
KAS TEV
INTERESĒ VISVAIRĀK?

Uzņēmējdarbība un �nanses

Loģistika

Komunikācija

Jurisprudence

Organizācijas drošība

Tūrisms

Pasākumu producēšana

Datorsistēmas



#KOLEDŽA
BIZNESA AUGSTSKOLA TURĪBA



Īsā cikla
studiju

programmas

1. līmeņa profesionālā augstākā 

izglītība mūsdienu straujajā dzīves 

ritmā sniedz iespēju

ātrāk iesaistīties darba tirgū,

tāpēc arī Biznesa augstskola Turība 

piedāvā 1. līmeņa jeb koledžas 

studiju programmas, kas 2 līdz 2,3 

gadu laikā dod iespēju iegūt 

profesionālas zināšanas un iemaņas, 

kā arī atbilstošu kvali�kāciju. 

Topošajiem koledžas studentiem ir 

iespēja izvēlēties – studēt Rīgā, kādā 

no �liālēm (Cēsīs, Talsos, Liepājā) vai 

attālināti - e-studiju formā.



#LEARNCODING
#ENGINEERING

Biznesa augstskola Turība / Īsā cikla studiju programmas



Kvali�kācija: Programmētājs

Karjera:  Programmētājs starptautiskos IKT nozares uzņēmumos

Apgūsi: Informācijas tehnoloģiju pamatprincipus

 Programmatūras izstrādes pamatus Java programmēšanas 
 valodā 

 Papildus programmēšanas valoda - C#

 Datu bāzes vadības sistēmas Microso� SQL Server 

 Datoru arhitekrūru, datortehnikas un datorsistēmu teorētisko 
 un praktisko izpratni 

 Sistemātisku domāšanu

 Dizaina domāšanu IT sfērā 

 Pieeju programmatūras izstrādei dažāda veida projektu 
 īstenošanai

 IT programmēšanas profesijas standartus un profesionālo ētiku

 Augstākās matemātikas principus, t.sk., lineāro algebru, 
 vektorus un matricas, matemātisko loģiku un diskrēto 
 matemātiku

Datorsistēmas

Studiju ilgums:
2 līdz 2,3 gadi

Studiju valoda: angļu

Īsā cikla studiju programma @turibauniversity

1.STUDIJU GADS

Civilā un vides aizsardzība 

Komercdarbības 

Ievads datoru arhitektūrā, programmatūras 
inženierijā un datorsistēmās  

Lineārā algebra un analītiskā ģeometrija

Matemātika 

Objektorientētā programmēšana

Profesionālā leksika (angļu val.) 

Programmatūras automātiska testēšana un 
kvalitāte

Programmatūras izstrādes pamati

Izvēles studiju kursi

Algoritmi, datu struktūras un komplicētība

Dizaina domāšana IT industrijā

Elliptisko dažādu izvēršanu numeriskās 
metodes

Latviešu valoda 

Prakse:
Starptautiskos IKT nozares 
uzņēmumos Accenture Latvia, 
TietoEVRY, Visma Enterprise, 
Scandiweb, Kleintech So�ware, 
Envirotech, ITEKO, TestDevLab u.c.

2. STUDIJU GADS

Pirmskvali�kācijas darba prakse

Kvali�kācijas darbs

Izvēles studiju kursi

Darba tiesības

Tiesību zinātņu

Datu bāzes vadības sistēmas

Komercdarbība 

Programmatūras izstrādes pamati, C#

Datorgra�ka un attēlu apstrādes pamati 

Uzņēmumu nepārtraukta 
lietojumprogrammatūras integrācija

Studiju programmas saturs studiju laikā var tikt aktualizēts un mainīts,
   balstoties uz darba tirgus prasībām un MK noteikumiem,

   kā arī var atšķirties atkarībā no studiju formas.
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VAIRĀK ŠEIT*

https://www.turiba.lv/lv/uznemsana/studiju-programmas-1/1-limena-koledzas-programmas/datorsistemas-1


#VEIKSME
#ZINĀŠANAS

Biznesa augstskola Turība / Īsā cikla studiju programmas



Kvali�kācija: Grāmatvedis

Karjera:  Grāmatvedis dažādu nozaru uzņēmumos

 Direktora palīgs �nanšu jomā vai �nanšu projektu vadītājs

 Mazā un vidējā uzņēmuma īpašnieks un vadītājs

 Grāmatvedības pakalpojumu sniedzējs (individuāli vai 
 grāmatvedības pakalpojumu uzņēmumā)

Apgūsi: Grāmatvedības aprēķinus un saimnieciskās darbības uzskaiti

 Mazo un vidējo uzņēmumu budžeta plānošanu

 Revīzijas un audita organizēšanu

 Prasmi konsultēt jaunos uzņēmējus grāmatvedības uzskaites 
 veida izvēlē

 Uzņēmuma �nanšu analīzi

 Grāmatvedības standartu pielietošanu

 Praktisko grāmatvedības uzskaiti un tās veikšanu ar 
 datorprogrammu palīdzību

Finanses un grāmatvedība

Studiju ilgums:
2,3 gadi

Studiju valoda: latviešu

Īsā cikla studiju programma @turibauniversity

1.STUDIJU GADS

Biznesa matemātika 

Civilā un vides aizsardzība

Finanšu grāmatvedība

Informācijas tehnoloģijas 

Lietišķā komunikācija 

Lietišķā svešvaloda 

Makroekonomika 

Mikroekonomika

Uzņēmējdarbība

Prakse:
Grāmatvedības pakalpojumu vai 
dažādu citu nozaru uzņēmumos

2. STUDIJU GADS

Finanšu informācijas analīze 

Grāmatvedības praktikums

Mārketinga principi 

Nodokļi

Vadība un lietvedība 

Vadības grāmatvedība

Studiju programmas saturs studiju laikā var tikt aktualizēts un mainīts,
   balstoties uz darba tirgus prasībām un MK noteikumiem,

   kā arī var atšķirties atkarībā no studiju formas.
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Izvēles studiju kursi

Budžeta plānošana 

Finanses un kredīts 

Finanšu matemātika 

Prezentācijas māksla 

Saimnieciskās darbības uzskaite

Uzņēmējdarbības normatīvais 
regulējums

Vidējā biznesa uzskaite

Biznesa ētika

Datorgrāmatvedība

Grāmatvedības standarti

Lietišķā terminoloģija

Vadības informācijas sistēmas

VAIRĀK ŠEIT*

https://www.turiba.lv/lv/uznemsana/studiju-programmas-1/1-limena-koledzas-programmas/finanses-un-gramatvediba


PIRKT ATPŪTAS KRĒSLU

SUPPORT
SMALL

BUSINESS

Biznesa augstskola Turība / Īsā cikla studiju programmas



Kvali�kācija: Tirgvedības speciālists

Karjera:  Mārketinga speciālists dažādu nozaru uzņēmumos

 Speciālists tirdzniecības uzņēmumā

 Mārketinga un pārdošanas projektu vadītāja asistents

 Mārketinga pakalpojumu sniedzējs (individuāli vai mārketinga 
 pakalpojumu uzņēmumā)

Apgūsi: Mārketinga un tirdzniecības teorētiskos aspektus un  
 pamatnostādes 

 Ekonomiskos procesus un attīstības principus

 Pārdošanas procesa organizēšanu uzņēmumā, izmantojot 
 mūsdienu tehnoloģijas

 Mārketinga projektu vadības iemaņas un prasmes

 Biznesa vadības procesu plānošanu un mārketinga 
 izmantošanu efektīvā pārdošanā

Mārketings un tirdzniecība

Studiju ilgums:
2,3 gadi

Studiju valoda: latviešu

Īsā cikla studiju programma @turibauniversity

1.STUDIJU GADS

Civilā un vides aizsardzība

Informācijas tehnoloģijas

Lietišķā svešvaloda

Makroekonomika

Mārketings

Mikroekonomika

Pārdošanas darba organizācija

Uzņēmējdarbība

Prakse:
Dažādu nozaru uzņēmumu 
mārketinga nodaļās

2. STUDIJU GADS

Grāmatvedība tirdzniecībā

Integrētā mārketinga 
komunikācija

Patērētāju uzvedība tirgū

Pētījuma metodes 
tirdzniecībā

Plānošana tirdzniecībā

Saskarsmes psiholoģija un 
komunikācijas prasme

Uzņēmējdarbības 
normatīvais regulējums

Vadība

Studiju programmas saturs studiju laikā var tikt aktualizēts un mainīts,
   balstoties uz darba tirgus prasībām un MK noteikumiem,

   kā arī var atšķirties atkarībā no studiju formas.
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Izvēles studiju kursi

Biznesa matemātika

Darba tiesības 

Lietišķā etiķete

Lietišķā terminoloģija

Loģistika tirdzniecībā

Starptautiskā tirdzniecība

Starptautiskais mārketings

Tiešā pārdošana

Zīmolvedība

Digitālais mārketings

Digitālās tehnoloģijas

VAIRĀK ŠEIT*

https://www.turiba.lv/lv/uznemsana/studiju-programmas-1/1-limena-koledzas-programmas/marketings-un-tirdznieciba


Biznesa augstskola Turība / Īsā cikla studiju programmas



Kvali�kācija:  Jurista palīgs

Karjera:  Biroja administrators juridiskajos birojos un iestādēs

 Tiesneša palīgs

 Tiesas sekretārs

 Prokurora palīgs

 Jurista palīgs komercsabiedrībā, nevalstiskā organizācijā, 
 valsts vai pašvaldības iestādē

Apgūsi: Tiesu sistēmas uzbūvi, profesionālo ētiku, kā arī tiesību 
 zinātnes izpratni

 Tiesību nozaru savstarpējo mijiedarbību

 Tiesisku darījumu noslēgšanu, izpildi, izbeigšanu, saistību 
 pastiprināšanu, kā arī zaudējumu atlīdzināšanu no 
 tiesiskajiem darījumiem

 Prasmes dažādu juridsko dokumentu sastādīšanā

Tiesību zinātne

Studiju ilgums:
2,3 gadi

Studiju valoda: latviešu

Īsā cikla studiju programma @turibauniversity

1.STUDIJU GADS

Civiltiesības. Vispārīgā daļa

Ģimenes un mantojuma 
tiesības

Informācijas tehnoloģijas un 
kiberdrošība

Konstitucionālās tiesības

Latvijas un ārvalstu tiesību 
vēsture

Lietvedība un valsts valoda

Prezentācijas prasmes 
juristiem

Profesionālā ētika un 
saskarsmes kultūra

Tiesību aizsardzības iestādes

Tiesību teorija 

Prakse:
Augstākajā tiesā, Tieslietu 
ministrijā, Ieslodzījuma vietu 
pārvaldē, Valsts Probācijas 
dienestā u.c.

2. STUDIJU GADS

Administratīvais process

Administratīvās tiesības

Civilā un vides aizsardzība

Civilprocess

Darba tiesības 

Eiropas Savienības tiesības

Kriminālprocess

Krimināltiesības

Lietu tiesības

Profesionālā terminoloģija

Saistību tiesības 

Studiju programmas saturs studiju laikā var tikt aktualizēts un mainīts,
   balstoties uz darba tirgus prasībām un MK noteikumiem,

   kā arī var atšķirties atkarībā no studiju formas.
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Izvēles studiju kursi

Finanšu tiesības

Grāmatvedības pamati

Juridiskā tehnika

Komercdarbība

Pašvaldību tiesības

Vispārējā valsts zinātne

VAIRĀK ŠEIT*

https://www.turiba.lv/lv/uznemsana/studiju-programmas-1/1-limena-koledzas-programmas/tiesibu-zinatne1


Biznesa augstskola Turība / Īsā cikla studiju programmas



Kvali�kācija:  Drošības speciālists

Karjera:  Drošības speciālists valsts vai pašvaldības institūcijā

 Drošības speciālists dažādu nozaru vai drošības uzņēmumos

 Sava drošības nozares uzņēmuma īpašnieks

Apgūsi: Preventīvo pasākumu plānošanu un veikšanu

 Praktiskas un juridiskas iemaņas likumpārkāpēju aizturēšanā

 Šaujamieroču un pašaizsardzības paņēmienu izmantošanu

 Masu pasākumu drošības organizēšanu

 Kon�denciālās informācijas aizsardzību

 Kiberdrošības pamatus

 Tiesību aktus drošības jomā

 Indivīda emocionālā stāvokļa novērtēšanu un kon�iktu 
 risināšanu 

 Valsts pārvaldes institucionālās sistēmas 

 Teorētiskās un praktiskās pamatnostādnes komercdarbībā un 
 drošības procesa plānošanā 

Organizācijas drošība

Studiju ilgums:
2,3 gadi

Studiju valoda: latviešu

Īsā cikla studiju programma @turibauniversity

1.STUDIJU GADS

Apsardzes taktika

Civilā un vides aizsardzība

Komercdarbība

Lietvedība un valsts valoda

Profesionālā ētika un 
prezentācija

Profesionālā terminoloģija

Saskarsmes psiholoģija

Stacionāro objektu apsardze

Tiesību aizsardzības iestādes

Izvēles studiju kursi

Drošības teorija

Informācijas tehnoloģijas un 
ievads kiberdrošībā

Fizisko personu drošība

Materiālo vērtību 
pavadīšana-apsardze

Tiesību teorija

Prakse:
Drošības iestādēs, organizācijās 
vai uzņēmumos

2. STUDIJU GADS

Administratīvās tiesības un 
administratīvais process

Darba tiesības, 
aizsardzība,drošība

Drošības psiholoģija

Krimināltiesības un 
kriminālprocess

Organizācijas kiberdrošība

Organizāciju drošības pamati

Pašaizsardzība un pirmā 
palīdzība

Praktiskā šaušana

Studiju programmas saturs studiju laikā var tikt aktualizēts un mainīts,
   balstoties uz darba tirgus prasībām un MK noteikumiem,

   kā arī var atšķirties atkarībā no studiju formas.
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Izvēles studiju kursi

Civiltiesības

Datu aizsardzības tiesības

Detektīvdarbība

Drošības tehniskie līdzekļi

Ilgtspējīgas organizācijas 
vadība

Noziedzīgu nodarījumu 
novēršanas un atklāšanas 
pamati

Projektu vadība

Apdrošināšanas riski

Komandas veidošana 

Kriminālistika

VAIRĀK ŠEIT*

https://www.turiba.lv/lv/uznemsana/studiju-programmas-1/1-limena-koledzas-programmas/organizacijas-drosiba


VILNIUS

Biznesa augstskola Turība / Īsā cikla studiju programmas



Kvali�kācija:  Viesnīcu servisa organizators

Karjera:  Viesmīlības uzņēmumā par vidējā līmeņa vadītāju

 Lauku tūrisma uzņēmumā – viesu namā, atpūtas kompleksā 
 vai nelielā SPA uzņēmumā

 Viesnīcas administrācijā

Apgūsi: Dažādu viesmīlības pakalpojumu nozīmi tūrisma jomā

 Starptautiskā viesnīcu biznesa pamatus

 Viesnīcu dienesta darba organizāciju

 Ēdināšanas organizāciju un servisu

 Uzņēmuma vadību, tirgvedību un grāmatvedību

 Viesnīcu vadības informatīvās sistēmas

 Lietišķo etiķeti un komunikāciju 

Viesmīlības serviss

Studiju ilgums:
2,3 gadi

Studiju valoda: latviešu

Īsā cikla studiju programma @turibauniversity

1.STUDIJU GADS

Civilā un vides aizsardzība

Ēdināšanas organizācija un serviss

Ekonomika

Informācijas tehnoloģijas

Profesionālā terminoloģija (angļu val.) 

Starptautiskais viesnīcu bizness

Tūrisms un viesmīlība 

Viesnīcu dienestu darba organizācija

Izvēles studiju kursi

Lietvedība

Pārtikas produktu prečzinība un sanitārija

Prakse:
Tūrisma un viesmīlības 
uzņēmumos Latvijā un ārvalstīs

2. STUDIJU GADS

Grāmatvedība 

Komercdarbība viesmīlībā

Mārketings

Profesionālā terminoloģija (angļu val.)

Sociālā psiholoģija

Vadība 

Viesnīcu vadības informatīvās sistēmas

Izvēles studiju kursi

Bāra darba organizācija un banketu organizēšana

Lauku tūrisms

Lietišķā etiķete un komunikācija

Studiju programmas saturs studiju laikā var tikt aktualizēts un mainīts,
   balstoties uz darba tirgus prasībām un MK noteikumiem,

   kā arī var atšķirties atkarībā no studiju formas.
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VAIRĀK ŠEIT*

https://www.turiba.lv/lv/uznemsana/studiju-programmas-1/1-limena-koledzas-programmas/viesmilibas-serviss


#BAKALAURS
BIZNESA AUGSTSKOLA TURĪBA



Bakalaura
līmeņa studiju
programmas

Biznesa augstskola Turība piedāvā 

akadēmiskā un 2. līmeņa 

profesionālā bakalaura studijas 

klātienē un neklātienē, kā arī 

e-studijas jeb tālmācības studijas, 

kas veidotas atbilstoši darba tirgus 

tendencēm un ko atzinīgi novērtē 

darba devēji visā Latvijā.

Bakalaura studiju ietvaros būtisks 

uzsvars tiek likts uz praktiskām 

iemaņām un pieredzi, ko studenti 

iegūst gan pieredzējušu 

pasniedzēju vadībā, kuri vienlaikus 

ir dažādu nozaru profesionāļi, gan 

prakses laikā.



Biznesa augstskola Turība / Bakalaura līmeņa studiju programmas



Grāds:  Profesionālā bakalaura grāds datorsistēmās

Kvali�kācija: Programmēšanas inženieris

Karjera:  Programmēšanas inženieris

 Informācijas sistēmu vadītājs dažādu nozaru uzņēmumos un 
 iestādēs

 Darbs starptautiskos IKT nozares uzņēmumos

Apgūsi: Programmatūras izstrādes pamatus Java programmēšanas valodā 

 Programmēšanas valodas - C#, Python

 Datu bāzes sistēmas vadības sistēmas Microso SQL un Oracle  
 PL/SQL

 Datoru arhitektūru, datortehnikas un datorsistēmu izpratni

 Dizaina un zaļo domāšanu IT sfērā 

 Programmnodrošinājuma projektēšanu (programmatūras izstrādi), 
 algoritmus un datu struktūru konceptus

 Mākslīgā intelekta pamatus (sarunboti u.c.)

 Robotiku (Arduino platforma)

 Programmatūras izstrādātāju rīkkopas (Katlin programmēšanas  
 valoda)

 Augstākās matemātikas principus, t. sk., lineāro algebru,   
 vektorus un matricas, matemātisko loģiku un diskrēto matemātiku

Datorsistēmas

Studiju ilgums:
4 gadi

Studiju valoda: angļu

Bakalaura līmeņa studiju programma @turibauniversity

1.STUDIJU GADS

Ievads datoru arhitektūrā, 
programmatūras inženierijā 
un datorsistēmās

Lineārā algebra un analītiskā 
ģeometrija

Matemātika

Objektorientētā 
programmēšana

Profesionālā leksika

Programmatūras izstrādes 
pamati, Java

Izvēles studiju kursi

Algoritmi, datu struktūras un 
komplicētība

Dizaina domāšana IT nozarē

Eliptisko dažādu izvēršanu 
numeriskās metodes

Latviešu valoda

Prakse:
Starptautiskos IKT 
nozares uzņēmumos 
Accenture Latvia, 
KleinTech Soware, 
Scandiweb, Visma 
Enterprise, TestDevLab 
u.c.

2. STUDIJU GADS

Diskrētā matemātika

Ekonomika un 
uzņēmējdarbība

Programmatūras automātiska 
testēšana un kvalitāte

Prakse (3 mēneši)

Izvēles studiju kursi

Biznesa idejas transformācija 
e-komercijas 
mazumtirdzniecības 
uzņēmuma izveidē

Datu bāzes vadības sistēmas 

IT drošība un risku vadība

Programmatūras izstrādes 
pamati, C# vai JavaScript

Profesionālā leksika

Studiju programmas saturs studiju laikā var tikt aktualizēts un mainīts,
   balstoties uz darba tirgus prasībām un MK noteikumiem,

kā arī var atšķirties atkarībā no studiju formas.
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Kodēšana un kriptogrā�ja

Mašīnapmācība un inteliģentā 
analītika

Projektu vadība

Uzņēmumu nepārtraukta 
lietojumprogrammatūras 
integrācija

Izvēles studiju kursi

Datorgra�ka un attēlu apstrādes 
pamati

Datu analīze un etaloni

Datu bāzes vadības sistēmas 

Ievads operāciju pētīšanā

Lietu internets 

Programmatūras izstrādes 
pamati, Python 

Zaļās IT sistēmas un metodes

4. STUDIJU GADS

IT normatīvā bāze 
un autortiesības

Programmatūras 
izstrādātāja 
rīkkopas

Izvēles studiju kursi

Blokķēdes

Interneta sistēmas un standarti

Programmatūras izstrāde 
modelēšanai un imitācijai

Robotika

VAIRĀK ŠEIT*

https://www.turiba.lv/lv/uznemsana/studiju-programmas-1/bakalaura-programmas/datorsistemas


Money, Money, Money
ABBA

Biznesa augstskola Turība / Bakalaura līmeņa studiju programmas



Grāds:  Profesionālais bakalaura grāds uzņēmējdarbības vadībā

Kvali�kācija:  Uzņēmuma vadītājs

Karjera:  Uzņēmuma vadītājs un īpašnieks

 Augstākā vai vidējā līmeņa vadītājs Latvijas vai ārzemju uzņēmumā

 Projektu vadītājs, struktūrvienības vadītājs

 Finanšu direktors

Apgūsi: Ekonomikas teorētiskās pamatnostādnes un aktualitātes gan  
 vietējā tirgū, gan potenciālajos eksporta tirgos

 Uzņēmuma dibināšanas principus un mārketinga aktivitāšu 
 veidošanu

 Vadības pamatelementus un to pielietošanu, dibinot savu vai 
 vadot citus uzņēmumus

 Prasmes koučingā

 Grāmatvedību un nodokļu aprēķinu principus

 Stratēģiskās plānošanas elementus 

 Uzņēmuma risku un projektu vadību

Uzņēmējdarbības vadība

Studiju ilgums:
4 vai 4,3 gadi

Studiju valoda: 
latviešu vai angļu

Bakalaura līmeņa studiju programma @turibauniversity

1.STUDIJU GADS

Biznesa matemātika

Ilgtspējīgas 
organizācijas vadība

Lietišķā svešvaloda 

Pētījumu metodes un 
prezentācijas māksla

Izvēles studiju kursi

Finanšu matemātika

Informācijas atlase un 
interpretācija

Komandas veidošana

Prakse:
Dažādu nozaru 
uzņēmumos, Turības 
Biznesa inkubatorā

2. STUDIJU GADS

Biznesa ētika un lietišķā 
komunikācija

Grāmatvedība

Mārketings

Nodokļu vadība organizācijā

Pārdošanas procesu vadība

Sociālā psiholoģija

Izvēles studiju kursi

Digitālais mārketings

Digitālo procesu un datu 
stratēģija uzņēmumā

E-komercija

Grāmatvedība nekustamo
īpašumu apsaimniekošanā

Konkurētspējas vadība

Laika plānošana

Mediju komunikācija

Nekustamā īpašuma 
apsaimniekošanas lietvedība
vai psiholoģija

Uzņēmuma lielo datu
pārvaldības instrumenti

Uzņēmuma datu 
vizualizācijas
metodes

Studiju programmas saturs studiju laikā var tikt aktualizēts un mainīts,
   balstoties uz darba tirgus prasībām un MK noteikumiem, kā arī var atšķirties atkarībā no studiju formas.
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s* 3. STUDIJU GADS

Darba tiesības un darba drošība

Finanšu vadība

Koučings

Kvalitātes vadība

Personāla vadība

Risku un krīzes vadība

Izvēles studiju kursi

Biznesa platformu modeļi

Datu drošības pārvaldīšana 
uzņēmumā

Finanšu instrumenti un tirgi

Integrētā mārketinga komunikācija

Nekustamo īpašumu 
apsaimniekošanas programmatūra

Patērētāju rīcība tirgū

Finanses un kredīts

Intelektuālā īpašuma tiesības 

Lietvedība

Starptautiskais mārketings

Uzņēmuma tēla veidošana

4. STUDIJU GADS

Pētījumu plānošana 
un statistiskās 
pētījumu metodes

Projektu vadība

Starptautiskā 
komercdarbības vide

Stratēģiskā vadība

Izvēles studiju kursi

Digitālā komunikācija

Emocionālā inteliģence

Loģistika

Multikulturālas vides 
vadība

Zaļās tehnoloģijas

VAIRĀK ŠEIT*

https://www.turiba.lv/lv/uznemsana/studiju-programmas-1/bakalaura-programmas/uznemejdarbibas-vadiba


Biznesa augstskola Turība / Bakalaura līmeņa studiju programmas



Grāds:  Profesionālā bakalaura grāds tirgzinībās

Kvali�kācija:  Tirgvedības (mārketinga) vadītājs

Karjera:  Mārketinga vai pārdošanas speciālists Latvijas vai ārvalstu   
 uzņēmumos

 Mārketinga vai pārdošanas vadītājs

 Uzņēmuma vadītājs vai īpašnieks

Apgūsi: Uzņēmējdarbības pamatprincipus un mārketinga nozīmi 
 tirdzniecībā

 Patērētāju rīcības analīzi un efektīvu loģistikas ķēžu izstrādi

 Mūsdienīgas pētījumu metodes un biznesa ētikas pamatprincipus

 Mārketinga projektu plānošanu un realizēšanu

Mārketings un tirdzniecības vadība

Studiju ilgums:
4 vai 4,3 gadi

Studiju valoda: latviešu

Bakalaura līmeņa studiju programma @turibauniversity

1.STUDIJU GADS

Ekonometrija

Ilgtspējīgas organizācijas 
vadība

Informācijas tehnoloģijas 

Lietišķā svešvaloda

Makroekonomika

Mārketings

Mikroekonomika

Pārdošanas darba 
organizācija

Pētījumu metodes un 
prezentācijas māksla

Izvēles studiju kursi

Iepirkumu procesu 
organizēšana

Informācijas tehnoloģijas

Komandas veidošana

Tirgus segmentēšana

Prakse:
Dažādu nozaru uzņēmumu 
mārketinga un pārdošanas 
nodaļās, mediju aģentūrās

2. STUDIJU GADS

Digitalās tehnoloģijas

E-komercija

Grāmatvedība un nodokļi

Integrētā mārketinga 
komunikācija

Loģistika

Patērētāju rīcība tirgū

Sociālā psiholoģija

Tirgus pētījuma metodes 

Uzņēmējdarbība

Izvēles studiju kursi

Mārketinga plānošana

Mediju komunikācija

Pakalpojumu mārketings

Teritorijas mārketings

Studiju programmas saturs studiju laikā
var tikt aktualizēts un mainīts,

   balstoties uz darba tirgus prasībām un MK noteikumiem,
kā arī var atšķirties atkarībā no studiju formas.
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s* 3. STUDIJU GADS

Biznesa ētika

Finanšu vadība

Kvalitātes vadība

Personāla vadība

Projektu vadība

Zīmolvedība

Izvēles studiju kursi

Analītiskās domāšanas attīstība

Laika plānošana

Problēmjautājumu risināšana

Starpkultūru komunikācija

Lietišķā terminoloģija

Mazbudžeta mārketings

Sociālais mārketings

Starptautiskais mārketings

Veikala iekārtošanas principi

4. STUDIJU GADS

Darba tiesības un 
darba drošība

Inovācijas vadība

Starptautiskā 
tirdzniecība

Stratēģiskā vadība

Izvēles studiju kursi

Digitālā komunikācija

Korporatīvā tēla 
veidošana

Līderība un zināšanu 
pārvaldība

Prečzinība

Tiešā pārdošana

Zaļās tehnoloģijas

VAIRĀK ŠEIT*

https://www.turiba.lv/lv/uznemsana/studiju-programmas-1/bakalaura-programmas/marketings-un-tirdzniecibas-vadiba


VAI  ŪDENS  TRANSPORTS  IR  LĒTĀKAIS
KRAVAS  TRANSPORTA  VEIDS?      

Patiesība

Mīts

89%

11%

Biznesa augstskola Turība / Bakalaura līmeņa studiju programmas



Grāds:  Profesionālais bakalaura grāds uzņēmējdarbības vadībā

Kvali�kācija:  Uzņēmuma vadītājs

Karjera:  Loģistikas nozares uzņēmuma vadītājs un īpašnieks

 Loģistikas nodaļas vadītājs uzņēmumos Latvijā un ārvalstīs

 Augstākā līmeņa vadītājs

Apgūsi: Biznesa ekonomikas teorētiskās pamatnostādnes

 Procesu organizācijas vadības principus

 Loģistikas procesus un ar tiem saistītās informācijas un 
 pakalpojumu plānošanu

 Loģistikas lomu uzņēmuma konkurētspējas sekmēšanā

 Vadības un �nanšu grāmatvedību, nodokļu vadību organizācijā

 Prasmes koučingā un līderībā, risku vadību

 Uzņēmuma loģisitkas analīzi un novērtēšanu

Biznesa loģistikas vadība

Studiju ilgums:
4 vai 4,3 gadi

Studiju valoda: 
latviešu vai angļu

Bakalaura līmeņa studiju programma @turibauniversity

1.STUDIJU GADS

Biznesa ekonomika

Biznesa matemātika

Dokumentu aprite un 
lietvedība

Ilgtspējīgas 
organizācijas vadība

Komercdarbības 
normatīvais 
regulējums

Lietišķā angļu valoda

Lietišķā vācu valoda

Loģistika

Pētījumu metodes un 
prezentācijas māksla

Sociālā psiholoģija

Starptautiskās darba 
tiesības

Prakse:
Loģistikas uzņēmumos vai 
dažādu nozaru uzņēmumu 
loģistikas nodaļās

2. STUDIJU GADS

Darba aizsardzība

Grāmatvedība 

Imports un eksports

Loģistikas sistēmu modelēšana

Mārketings

Nodokļu vadība organizācijā

Projektu vadība

Transporta sistēmas un procesi

Izvēles studiju kursi

Biznesa komunikācija

Mārketinga pētījumi

Pārdošanas vadība

E-komercija

Starpkultūru komunikācija

Studiju programmas saturs studiju laikā
var tikt aktualizēts un mainīts, balstoties uz

darba tirgus prasībām un MK noteikumiem, kā arī
var atšķirties atkarībā no studiju formas.
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s* 3. STUDIJU GADS

Datu bāžu vadība

Iepirkumu procedūras organizēšana

Kvalitātes vadība un sistēmas

Multimodālie pārvadājumi

Noliktavas vadība

Personāla vai procesu vadība

Ražošanas un pakalpojumu 
ekonomisko procesu plānošana

Starptautiskie darījumi

Izvēles studiju kursi

Analītiskās domāšanas attīstība

Laika plānošana

Patērētāju rīcība tirgū 

Problēmjautājumu risināšana

Taktiskā plānošana un stresa vadība

Uzņēmuma tēla veidošana

4. STUDIJU GADS

Finanšu vadība

Inovācijas loģistikā

Muitas procedūras 
un režīmi

Risku un krīzes vadība

Servisa loģistika

Izvēles studiju kursi

ES �nanšu instrumenti

Finanses un kredīts

Starptautiskā biznesa 
ētika un etiķete

Koučings

Līderība un zināšanu 
pārvaldība

Zaļās tehnoloģijas

VAIRĀK ŠEIT*

https://www.turiba.lv/lv/uznemsana/studiju-programmas-1/bakalaura-programmas/biznesa-logistikas-vadiba


Biznesa augstskola Turība / Bakalaura līmeņa studiju programmas



Grāds:  Profesionālais bakalaura grāds uzņēmējdarbības vadībā

Kvali�kācija:  Finanšu vadītājs

Karjera:  Uzņēmuma īpašnieks un vadītājs

 Finansists, ekonomists

 Vietējā vai starptautiska uzņēmuma �nanšu nodaļas vadītājs

 Projektu vadītājs

Apgūsi: Padziļinātas zināšanas un praktiskas iemaņas ekonomikas procesu  
 izzināšanā un uzņēmumu �nanšu pārvaldībā

 Analītisko domāšanu un spēju operatīvi pieņemt organizācijas 
 attīstībai būtiskus lēmumus

 Uzņēmumu darbības plānošanu, nosakot labāko �nansēšanas 
 veidu

 Finanšu pārskatu sagatavošanu, prognozēšanu un analīzi, atbilstoši 
 starptautiskajām prasībām

 Finanšu resursu piesaisti un efektīvu investīciju veikšanu

 Ekonomikas un �nanšu problēmu risināšanu

Starptautiskā �nanšu vadība

Studiju ilgums:
4 vai 4,3 gadi

Studiju valoda: latviešu

Bakalaura līmeņa studiju programma @turibauniversity

1.STUDIJU GADS

Banku un �nanšu 
iestāžu darbība

Biznesa ekonomika

Biznesa matemātika

Datorzinības

Ilgtspējīgas 
organizācijas vadība

Komercdarbības 
normatīvais regulējums

Lietišķā angļu valoda

Lietišķā vācu valoda

Pētījumu metodes un 
prezentācijas māksla

Sociālā psiholoģija

Starptautiskās darba 
tiesības

Uzņēmējdarbība

Prakse:
Starptautiskos uzņēmumos

2. STUDIJU GADS

Budžeta plānošana

Darba aizsardzība

Grāmatvedība

Nodokļu vadība organizācijā

Pētījumu plānošana un 
statistiskās pētījumu metodes 

Projektu vadība

Revīzija un audits

Starptautiskie komercdarījumi

Uzskaites organizācijas 
pamatprincipi

Izvēles studiju kursi

Biznesa komunikācija

Intelektuālā īpašuma tiesības

Kapitāla tirgus

Kritiskā domāšana

Studiju programmas saturs studiju laikā
var tikt aktualizēts un mainīts, balstoties uz

darba tirgus prasībām un MK noteikumiem, kā arī
var atšķirties atkarībā no studiju formas.
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s* 3. STUDIJU GADS

Datorgrāmatvedība

Datu bāžu vadība

Finanšu vadība

Kvalitātes vadība un sistēmas

Personāla vadība

Publisko �nanšu vadība

Starptautiskais mārketings

Starptautiskie darījumi

Uzņēmējdarbības plānošana 
un kontrole

Izvēles studiju kursi

Cenu veidošana

ES �nanšu instrumenti

E-komercija

Lietišķā franču valoda 

Starpkultūru komunikācija

4. STUDIJU GADS

Krājumu pārvaldība

Nodokļu optimizācija

Risku un krīzes vadība

Starptautiskā biznesa 
ētika un etiķete

Starptautiskā �nanšu 
vadība

Izvēles studiju kursi

Digitālā komunikācija

Līderība un zināšanu 
pārvaldība

Zaļās tehnoloģijas
VAIRĀK ŠEIT*

https://www.turiba.lv/lv/uznemsana/studiju-programmas-1/bakalaura-programmas/starptautiska-finansu-vadiba


PODKĀSTU DIENA
ŠODIEN

Biznesa augstskola Turība / Bakalaura līmeņa studiju programmas



Grāds:  Profesionālais bakalaura grāds sabiedriskajās attiecībās

Kvali�kācija:  Sabiedrisko attiecību vadītājs

Karjera:  Sabiedrisko attiecību vadītājs uzņēmumā, valsts vai pašvaldības 
 iestādē

 Komunikācijas vadītājs uzņēmumā, valsts vai pašvaldības iestādē

 Komunikācijas projektu vadītājs

 Sabiedrisko attiecību vai reklāmas aģentūras īpašnieks un vadītājs

Apgūsi: Publicitātes pasākumu plānošanu un realizēšanu

 Uzņēmuma tēla veidošanu

 Krīzes komunikāciju

 Uzstāšanās prasmes auditorijas priekšā, prezentāciju sagatavošanu 
 un pasniegšanu

 Vizuālās rediģēšanas un video apstrādes programmas

 Sabiedrisko attiecību kampaņu plānošanu un īstenošanu

 Uzņēmuma vai zīmola komunikācijas stratēģijas izstrādi

 Digitālo komunikāciju

Sabiedriskās attiecības

Studiju ilgums:
4 vai 4,3 gadi

Studiju valoda: latviešu

Bakalaura līmeņa studiju programma @turibauniversity

1.STUDIJU GADS

Civilā un vides 
aizsardzība

Globalizācija, Eiropas 
integrācija un 
starpkultūru saskarsme

Integrētās komunikācijas 
kampaņas

Komercdarbība

Komunikācijas pētījumu 
metodes un prezentācija

Komunikācijas vadība

Profesionālā leksika 

Runas prasme un 
starppersonu 
komunikācija

Sociālā psiholoģija

Prakse:
Komunikācijas, integrētās 
komunikācijas vai reklāmas 
aģentūrās, dažādu nozaru 
sabiedrisko attiecību un 
mārketinga komunikācijas 
nodaļās

2. STUDIJU GADS

Digitālais mārketings

Ilgtspējīgas organizācijas 
vadība

Komunikācijas ētika un 
lietišķā etiķete

Kritiskā domāšana

Mārketinga komunikācija 
un zīmolvedība

Politoloģija

Profesionālā leksika 

Radošās industrijas: 
Multimediji

Valodas teorija un prakse

Izvēles studiju kursi

Latviešu valodas pamati

Radošās industrijas: 
Mūzika

Profesionālā leksika

Studiju programmas saturs studiju laikā
var tikt aktualizēts un mainīts, balstoties uz

darba tirgus prasībām un MK noteikumiem, kā arī
var atšķirties atkarībā no studiju formas.
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s* 3. STUDIJU GADS

Komunikācijas tiesības

Personas datu aizsardzība

Producēšana un projektu vadība

Reklāma

Žurnālistika un mediju attiecības

Izvēles studiju kursi

Aktiermeistarība un improvizācija

Digitālās komunikācijas kampaņas

Digitālās komunikācijas psiholoģija

Digitālās komunikācijas satura 
veidošana

In�uenceru mārketings

Inovāciju komunikācija

Multimediju komunikācija

Radošās industrijas (Audio un video / 
Foto / Stils un mode)

Scenārijs un režija

Vizuālā rediģēšana

4. STUDIJU GADS

Krīzes komunikācija

Mediju pratība 

Radošās industrijas: Kino

Socioloģija

Vides komunikācija un 
ilgtspēja VAIRĀK ŠEIT*

https://www.turiba.lv/lv/uznemsana/studiju-programmas-1/bakalaura-programmas/sabiedriskas-attiecibas-1


Jauns klients,
jauna kampaņa
Jauns klients,

jauna kampaņa

Biznesa augstskola Turība / Bakalaura līmeņa studiju programmas



Grāds:  Profesionālais bakalaura grāds komunikācijas vadībā

Kvali�kācija:  Starptautiskās komunikācijas vadītājs

Karjera:  Starptautiskās komunikācijas vadītājs, eksperts

 Ārējo sakaru nodaļas vadītājs

 Uzņēmuma pārstāvis ārvalstīs

 Komunikācijas, tirdzniecības vai labdarības projektu vadītājs

 Starptautisku projektu vai organizāciju vadītājs

Apgūsi: Sabiedriskās domas pētījumu īstenošanas principus

 Mārketingu un uzņēmuma vadību, reklāmas saukļu veidošanu

 Integrētā mārketinga komunikācijas principus

 Kampaņu izstrādi un īstenošanu

 Vizuālās rediģēšanas programmas

 Krīzes komunikācijas plāna izstrādi un īstenošanu

Starptautiskās komunikācijas vadība

Studiju ilgums:
4 vai 4,3 gadi

Studiju valoda:
latviešu vai angļu

Bakalaura līmeņa studiju programma @turibauniversity

1.STUDIJU GADS

Civilā un vides 
aizsardzība

Globalizācija, Eiropas 
integrācija un 
starpkultūru saskarsme

Komercdarbība

Komunikācija 
starptautiskajās 
organizācijās

Komunikācijas pētījumu 
metodes un prezentācija

Komunikācijas vadība

Profesionālā leksika 

Runas prasme un 
starppersonu 
komunikācija

Sociālā psiholoģija

Prakse:
Ārlietu ministrijā, Latvijas Bankā, 
Latvijas–Lielbritānijas 
Tirdzniecības palātā, 
Valsts kancelejā, 
Latvijas Olimpiskajā komitejā, 
Amerikas Tirdzniecības palātā 
Latvijā, Latvijas Tirdzniecības un 
rūpniecības kameras 
pārstāvētajos uzņēmumos u.c.

2. STUDIJU GADS

Digitālais mārketings

Ilgtspējīgas organizācijas 
vadība

Komunikācijas ētika un 
lietišķā etiķete

Kritiskā domāšana

Mārketinga komunikācija 
un zīmolvedība

Politoloģija

Profesionālā leksika 

Radošās industrijas: 
Multimediji

Starptautiskā tīklošana

Izvēles studiju kursi

Latviešu valodas pamati

Radošās industrijas: Mūzika

Profesionālā leksika

Studiju programmas saturs studiju laikā
var tikt aktualizēts un mainīts, balstoties uz

darba tirgus prasībām un MK noteikumiem, kā arī
var atšķirties atkarībā no studiju formas.
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s* 3. STUDIJU GADS

Diplomātiskais protokols un 
etiķete

Filozo�ja

Komunikācijas tiesības

Līderība un zināšanu pārvaldība

Personas datu aizsardzība

Starptautiskais mārketings

Valodas teorija un prakse

Izvēles studiju kursi

Inovāciju komunikācija

Projektu vadīšana

Radošās industrijas (Audio un 
video / Foto / Pasākumu vadība)

Sporta komunikācija

Sporta organizācija

Sporta projektu vadība

Vizuālā rediģēšana
4. STUDIJU GADS

Krīzes komunikācija

Mediju pratība

Radošās industrijas: Kino

Socioloģija

Vides komunikācija un 
ilgtspēja

VAIRĀK ŠEIT*

https://www.turiba.lv/lv/uznemsana/studiju-programmas-1/bakalaura-programmas/starptautiskas-komunikacijas-vadiba


WE`RE
IN LAW

Biznesa augstskola Turība / Bakalaura līmeņa studiju programmas



Grāds:  Sociālo zinātņu bakalaura grāds tiesību zinātnēs

Karjera:  Darbs komercsabiedrībā, nevalstiskajā organizācijā, valsts vai 
 pašvaldību iestādēs

 Darbs advokātu, notāru, tiesu izpildītāju birojā, prokuratūrā vai tiesā

 Juridisko konsultāciju sniegšana pašnodarbinātas personas statusā

Apgūsi: Tiesību teorijas pamatus, vispārējo valsts zinātni un tiesību vēsturi

 Prezentācijas prasmes

 Ekonomikas un komercdarbības pamatprincipus

 Administratīvās tiesības un krimināltiesības

 Līgumu slēgšanas principus

 Krimināltiesību problēmu risināšanu

 Strīdu risināšanu un izpratni par tiesas procesu

Tiesību zinātne

Studiju ilgums:
3 vai 3,3 gadi

Studiju valoda: latviešu

Bakalaura līmeņa studiju programma @turibauniversity

1.STUDIJU GADS

Civilā un vides aizsardzība

Civiltiesības. Ģimenes un 
mantojuma tiesības

Civiltiesības. Vispārīgā daļa

Darba tiesības 

Informācijas tehnoloģijas 
un kiberdrošība

Konstitucionālās tiesības

Latvijas un ārvalstu tiesību 
vēsture

Lietvedība un valsts valoda

Profesionālā ētika

Tiesību aizsardzības 
iestādes

Tiesību teorija  

Izvēles studiju kursi

Ilgtspējīga organizācijas 
vadība

Komercdarbība

Loģika un kritiskā 
domāšana

Prezentācijas prasmes 
juristiem

Publiskās tiesības biznesā

Vispārējā valsts zinātne

2. STUDIJU GADS

Administratīvais process

Administratīvās tiesības

Civiltiesības. Lietu tiesības

Eiropas Savienības tiesības

Intelektuālā īpašuma tiesības

Komerctiesības

Kriminālprocess

Krimināltiesības

Profesionālā terminoloģija 
svešvalodā

Izvēles studiju kursi

Ekoloģiskās tiesības

Pašvaldību tiesības

Saskarsmes psiholoģija

Tiesu runa

Finanšu un nodokļu tiesības

Maksātnespējas tiesības

Mediju pratība 

Profesionālā terminoloģija 
svešvalodā

Sociālās tiesības

Studiju programmas saturs studiju laikā var tikt aktualizēts
un mainīts, balstoties uz darba tirgus prasībām un MK noteikumiem,

kā arī var atšķirties atkarībā no studiju formas.
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s* 3. STUDIJU GADS

Cilvēktiesības

Civilprocess

Civiltiesības. Saistību tiesības

Filozo�ja

Juridiskās metodes mācība un 
praktikums

Starptautiskās privāttiesības

Starptautiskās publiskās tiesības

Izvēles studiju kursi

Apdrošināšanas tiesības

Būvniecības tiesiskais regulējums

Datu aizsardzības tiesības

Grāmatvedība, audīts, revīzija

Juridisko dokumentu sastādīšana

Kriminālistikas un operatīvās 
darbības pamati

Kriminoloģija

Mediācija

Medicīnas tiesības

Patērētāju tiesību aizsardzība

Publiskie iepirkumi

VAIRĀK ŠEIT*

https://www.turiba.lv/lv/uznemsana/studiju-programmas-1/bakalaura-programmas/tiesibu-zinatne-2


Biznesa augstskola Turība / Bakalaura līmeņa studiju programmas



Grāds:  Profesionālais bakalaura grāds organizācijas drošībā

Kvali�kācija:  Drošības dienesta vadītājs

Karjera:  Vidēja līmeņa vadītājs valsts vai pašvaldības institūcijā

 Drošības dienesta vadītājs dažādu nozaru uzņēmumos

 Drošības nozares uzņēmuma īpašnieks un vadītājs

Apgūsi: Uzņēmuma drošības risku samazināšanas plāna izstrādi un ar 
 drošību saistīto jautājumu analīzi

 Drošības problēmu identi�cēšanu un risinājumu izstrādi

 Izpratni par sabiedrībā notiekošajiem procesiem un to ietekmi uz 
 uzņēmuma drošību

 Uzņēmējdarbības pamatprincipus

 Visu par drošību, tās nepieciešamību privātajā un publiskajā sektorā 

 Noziedzīgu nodarījumu atklāšanas īpatnības 

 Publiskās uzstāšanās prasmes

Organizācijas drošība

Studiju ilgums:
4 vai 4,3 gadi

Studiju valoda: latviešu

Bakalaura līmeņa studiju programma @turibauniversity

1.STUDIJU GADS

Apsardzes un 
detektīvdarbības tiesības

Civiltiesības

Drošības teorija

Ilgtspējīga organizācijas 
vadība

Informācijas tehnoloģijas 
un kiberdrošība

Komercdarbība

Pašaizsardzība un pirmā 
palīdzība

Profesionālā angļu valoda

Profesionālā ētika un 
prezentācija

Sociālā psiholoģija 
drošības jomā

Tiesību aizsardzības 
iestādes

Izvēles studiju kursi

Tiesību teorija

Drošības psiholoģija

Prakse:
Drošības iestādēs, 
organizācijās vai 
uzņēmumos

2. STUDIJU GADS

Organizāciju drošības pamati

Fizisko personu drošība

Darba tiesības, aizsardzība, 
drošība

Administratīvās tiesības un 
administratīvais process

Praktiskā šaušana

Organizācijas kiberdrošība

Detektīvdarbība

Objektu drošības koncepcija 
un tehniskie risinājumi

Krimināltiesības un 
kriminālprocess

Izvēles studiju kursi

Lietvedība un valsts valoda

Apdrošināmo risku juridiskie 
aspekti

Materiālo vērtību 
pavadīšana - apsardze

Profesionālā terminoloģija

Komandas veidošana

Laika plānošana 

Studiju programmas saturs studiju laikā var tikt aktualizēts un mainīts,
   balstoties uz darba tirgus prasībām un MK noteikumiem,

kā arī var atšķirties atkarībā no studiju formas.
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s* 3. STUDIJU GADS

Apsargājamo objektu būvniecības 
aspekti

Domāšanas kultūra

Kriminoloģija

Globalizācija un starpkultūru 
saskarsme

Valsts drošības un aizsardzības 
konstitucionāli tiesiskais 
regulējums

Projektu vadība

Stresa vadīšana krīzes situācijās 

Noziedzīgu nodarījumu 
prevencijas un atklāšanas 
īpatnības

Drošības aspekti Latvijas vēsturē

Iepirkumu valsts un pašvaldību 
vajadzībām tiesiskais regulējums

Izvēles studiju kursi

Intelektuālā īpašuma tiesības 

Vides aizsardzības un ilgtspējīga 
organizāciju attīstība 

Būvniecības tiesiskais regulējums

Publiskā runa

4. STUDIJU GADS

Organizāciju drošība

Grāmatvedība un 
�nanšu vadība

Personālvadība

Praktiskā kon�iktoloģija

Datu aizsardzības 
tiesības

Izvēles studiju kursi

Publiskās tiesības 
biznesā

Biznesa administratīvi 
procesuālie aspekti

Krīžu vadība

VAIRĀK ŠEIT*

https://www.turiba.lv/lv/uznemsana/studiju-programmas-1/bakalaura-programmas/organizacijas-drosiba-1


Biznesa augstskola Turība / Bakalaura līmeņa studiju programmas



Grāds:   Profesionālais bakalaura grāds uzņēmējdarbības vadībā

Kvali�kācija:  Uzņēmumu un iestāžu vadītājs

Karjera:  Viesnīcas, viesu nama un citas naktsmītnes vadītājs

 Restorānu, bāru un citu ēdināšanas uzņēmumu vadītājs

 Tūrisma aģentūras darbinieks, ceļojumu konsultants

 Uzņēmuma īpašnieks un vadītājs

 Darbs valsts un pašvaldību institūcijās

Apgūsi: Ceļojumu organizēšanu un vadību, tūrisma loģistiku

 Ēdināšanas pakalpojumu darbības principus

 Viesnīcu un citu izmitināšanas pakalpojumu sniegšanas 
 uzņēmumu darbības vadību

 Starpkultūru vides speci�ku, svešvalodas un sociālo psiholoģiju

 Pakalpojumu un starptautiskā tūrisma mārketingu

Tūrisma un viesmīlības
nozares uzņēmumu vadība

Studiju ilgums:
4 vai 4,3 gadi

Studiju valoda: 
latviešu vai angļu

Bakalaura līmeņa studiju programma @turibauniversity

1.STUDIJU GADS

Ēdināšanas organizēšana

Ēdināšanas serviss

Ievads pētījuma metodēs

Ievads tūrismā 

Informācijas tehnoloģijas 

Profesionālā terminoloģija

Tūrisma ģeogrā�ja

Viesmīlība un klientu 
apkalpošana

Izvēles studiju kursi

Holistiskā pieeja cilvēka 
veselībai

Salona darbības pamati

Tūrisma aģentūras un 
informācijas sistēmas

Uzturmācība

Viesnīcu dienestu darba 
organizācija

Prakse:
Latvijas vai ārzemju 
tūrisma un viesmīlības 
nozares uzņēmumos

2. STUDIJU GADS

Ceļojumu organizēšana 
un vadība

Grāmatvedība

Makroekonomika

Mikroekonomika

Personas datu aizsardzība

Profesionālā terminoloģija 

Sociālā psiholoģija

Vadība

Izvēles studiju kursi

Darījumu pasākumi

Ēdināšanas uzņēmumu 
vadība

Kultūras vēsture

Latviešu valodas pamati

SPA un veselības tūrisma 
uzņēmumu vadība

Viesnīcu vadības sistēmas

Studiju programmas saturs studiju laikā
var tikt aktualizēts un mainīts, balstoties uz

darba tirgus prasībām un MK noteikumiem, kā arī
var atšķirties atkarībā no studiju formas.
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s* 3. STUDIJU GADS

Digitālā komercija

E-mārketings

Finanšu vadība

Lietišķā etiķete un komunikācija 
viesmīlībā

Pakalpojumu un tūrisma 
mārketings

Personāla vadība

Produktu pārdošana

Tūrisma projektu vadība

Tūrisma un tirgus izpēte

Izvēles studiju kursi

Baltijas valstu sabiedrība un 
ekonomika

Cilvēka potenciāls. Enerģija. Prāts. 
Ķermenis

Gidu darbs

Pašrealizācijas prasmes komandā

Radošums un līderība

Urbānais tūrisms
4. STUDIJU GADS

Korporatīvā atbildība 
un ilgtspējība

Starptautiskās attiecības

Tūrisma ekonomika 
un globalizācija

Tūrisma plānošana 
un vadība

Izvēles studiju kursi

Lauku tūrisms

Mediju komunikācija

Starpkultūru 
komunikācija

Viesu uzņemšanas 
dienesta darbība 
(AHLEI)

VAIRĀK ŠEIT*

https://www.turiba.lv/lv/uznemsana/studiju-programmas-1/bakalaura-programmas/turisma-un-viesmilibas-nozares-uznemumu-vadiba


PASĀKUMĀ MAN PATĪK...

Labs DJ

Dzīvā grupa

Pašiem dziedāt karaoke

Biznesa augstskola Turība / Bakalaura līmeņa studiju programmas



Grāds:  Profesionālais bakalaura grāds uzņēmējdarbības vadībā

Kvali�kācija:  Uzņēmumu un iestāžu vadītājs

Karjera:  Projektu vadītājs pasākumu un svētku aģentūrā

 Uzņēmuma īpašnieks un vadītājs

 Darbs uzņēmumā, kas nodarbojas ar lietišķo, kultūras vai rekreatīvo 
 pasākumu organizēšanu

Apgūsi: Dažādu pasākumu producēšanas principus

 Sporta, kultūras, izklaides un motivējošo pasākumu organizēšanu

 Pasākumu tehniskās nodrošināšanas plānošanu un īstenošanu

 Pakalpojumu mārketinga principus

 Uzņēmumu vadību, tajā skaitā  nanšu un personāla vadību

 Risku vadību un analīzi pasākumu organizēšanas procesā

 Pasākumu organizēšanas juridiskos aspektus

Pasākumu producēšana un vadība

Studiju ilgums:
4 vai 4,3 gadi

Studiju valoda: latviešu

Bakalaura līmeņa studiju programma @turibauniversity

1.STUDIJU GADS

Aktiermeistarība

Ievads pētījuma 
metodēs

Informācijas 
tehnoloģijas 

Pasākumu producēšana

Profesionālā 
terminoloģija 

Rekreācija un sports

Sociālā psiholoģija

Vadība 

Viesmīlība un klientu 
apkalpošana

Prakse:
Latvijas vai ārvalstu 
pasākumu 
organizēšanas vai 
tūrisma un viesmīlības 
nozares uzņēmumos

2. STUDIJU GADS

Darījuma pasākumu organizēšana

E-mārketings

Grāmatvedība 

Komercdarbība tūrismā

Pasākumu scenārijs un režija

Pasākumu tehniskais 
nodrošinājums 

Pašrealizācijas prasmes komandā

Personas datu aizsardzība

Produktu pārdošana

Profesionālā terminoloģija

Sporta pasākumu organizēšana 
un pārvaldība

Starptautisko projektu izstrāde

Izvēles studiju kursi

Kultūras vēsture

Lietišķā etiķete un komunikācija 
viesmīlībā

Pedagoģija

Skatuves tēla veidošana

Sporta  zioloģija

Vispārējā  ziskā sagatavotība

Studiju programmas saturs studiju laikā var tikt aktualizēts
un mainīts, balstoties uz darba tirgus prasībām un

MK noteikumiem, kā arī var atšķirties atkarībā no studiju formas.
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s* 3. STUDIJU GADS

Finanšu vadība

Kultūras pasākumu organizēšana

Mediju komunikācija

Pakalpojumu un tūrisma 
mārketings

Pasākumu projekta pieteikums

Pašrealizācijas prasmes komandā

Personāla vadība

Risku vadība pasākumu 
organizēšanā

Tūrisma un tirgus izpēte

Izvēles studiju kursi

Baltijas valstu sabiedrība un 
ekonomika

Cilvēka potenciāls. Enerģija. Prāts. 
Ķermenis

Lietišķā etiķete un komunikācija 
viesmīlībā

Radošums un līderība 

Skatuves tēla veidošana

Sporta komunikācija

Sporta mārketings digitālā vidē

Sporta psiholoģija

4. STUDIJU GADS

Intelektuālā īpašuma 
tiesības 

Pasākumu projektu 
īstenošana

Starptautiskās attiecības

Tūrisma ekonomika un 
globalizācija

Izvēles studiju kursi

Korporatīvā atbildība 
un ilgtspējība

Sporta nometņu 
organizēšana

Sporta pasākumu 
tehniskais 
nodrošinājums. 
Tehniskā speci kācija

VAIRĀK ŠEIT*

https://www.turiba.lv/lv/uznemsana/studiju-programmas-1/bakalaura-programmas/pasakumu-producesana-un-vadiba


#MAĢISTRS
BIZNESA AUGSTSKOLA TURĪBA



Maģistra līmeņa
studiju

programmas

Attīstoties tehnoloģijām, mainās arī darba 

tirgus tendences un pieprasījums pēc dažāda 

līmeņa speciālistiem un profesionāļiem, 

dažādu nozaru pārstāvjiem. 

Biznesa augstskola Turība aicina neapstāties 

pie sasniegtā un turpināt studijas kādā no 

astoņām maģistra studiju programmām. 

Savulaik maģistrs bija vien retajam, savukārt 

mūsdienās maģistra grāds kļūst par aizvien 

lielāku nepieciešamību karjeras veidošanai. 

Maģistra līmeņa izglītība nozīmē 

padziļinātākas zināšanas un iemaņas 

izvēlētajā jomā, augstāku konkurētspēju 

darba tirgū, iespējas pašam kļūt par 

mācībspēku un virzīties augstāk

pa karjeras kāpnēm.



#BUSINESSLIFE

Biznesa augstskola Turība / Maģistra līmeņa studiju programmas



Grāds: Profesionālais maģistra grāds uzņēmējdarbības vadībā (prof.mg.MBA)

Kvali�kācija: Organizācijas vadītājs

Karjera:  Augstākā līmeņa vadītājs iestādē vai uzņēmumā

 Uzņēmuma īpašnieks

 Biznesa attīstības plānotājs

Apgūsi: Pārmaiņu procesu vadību, izmantojot prognozēšanas metodes

 Uzņēmuma vadīšanu ilgtermiņā vai sava uzņēmuma izveides principus

 Kompetenci, kā izmantot stratēģiskās vadīšanas modernās tehnoloģijas  
 mūsdienu apstākļos, sasniedzot augstāku uzņēmuma darbības efektivitāti

 Prasmes un kompetenci uzņēmuma �nanšu vadībā un investīciju 
 piesaistē

Uzņēmējdarbības vadība

Studiju ilgums:
1,5 līdz 2,1 gads

Studiju valoda:
latviešu vai angļu

Maģistra līmeņa studiju programma @turibauniversity

1.STUDIJU GADS

Cilvēkresursu vadība 
un attīstība

Eksporta un importa 
bizness 

Globālais mārketings

Ilgtspējīga attīstība 
un inovācija

Izglītības vadība

Pētījumu dizains un 
prognozēšana 
uzņēmējdarbībā 

Sporta pasākumu 
vadība

Stratēģiskā un 
pārmaiņu vadība

Veselības aprūpes 
vadība

Prakse:
Valsts un pašvaldību 
iestādēs, dažādu 
nozaru uzņēmumos

2. STUDIJU GADS

Izvēles studiju kursi

Ekonomika

Integrēta projektu vadība

Izglītības iestāžu �nansēšana

Izglītības iestāžu kvalitātes vadība

Izglītības tiesiskais regulējums

Kvalitātes vadība

Loģistika

Pārmaiņu vadīšana izglītībā

Risku pārvaldība

Starptautiskā komercdarbības 
vide

Starptautiskā sporta komunikācijā

Starptautiskās un nacionālās 
sporta tiesības 

Veselības aprūpes �nansēšana

Veselības aprūpes kvalitātes 
vadība

Veselības aprūpes tiesiskais 
regulējums

Studiju programmas saturs studiju laikā var tikt aktualizēts un mainīts,
   balstoties uz darba tirgus prasībām un MK noteikumiem,

   kā arī var atšķirties atkarībā no studiju formas.
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s* Izvēles studiju kursi

Biznesa modeļi

Datu aizsardzības tiesības 
starptautiskajā vidē

Efektivitātes procesi organizācijā

ES atbalsts uzņēmējdarbībā 
(MVU)

Farmācijas biznesa vadība

Finanšu investīciju vadība

Izglītības ekonomika

Izglītības vide 

Krīzes vadība

Latviešu valodas pamati

Medicīniskais tūrisms 

Reģionālā ekonomika 

Sporta ekonomika

Starptautiskais sporta 
mārketings

Digitālā transformācija 
ilgtspējīgai attīstībai

Mākslīgā intelekta tehnoloģijas

VAIRĀK ŠEIT*

https://www.turiba.lv/lv/uznemsana/studiju-programmas-1/magistra-studiju-programmas/uznemejdarbibas-vadiba-1


Biznesa augstskola Turība / Maģistra līmeņa studiju programmas



Grāds: Profesionālais maģistra grāds uzņēmējdarbības vadībā (prof.mg.MBA)

Kvali�kācija: Organizācijas vadītājs

Karjera:  Uzņēmuma īpašnieks un vadītājs, valsts vai pašvaldības iestādes vadītājs

 Projektu vadītājs, struktūrvienības vadītājs

 Personālvadības speciālists

Apgūsi: Vadības psiholoģiju

 Personāla atlases principus, darba interviju vadīšanu, darbinieku 
 kompetences novērtēšanu un motivēšanas pasākumu izstrādi

 Komandas vadīšanu

 Kon�iktu risināšanas pamatprincipus, kā arī mediāciju

 Personības analīzi pēc noteiktiem kritērijiem, potenciālo problēmu 
 identi�cēšanu un risinājumu izstrādi

 Indivīda rīcību ietekmējošos faktorus, likumsakarības dažādos personības 
 attīstības posmos

Biznesa psiholoģija un cilvēkresursu
vadība uzņēmējdarbībā

Studiju ilgums:
1,5 līdz 2,1 gads

Studiju valoda:
latviešu vai angļu

Maģistra līmeņa studiju programma @turibauniversity

1.STUDIJU GADS

Cilvēkresursu vadība

Darba tiesības 

Finanšu vadība

Globālā pasaules saimniecība un 
starptautiskais bizness

Ilgtspējīgas organizācijas un procesu 
vadība

Klientu psiholoģija

Kon�iktu risināšana un mediācija

Kontaktu veidošana globālā biznesa vidē

Korporatīvā sociālā atbildība un ētika

Organizācijas vadības psiholoģija

Pētījumu dizains

Prakse:
Valsts un pašvaldību 
iestādēs, dažādu 
nozaru uzņēmumos

2. STUDIJU GADS

Izvēles studiju kursi

Biznesa ekonomika

Civilā un vides aizsardzība

Darba aizsardzība

Emocionālā inteliģence

Ilgtspējīga attīstība un inovācija

Integrēta projektu vadība

Komandas veidošana un vadība

Komunikācija un mediju pārvaldība

Koučings un supervīzija

Latviešu valodas pamati

Lietišķā angļu vai vācu valoda

Starpkultūru komunikācija

Mākslīgā intelekta tehnoloģijas

Studiju programmas saturs studiju laikā var tikt aktualizēts un mainīts,
   balstoties uz darba tirgus prasībām un MK noteikumiem,

   kā arī var atšķirties atkarībā no studiju formas.
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VAIRĀK ŠEIT*

https://www.turiba.lv/lv/uznemsana/studiju-programmas-1/magistra-studiju-programmas/biznesa-psihologija-un-cilvekresursu-vadiba-uznemejdarbiba


#DIGITALMARKETING

Kas, Tavuprāt, ir šobrīd
aktuālākais trends digitālajā

mārketingā?

Type something...

Biznesa augstskola Turība / Maģistra līmeņa studiju programmas



Grāds:  Profesionālais maģistra grāds sabiedriskajās attiecībās

Kvali�kācija: Stratēģiskās komunikācijas vadītājs

Karjera:  Sabiedrisko attiecību un komunikācijas uzņēmuma īpašnieks un 
 vadītājs

 Stratēģiskās komunikācijas struktūrvienības/uzņēmuma vadītājs

 Sabiedrisko attiecību struktūrvienības vadītājs uzņēmumā,   
 ministrijā, valsts aģentūrā vai nevalstiskajā organizācijā

 Politiķis vai ierēdnis

 Komunikācijas eksperts/konsultants

Apgūsi: Stratēģisko komunikācijas vadību

 Uzņēmuma komunikācijas stratēģijas izstrādi un ieviešanu Latvijā 
 un ārvalstīs

 Komunikācijas uzņēmuma izveides un vadības principus

 Komunikācijas struktūrvienības vadības principus dažādu nozaru  
 uzņēmumos un iestādēs

 Koniktu un problēmsituāciju risināšanu, komunikācijas   
 psiholoģiju

 Uzņēmuma vai organizācijas interešu pārstāvniecību, izmantojot  
 lobēšanu

 Uzņēmuma tēla veidošanu starptautiskā līmenī

Stratēģiskā komunikācijas vadība

Studiju ilgums:
1,5 līdz 2,1 gads

Studiju valoda: latviešu

Maģistra līmeņa studiju programma @turibauniversity

Integrētās mārketinga 
komunikācijas stratēģijas 

Komunikācijas zinātne un vadība

Lobēšanas tehnoloģijas

Pētījumu metodes

Reputācijas vadība un korporatīvā 
sociālā atbildība

Risku un krīžu komunikācija

Stratēģiskā vadība

Prakse:
Sabiedrisko attiecību un 
komunikācijas 
uzņēmumos, ministrijās 
un citās valsts un 
pašvaldību iestādēs

Studiju programmas saturs studiju laikā var tikt aktualizēts un mainīts,
   balstoties uz darba tirgus prasībām un MK noteikumiem,

   kā arī var atšķirties atkarībā no studiju formas.
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s* Izvēles studiju kursi

Digitālā komunikācija

Digitālā komunikācija un sociālo mediju mārketings

Eiropas integrācija un starptautiskā komunikācija

Finanšu plānošana organizācijā

Gra�skais dizains un vizualizācija

Komunikācijas psiholoģija

Komunikācijas stratēģiskā vadība multimediju vidē

Komunikācijas tiesiskais regulējums

Koniktoloģija

Mārketinga komunikācijas stratēģijas 

Masu psiholoģija

Politoloģija un politiskā komunikācija

Publiskā komunikācija

VAIRĀK ŠEIT*

https://www.turiba.lv/lv/uznemsana/studiju-programmas-1/magistra-studiju-programmas/strategiska-komunikacijas-vadiba


Vai jurists ir
radoša profesija?

Biznesa augstskola Turība / Maģistra līmeņa studiju programmas



Grāds:  Profesionālā maģistra grāds tiesību zinātnēs (Mg. iur.)

Kvali�kācija:  Jurists

Karjera:  Jurists uzņēmumā vai valsts iestādē

 Juridiskā biroja īpašnieks un vadītājs

 Advokāts, notārs, maksātnespējas administrators

 Tiesnesis, tiesu izpildītājs, prokurors

Apgūsi: Zināšanas, prasmes un kompetences, kas nepieciešamas valsts  
 vienotā jurista kvalikācijas eksāmena kārtošanai

 Varas dalīšanas pamatprincipus

 Tiesību piemērošanu likumdevējvaras, izpildvaras un tiesu varas 
 institūcijās

 Tiesību normu tulkošanu

 Pārstāvības funkcijas civilprocesā, administratīvajā procesā, 
 Satversmes tiesas procesā un kriminālprocesā

 Juridisko dokumentu sagatavošanu un izstrādi atbilstoši tiesību 
 normām un personu interesēm

Tiesību zinātne

Studiju ilgums:
1,5 līdz 2,1 gads

Studiju valoda: latviešu

Maģistra līmeņa studiju programma @turibauniversity

1.STUDIJU GADS

Publisko iepirkumu 
tiesības

Alternatīvie nansēšanas 
veidi

Apdrošināšanas tiesības

Darba tiesības

Datu aizsardzības tiesību 
aktualitātes

Kiberdrošība

Komerctiesību aktuālās 
problēmas

Konkurences tiesības

Noziedzīgi iegūtu līdzekļu 
legalizācijas novēršana

Pētījumu metodoloģija

Publisko iepirkumu 
tiesības

Prakse:
Augstākajā tiesā, 
Tieslietu ministrijā, 
Ģenerālprokuratūrā, 
Ieslodzījumu vietu 
pārvaldē, Valsts 
Probācijas dienestā u.c.

2. STUDIJU GADS

Mākslīgais intelekts

Intelektuālā īpašuma 
aizsardzība

Sarunu vešanas startēģijas

Krimināltiesiskie aspekti 
uzņēmējdarbībā

Digitālais mārketings

Efektivitāte procesi 
organizācijā

Emocionālā inteliģence

Studiju programmas saturs studiju laikā var tikt aktualizēts un mainīts,
   balstoties uz darba tirgus prasībām un MK noteikumiem,

   kā arī var atšķirties atkarībā no studiju formas.

St
ud

iju
 p

ro
gr

am
m

as
 s

at
ur

s* Izvēles studiju kursi

Finanšu instrumentu 
regulējums

Līgumu slēgšanas praktiskie 
aspekti

Mediju tiesības un reklāma

Nodokļu vadība organizācijā

Patērētāju tiesību aktualitātes

Būvniecības tiesības

Civilā un vides aizsardzība

Korupcijas novēršana

Neatkarīgais korporatīvais 
audits

Vides tiesības

VAIRĀK ŠEIT*

https://www.turiba.lv/lv/uznemsana/studiju-programmas-1/magistra-studiju-programmas/tiesibu-zinatne-1


Biznesa augstskola Turība / Maģistra līmeņa studiju programmas



Grāds:  Sociālo zinātņu maģistra grāds personu un īpašuma aizsardzībā

Karjera:  Vidējā līmeņa drošības vadītājs valsts vai pašvaldības institūcijā

 Drošības dienesta vadītājs dažādu nozaru uzņēmumos

 Drošības nozares uzņēmuma īpašnieks un vadītājs

Apgūsi: Prasmes, kas nepieciešamas lielas drošības organizācijas vadībā 
 starptautiskā vidē

 Orientēsanās spējas publiskajos iepirkumos, drošības projektu 
 vadībā un uzņēmējdarbības procesos

 Prasmes, kas nepieciešamas dažādu organizācijas drošības virzienu 
 vadībai - kiberdrošībā, darba aizsardzībā, �ziskajā drošībā, vides 
 aizsardzībā un ilgstpējā, papildus tam izprotot drošības psiholoģiju 
 un krīžu vadību

Organizācijas drošības vadība

Studiju ilgums:
1,5 līdz 2,1 gads

Studiju valoda: latviešu

Maģistra līmeņa studiju programma @turibauniversity

1.STUDIJU GADS

Detektīvdarbība

Drošības psiholoģija

Drošības teorija

Organizācijas drošība

Publiskie iepirkumi

2. STUDIJU GADS

Cilvēkresursu vadība un 
attīstība

Darba drošība un aizsardzība

Drošības risku un krīžu vadība

Kiberdrošības pārvaldība

Kon�iktoloģija

Sarunu vešanas stratēģijas

Studiju programmas saturs studiju laikā var tikt aktualizēts un mainīts,
   balstoties uz darba tirgus prasībām un MK noteikumiem,

   kā arī var atšķirties atkarībā no studiju formas.
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s* Izvēles studiju kursi

Biznesa ekonomika

Intelektuālā īpašuma aizsardzība

Mākslīgais intelekts

Praktikums personālvadībā 

Prezentācijas māksla

Drošības organizāciju kvalitātes 
vadība

Drošības tiesiskais regulējums

Emocionālā inteliģence

Korporatīvā sociālā atbildība un 
ētika

Noziedzīgi iegūtu līdzekļu 
legalizācijas novēršana

Organizāciju drošības teorija

Civilā un vides aizsardzība

Drošības projektu vadība

Ilgtspējīga attīstība un inovācija

Stratēģiskā un pārmaiņu vadība

VAIRĀK ŠEIT*

https://www.turiba.lv/lv/uznemsana/studiju-programmas-1/magistra-studiju-programmas/organizacijas-drosiba-vadiba


Biznesa augstskola Turība / Maģistra līmeņa studiju programmas



Grāds:  Profesionālais maģistra grāds valsts pārvaldē (MPA)

Kvali�kācija:  Organizācijas vadītājs

Karjera:  Valsts vai pašvaldības iestādes vadītājs

 Nevalstiskās organizācijas vadītājs

 Uzņēmuma vadītājs

Apgūsi: Uzņēmuma vai iestādes darbībai nepieciešamās informācijas 
 analīzi, sintēzi, sistematizēšanu un un integrēšanu

 Administratīvās un konstitucionālās tiesības

 Publiskās pārvaldes principus

 Eiropas Savienības tiesības, pašvaldību tiesības, darba tiesības u.c.

 Organizācijas teoriju un projektu vadību

 Uzņēmuma darbības analīzi, problēmu identi�cēšanu un 
 risinājumu izstrādi

 Vadības informācijas un kvalitātes sistēmas pamatprincipus, kā arī 
 mārketingu un publiskās �nanses 

Publiskā pārvalde

Studiju ilgums:
1,5 līdz 2,1 gads

Studiju valoda: latviešu

Maģistra līmeņa studiju programma @turibauniversity

Administratīvās tiesības un process

Cilvēkresursu vadība un attīstība

Cilvēktiesības Publiskajā pārvaldē

Datu aizsardzība Publiskajā pārvaldē

Ētika publiskajā pārvaldē

Integrēta projektu vadība

Klientorientēta organizācija

Krīzes vadība

Kvalitātes vadība

Organizāciju teorija

Publisko iestāžu grāmatvedība

Stratēģiskā un pārmaiņu vadība

Prakse:
Valsts un pašvaldību 
pārvaldes iestādēs, dažādu 
nozaru uzņēmumos u.c.

Studiju programmas saturs studiju laikā var tikt aktualizēts un mainīts,
   balstoties uz darba tirgus prasībām un MK noteikumiem,

   kā arī var atšķirties atkarībā no studiju formas.
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s* Izvēles studiju kursi

Civilā un vides aizsardzība

Darba un valsts civildienesta tiesības

ES publiskā pārvalde

Ievads statistikā

Ilgtspējīga attīstība un inovācija

Institūciju drošība

Konstitucionālās tiesības

Sabiedriskās attiecības publiskajā pārvaldē

Vadības informatīvās sistēmas

VAIRĀK ŠEIT*

https://www.turiba.lv/lv/uznemsana/studiju-programmas-1/magistra-studiju-programmas/publiska-parvalde


Biznesa augstskola Turība / Maģistra līmeņa studiju programmas



Grāds:  Sociālo zinātņu maģistra grāds tiesību zinātnē

Karjera:  Uzņēmuma/biznesa struktūrvienības vadītājs ar juridiskām   
 zināšanām

 Esošiem juristiem, iespēja iegūt jaunas speciālizācijas

 Ierēdnis ar juridiskām zināšanām

Apgūsi: Iemaņas, lai orientētos aktuālajos juridiskajos jautājumos,   
 atvieglotu saziņu ar organizācijas juridisko dienestu un izprastu 
 organizācijas juristu argumentāciju

 Aktualitātes dažādās tiesību nozarēs, tādējādi paaugstinot savu 
 kvali�kāciju mūža izglītības ietvaros

 Patstāvīgu izpēti un analīzi gan tiesību zinātnēs, gan vadības 
 zinātņu aktualitātēs un problēmās

Tiesības organizācijas vadībā

Studiju ilgums:
1,3 līdz 2,1 gads

Studiju valoda: latviešu

Maģistra līmeņa studiju programma @turibauniversity

1.STUDIJU GADS

Alternatīvie �nansēšanas 
veidi

Apdrošināšanas tiesības

Darba tiesības 

Datu aizsardzības tiesību 
aktualitātes

Kiberdrošība

Komerctiesību aktuālās 
problēmas

Konkurences tiesības 

Noziedzīgi iegūtu līdzekļu 
legalizācijas novēršana

Pētījumu metodoloģija

Publisko iepirkumu tiesības

2. STUDIJU GADS

Digitālais mārketings

Efektivitātes procesi 
organizācijā

Emocionālā inteliģence

Intelektuālā īpašuma 
aizsardzība

Krimināltiesiskie aspekti 
uzņēmējdarbībā

Mākslīgais intelekts

Sarunu vešanas stratēģijas

Studiju programmas saturs studiju laikā var tikt aktualizēts un mainīts,
   balstoties uz darba tirgus prasībām un MK noteikumiem,

   kā arī var atšķirties atkarībā no studiju formas.
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s* Izvēles studiju kursi

Finanšu instrumentu 
regulējums

Līgumu slēgšanas praktiskie 
aspekti

Mediju tiesības un reklāma

Nodokļu vadība organizācijā

Patērētāju tiesību 
aktualitātes

Būvniecības tiesības

Civilā un vides aizsardzība

Korupcijas novēršana

Neatkarīgais korporatīvais 
audits

Vides tiesības

Šī programma 
nenodrošina jurista 
kvali�kācijas 
iegūšanu

!

VAIRĀK ŠEIT*

https://www.turiba.lv/lv/uznemsana/studiju-programmas-1/magistra-studiju-programmas/tiesibas-organizacijas-vadiba


TOKYO SKYTREE

Is the sky
really

the limit?

Is the sky
really

the limit?

Biznesa augstskola Turība / Maģistra līmeņa studiju programmas



Grāds:  Profesionālais maģistra grāds uzņēmējdarbības vadībā (prof.mg.MBA)

Kvali�kācija:  Uzņēmumu un iestāžu vadītājs

Karjera:  Tūrisma un viesmīlības nozares uzņēmumu vadītājs Latvijā vai 
 ārvalstīs

 Tūrisma attīstības un pētniecības projektu vadītājs

 Tūrisma speciālists pašvaldībās, tūrisma informācijas centros

 Augstākā līmeņa vadītājs valsts vai pašvaldību iestādēs

Apgūsi: Uzņēmumu un institūciju attīstības stratēģiju izstrādi

 Risinājumu izstrādi sarežģītos un neprognozējamos apstākļos 

 Latvijas tūrisma galamērķu izvērtēšanas un vadības principus

 Dažādu jomu zināšanu integrēšanu

Tūrisma stratēģiskā vadība

Studiju ilgums:
1,5 līdz 2,1 gads

Studiju valoda:
latviešu vai angļu

Maģistra līmeņa studiju programma @turibauniversity

Cilvēkresursu vadība un attīstība

Ieņēmumu vadība tūrismā

Pētījumu metodes

Starptautiskā tūrisma vide

Stratēģiskā un pārmaiņu vadība

Tūrisma stratēģiskā plānošana

Tūrisma tiesiskais regulējums

Tūrisma tirgvedības stratēģijas

Prakse:
Latvijas vai ārvalstu 
tūrisma un viesmīlības 
uzņēmumos, tūrisma 
objektos un galamērķu 
pārvaldības organizācijās

Studiju programmas saturs studiju laikā var tikt aktualizēts un mainīts,
   balstoties uz darba tirgus prasībām un MK noteikumiem,

   kā arī var atšķirties atkarībā no studiju formas.
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s* Izvēles studiju kursi

Civilā un vides aizsardzība

ES atbalsts uzņēmējdarbībā (MVU)

E-tūrisms

Ilgtspējīga attīstība un tūrisms

Latviešu valodas pamati

MICE

Organizācijas komunikācija

Starptautiskā tūrisma izpēte (ITB)

Tūrisms un komercdarbība

Tūristu mītņu operacionālā vadība

VAIRĀK ŠEIT*

https://www.turiba.lv/lv/uznemsana/studiju-programmas-1/magistra-studiju-programmas/turisma-strategiska-vadiba




Doktora līmeņa
studiju

programmas

Studijas kādā no

Biznesa augstskolas Turība doktora 

studiju programmām ir redzesloka 

paplašināšana un iespēja attīstīties. 

Doktorantūra būtiski maina uzskatus 

un grauj stereotipus par pētāmo 

jautājumu un dzīvi kopumā. 

Doktorantūras studijas nav stāsts tikai 

par jaunām zināšanām un prasmēm, 

tas ir stāsts par dalīšanos ar zināšanām, 

to pārnesi citiem studējošajiem 

dažādos līmeņos un to izmantošanu, 

lai risinātu būtiskas un aktuālas 

tautsaimniecības vai akadēmiskās 

problēmas Latvijā un pasaulē.



Biznesa augstskola Turība / Doktora līmeņa studiju programmas



Grāds: Doktora zinātniskais grāds ekonomikā un uzņēmējdarbībā (Ph. D.)

Karjera:  Iespēja pretendēt uz docenta, asociētā profesora vai profesora 
 akadēmisko amatu

 Augstākā līmeņa vadītājs valsts un pašvaldību iestādēs

 Starptautisku pētījumu autors

 Uzņēmuma īpašnieks un vadītājs

Apgūsi: Jaunas kompetences uzņēmuma vadīšanā

 Kritiski radošo pieeju lēmumu pieņemšanā un prasmi meklēt 
 jaunas zināšanas

 Prasmi meklēt cēloņsakarības un līdz ar to - jaunus ceļus, kā attīstīt 
 biznesu

 Zināšanas studiju programmu izstrādē un īstenošanā

 Pētnieciskā darba kompetenci

 Jaunu, oriģinālu biznesa attīstības ideju izstrādi

Uzņēmējdarbības vadība

Studiju ilgums:
3 gadi

Studiju valoda:
latviešu vai angļu

Doktora līmeņa studiju programma @turibauniversity

1.STUDIJU GADS

Augstskolu pedagoģija un 
vadība

Modernās vadības teorijas

Pētniecības metodoloģija 
vadībzinātnēs

Stratēģiskās vadības 
aktuālās problēmas

Promocijas darbs

Izvēles studiju kursi

Biznesa komunikācija

Biznesa tiesiskie aspekti

Pāmaiņu vadība 
uzņēmumā

2. STUDIJU GADS

Līdzdalība studiju programmu 
īstenošanā

Pētījumi uzņēmējdarbībā

Svešvaloda

Promocijas darbs

Izvēles studiju kursi

Inovāciju menedžments

Latviešu valoda

Risku vadība

Uzņēmējdarbības matemātiskā 
modelēšana

Studiju programmas saturs studiju laikā var tikt aktualizēts un mainīts,
   balstoties uz darba tirgus prasībām un MK noteikumiem,

   kā arī var atšķirties atkarībā no studiju formas.
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s* 3. STUDIJU GADS

Promocijas darbs

VAIRĀK ŠEIT*

https://www.turiba.lv/lv/uznemsana/studiju-programmas-1/doktora-programmas/uznemejdarbibas-vadiba-2


Biznesa augstskola Turība / Doktora līmeņa studiju programmas



Grāds: Doktora zinātniskais grāds ekonomikā un uzņēmējdarbībā (Ph. D.)

Karjera:  Iespēja pretendēt uz docenta, asociētā profesora vai profesora 
 akadēmisko amatu

 Augstākā līmeņa vadītājs valsts un pašvaldību iestādēs

 Starptautisku pētījumu autors

 Uzņēmuma īpašnieks un vadītājs

Apgūsi: Jaunas kompetences uzņēmuma vadīšanā

 Kritiski radošo pieeju lēmumu pieņemšanā un prasmi meklēt 
 jaunas zināšanas

 Prasmi meklēt cēloņsakarības un līdz ar to - jaunus ceļus, kā attīstīt 
 biznesu

 Zināšanas studiju programmu izstrādē un īstenošanā

 Pētnieciskā darba kompetenci

 Jaunu, oriģinālu biznesa attīstības ideju izstrādi

Vadībzinātne

Studiju ilgums:
3 gadi

Studiju valoda:
latviešu vai angļu

Doktora līmeņa studiju programma @turibauniversity

1.STUDIJU GADS

Augstskolu pedagoģija un 
vadība

Inovāciju menedžments

Mūsdienu vadības teorijas

Pētniecības metodoloģija 
vadībzinātnēs

Promocijas darba 
izstrādāšana un 
akadēmiskās diskusijas

Izvēles studiju kursi

Globalizācijas procesi 
sabiedrībā

Latviešu valoda

Starpkultūru 
komunikācijas vadība

Vadības tiesiskie aspekti

Vadītāja pašizaugsmes 
tehnoloģijas

2. STUDIJU GADS

Promocijas eksāmens 
svešvalodā

Promocijas darba izstrādāšana 
un akadēmiskās diskusijas

Izvēles studiju kursi

Biznesa komunikācija 

Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 
realizēšana izglītībā

Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 
realizēšana sabiedrībā

Izglītības kvalitātes vadība

Līderība un pārmaiņu procesi 

Sabalansētās rādītāju sistēmas 
personīgās un korporatīvās 
efektivitātes izvērtēšanai

Studiju programmas saturs studiju laikā var tikt aktualizēts un mainīts,
   balstoties uz darba tirgus prasībām un MK noteikumiem,

   kā arī var atšķirties atkarībā no studiju formas.
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s* 3. STUDIJU GADS

Promocijas eksāmens 
vadībzinātnē

Promocijas darba 
izstrādāšana un 
akadēmiskās diskusijas

VAIRĀK ŠEIT*

https://www.turiba.lv/lv/uznemsana/studiju-programmas-1/doktora-programmas/vadibzinatne


Biznesa augstskola Turība / Doktora līmeņa studiju programmas



Grāds:  Doktora zinātniskais grāds tiesību zinātnē (Ph. D.)

Karjera:  Darboties zinātniskajā institūcijā kā vadošajam pētniekam

 Iespēja pretendēt uz docenta, asociētā profesora vai profesora 
 akadēmisko amatu

 Iespēja kļūt par zvērinātu advokātu, nekārtojot advokāta pārbaudes 
 eksāmenu

 Latvijas Zinātnes padomes eksperts Tiesību zinātnē

Apgūsi: Spēju analizēt problēmas tiesību teorijā un tiesību vēsturē 

 Aktuālākos jautājumus izvelētajās tiesību jomās

 Bakalauru un maģistra studiju programmu izstrādi un realizēšanu

 Prasmes akadēmiskajā darbā, lasot lekcijas

 Zinātniskās izpētes metodes

Tiesību zinātne

Studiju ilgums:
3 gadi

Studiju valoda:
latviešu vai angļu

Doktora līmeņa studiju programma @turibauniversity

1.STUDIJU GADS

Augstskolu pedagoģija un 
vadība

Līdzdalība bakalaura un 
maģistra studiju 
programmu realizācijā 

Tiesību teorijas problēmas 

Tiesību vēstures 
problēmas 

Tiesību vēstures 
problēmjautājumi 

Promocijas darbs 

Izvēles studiju kursi

Civiltiesības 

Kriminālistika un 
operatīvās darbības teorija 

Krimināltiesības 

Starptautiskās tiesības 

Tiesību teorija un vēsture 

Valsts tiesības

2. STUDIJU GADS

Līdzdalība bakalaura un 
maģistra studiju programmu 
realizācijā 

Svešvaloda

Promocijas darbs

Izvēles studiju kursi

Civiltiesības

Kriminālistika un operatīvās 
darbības teorija 

Krimināltiesības

Starptautiskās tiesības

Tiesību teorija un vēsture

Valsts tiesības

Studiju programmas saturs studiju laikā var tikt aktualizēts un mainīts,
   balstoties uz darba tirgus prasībām un MK noteikumiem,

   kā arī var atšķirties atkarībā no studiju formas.
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s* 3. STUDIJU GADS

Promocijas darbs

VAIRĀK ŠEIT*

https://www.turiba.lv/lv/uznemsana/studiju-programmas-1/doktora-programmas/tiesibu-zinatne
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Grāds: Doktora zinātniskais grāds plašsaziņas līdzekļos un komunikācijā (Ph. D.)

Karjera:  Starptautisks komunikācijas eksperts

 Iespēja pretendēt uz docenta, asociētā profesora vai profesora 
 akadēmisko amatu

 Starptautisku zinātnisko pētījumu dalībnieks vai vadītājs

Apgūsi: Pētnieciskās un pedagoģiskās prasmes

 Integrēto mārketinga komunikāciju un vadībzinatni, tajā skaitā 
 stratēģisko komunikācijas vadību un mediju vadību

 Problēmorientētu pētniecību, saistot komunikāciju ar vadību

 Prasmes, lai varētu izstrādāt un ieviest komunikācijas stratēģiju 
 uzņēmumā vai starptautiskā organizācijā

Komunikācijas vadība

Studiju ilgums:
3,6 gadi

Studiju valoda:
latviešu vai angļu

Doktora līmeņa studiju programma @turibauniversity

1.STUDIJU GADS

Doktorantu teorētiskais 
seminārs un individuālais 
zinātniski pētnieciskais darbs

Integrētā mārketinga 
komunikācija

Līdzdalība bakalaura un 
maģistra studiju programmu 
realizācijā

Mūsdienu komunikācijas 
teorijas

Stratēģisko jautājumu vadība 
un komunikācijas vadības 
modeļi

Zinātniskās darbības 
metodoloģija un pētījumu 
metodes

Promocijas darbs

Izvēles studiju kursi

Komunikācijas zinātne un 
žurnālistika

Mediju vadība

Riska un krīzes komunikācija

Sabiedrisko attiecību un 
žurnālistikas interakcijas 
ekonomiskā analīze

Stratēģiskā komunikācija

2. STUDIJU GADS

Augstskolu pedagoģija un 
vadība

Biznesa komunikācija 

Doktorantu teorētiskais 
seminārs un individuālais 
zinātniski pētnieciskais darbs

Svešvaloda

Promocijas darbs

Izvēles studiju kursi

Latviešu valoda

Zināšanu un inovāciju vadība 

Digitālā komunikācija

Komunikācijas tiesības

Komunikācijas vēsture

Mediju auditorijas

Studiju programmas saturs studiju laikā var tikt aktualizēts un mainīts,
   balstoties uz darba tirgus prasībām un MK noteikumiem,

   kā arī var atšķirties atkarībā no studiju formas.
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s* 3. STUDIJU GADS

Doktorantu teorētiskais 
seminārs un individuālais 
zinātniski pētnieciskais 
darbs

Vadības un komunikācijas 
psiholoģija

Valsts pārvalde un valdības 
komunikācija

Promocijas darbs 

Izvēles studiju kursi

Reklāmas un zīmolu vadība

Starptautiskā politika un 
komunikācija

VAIRĀK ŠEIT*

https://www.turiba.lv/lv/uznemsana/studiju-programmas-1/doktora-programmas/komunikacijas-vadiba
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