
pilnveidoju
savas
organizatoriskās
prasmes
(plānot,
uzņemties
atbildību
un
risināt
problēmsituācijas)
Studiju laikā iegūtās kompetences bija
pietiekošas, lai prakses laikā veiktu darba
devēju noteiktos uzdevumus
Studiju laikā sāku plānot savu profesionālo
izaugsmi un karjeru
Studiju programmas nodrošinājums ar
vieslektoriem bija pietiekams
Kopumā docētāji ir augsti kvalificēti,
erudīti un savā jomā zinoši
Docētāju attieksme pret studentiem bija
labvēlīga un sadarbība veiksmīga
Docētāji studentiem bija pieejami un
komunikācijas iespējas labas
Nodarbību plānojums bija optimāls, ņemtas
vērā studentu intereses un ieteikumi
Fakultātes personāla (lietvežu, metodiķu
u.c.) attieksme pret studentiem bija
pretimnākoša
Informācija par studiju procesu fakultātē
bija viegli pieejama (ziņojumu stends,
mājas lapa)
Studiju materiāli tehniskais nodrošinājums
(telpas, mācību līdzekļi utt.) bija labs
Studijām nepieciešamā literatūra bija
pieejama fakultātes informācijas kabinetā
un LLU bibliotēkā
Latvijas Lauksaimniecības universitātes
informatīvās sistēma (LLU IS) man bija
saprotama un viegli izmantojama

Pilnībā
piekrītu

Drīzāk
piekrītu

Drīzāk
nepiekrītu

Pilnībā
nepiekrītu

5

8

1

1

1

9

4

1

10

4

3

11

2

3

11

1

7

5

3

4

5

3

7

7

1

5

7

3

6

8

1

6

5

4

1

6

8

2

8

5

2

8

4

4

9

2

12

1

4

10

1

4

8

3

2

8

3

2

7

4

3

1

8
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6. pielikuma turpinājums
Ekonomiskās informācijas kabinetā grāmatu, periodikas un citu izdevumu iegādei
izlietotā summa 2014. gadā (EUR)
Centrālās statistikas pārvaldes izdevumi
iFinanses abonēšana
Rokasgrāmatu papildināšanas abonēšana:
 Uzņēmuma vadības
 Publiskās un privātās partnerības
 Mārketinga
 Riska vadības
 Finanšu vadības
 Projektu vadīšanas
 Pārdošanas vadības
 Grāmatvedības
4. Grāmatas
KOPĀ:
1.
2.
3.

146.20
87.00
690.42
78.89
78.89
164.47
105.19
105.19
26.30
26.30
105.19
152.77
1076.39

