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PĀRSKATS 

PAR STUDIJU VIRZIENĀ „EKONOMIKA” VEIKTAJĀM DARBĪBĀM  

STUDIJU PROGRAMMU PILNVEIDI 2017./2018. AKADĒMISKAJĀ GADĀ 

 

 

1. Studiju virziena raksturojums: 

 

Stratēģija, mērķi. 

Studiju virziena attīstības ir cieši saistīta ar Biznesa augstskolas Turība 

stratēģiskajām pamatnostādnēm 2016 – 2020 gadam: 

Vīzija - Mēs esam Latvijas nākotnes tautsaimniecības idejiskais kodols un 

dzinējspēks. 

Misija - Mēs virzām biznesa domu pasaulē, pelnot paši un mācot pelnīt citiem. 

Vērtības- Brīvība. Uzņēmība. Kompetence. 

Studiju virziena mērķi: sniegt vispusīgas teorētiskās un praktiskās zināšanas un 

attīstīt ekonomisko domāšanu, lai veidotu studentu par savas jomas profesionāli, 

veicinot studentu konkurētspēju Latvijas un ārvalstu darba tirgū. 

 

Studiju virzienam atbilstošās programmas. 

Studiju virzienā „Ekonomika”  iekļautas 4 Uzņēmējdarbības vadības fakultātes 

(turpmāk tekstā – UVF) studiju programmas: 

 Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programma „Reklāma 

uzņēmējdarbībā”; 

 Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programma „Finanses un 

grāmatvedība”; 

 Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programma „Mārketings 

un tirdzniecība”; 

 Profesionālā bakalaura studiju programma „Mārketinga un tirdzniecības 

vadība”. 

 

Atbilstība darba tirgus pieprasījuma. 

Lai padarītu studiju virzienu konkurētspējīgāku un augstskolas absolventus 

pieprasītākus darba tirgū, tiek realizēta sadarbība ar darba devējiem un dažādām 

nozares organizācijām, iesaistot visas šīs puses studiju procesa organizēšanā un 

plānošanā.  

Absolventu aptaujas rezultāti apliecna, ka absolventi ir apmierināti ar studiju 

kvalitāti un programmas atbilstību darba tirgus prasībām, par ko liecina arī fakts, ka 

lielākā daļa absolventu strādā savā specialitātē, studiju rezultātā ir pilnveidojuši  

kompetences un ieguvuši labāku darba piedāvājumu, kā arī uzsākuši savu 

uzņēmējdarbību. 

Darba devēju aptaujas, liecina, ka studentu iegūtās zināšanas ir atbilstošā līmenī 

un praksē tās tiek pielietotas, attiecīgi varam secināt, ka darba devēji ir apmierināti ar 

studentu darbu un zināšanām, kas atbilsts konkrētās jomas specifikai. 
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Akadēmiskajā gadā virzienu absolvējuši 92 studenti, 17 bakalaura līmeni, 75  

pirmo augstākās izglītības līmeni. 

 

Pārvaldība, docētāji. 

Studiju virziena darbības pārvaldību nodrošina vairākas augstskolas 

struktūrvienības, kas ir saistītas gan ar akadēmisko darbu, gan arī administratīvo 

(Rektorāts, Studiju daļa, Uzņēmējdarbības vadības fakultāte, Komercdarbības katedra, 

Valodu katedra, Komunikāciju zinātņu katedra, Tiesību zinātņu katedra).  

Atbilstības kontrole tiek īstenota, organizējot uzņēmuma iekšējos kvalitātes 

vadības sistēmas auditus. 

 Studiju procesā realizācijā un programmu īstenošanā piedalās BAT vēlētais 

akadēmiskais personāls no tiem vairāk kā 60 % ar doktora grādu un pieaicinātie 

vieslektori praktiķi. Virziena realizācijā iesaistītie docētāji īsteno akadēmisko un 

zinātnisko darbu, līdzdarbojas nozaru asociācijās, konsultē potenciālos uzņēmējus, 

darbojas uzņēmumu valdēs. Studentu aptaujas rezultāti apliecina, docētāju 

sagatavotību, jaunāko sasniegumu un problēmu pārzināšanu un labo kontaktu ar 

auditoriju (studentu vērtējums šajās kategorijās ir virs 4,4 piecu ballu sistēmā). 

 

Ārējie sakari. 

 Virziena ietvaros  tiek realizēta studentu un docētāju mobilitāte (BAT ir 

sadarbība ar vairāk nekā 100  augstskolām pasaulē). Studenti piedalās Erasmus 

programmas piedāvātajā apmaiņā un dodas gan studēt, gan iziet prakses dažādos 

ārvalstu uzņēmumos. 

 Studentiem ir iespēja piedalīties dubultā diploma programmās ar Ecole 

Superieure de Commerce La Rochelle (Francija) un Lapland University of Applied 

Sciences (Somija), akadēmiskajā gadā profesionālā bakalaura studiju programmā 

„Mārketinga un tirdzniecības vadība” studente ieguva dubulto diploma no Lapland 

University of Applied Sciences. 

 Docētāji dodas Erasmus mobilitātē, pārskata periodā attiecīgi uz Portugāli, 

Igauniju, Kipru, Vāciju, Slovākiju. 

 Sadarbība tiek realizēta arī piedaloties starptautiskās konferencēs un semināros. 

 

2. Studiju virziena attīstība, ņemot vērā iepriekšējās akreditācijas 

rekomendācijas. 

 

Tiek izvērtēti pasākumi, lai realizētu studiju virzienu akreditācijas komisijas 

(18.06.2013.) rekomendācijas. 

 

Studiju process.  

Rekomendācija Veiktie pasākumi 

Attīstīt augstākā līmeņa sadarbību ar 

citām AII saistībā ar kopīgām studiju 

Notiek sadarbība Erasmus projekta 

ietvaros, realizējot apmaiņu ar 

doktorantūras studentiem. 

http://www.esc-larochelle.fr/
http://www.esc-larochelle.fr/
http://www.lapinamk.fi/en
http://www.lapinamk.fi/en
http://www.lapinamk.fi/en
http://www.lapinamk.fi/en
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programmām un moduļus studentu 

apmaiņai. 

 

Iesaistīt vairāk cilvēkus no nozares 

mācību procesā, īpaši pirmā līmeņa 

programmās. 

 Nozares profesionāļi tiek piesaistīti, kā 

vieslektori visās, tai skaitā arī pirmā 

līmeņa programmās. 

Zinātniskā pētniecība 

Rekomendācija Veiktie pasākumi 

Palielināt kvantitatīvo un kvalitatīvo 

pētniecisko publikāciju skaitu. 

Studiju procesā iesaistītie docētāji 

realizē aktīvu zinātnisko darbību, 

pētījumi ir publicēti Web of Science. 

 

Studējošo iesaiste. 

Rekomendācija Veiktie pasākumi 

Uzlabot atgriezeniskās saites 

komunikāciju ar visām iesaistītajām 

pusēm. 

 

Fakultātes domes sastāvā ir Studējošo 

pašpārvaldes pārstāvji. 

Programmu vadītāji, Dekāns, Prodekāns, 

Filiāļu vadītāji veic regulāru studējošo 

viedokļu izzināšanas darbu, kas ļauj 

noteikt problēmas un pilnveidot studiju 

procesu. 

 

 

Kvalitāte. 

Rekomendācija Veiktie pasākumi 

Uzlabot atgriezeniskās saites 

komunikāciju ar visām iesaistītajām 

pusēm. 

 

Tiek realizēta sadarbība ar darba devēju 

organizācijām un nozares pārstāvjiem: 

LTRK, Latvijas darba devēju 

konfederāciju, Turības Mentoru 

asociācija, Mazo un vidējo uzņēmumu un 

amatniecības padome, Latvijas 

Ekonomistu asociācija, Latvijas 

Republikas grāmatvežu asociācija, 

Latvijas Tiešā mārketinga asociācija, 

Latvijas Tirgotāju asociācija. 

 

 

3. Studiju virziena pilnveides priekšlikumi. 

 

1) Organizēt vieslekcijas ar vieslektoriem filiālēs. 

2) Jāveicina filiāļu sadarbība ar vietējiem uzņēmumiem un pašvaldību, 

iesaistot tos studiju procesa īstenošanā. 

3) Jāplāno sadarbība ar vietējām vai apkārtnē esošajām augstskolām kopīgu 

studiju kursu realizācijā. 

http://www.webofknowledge.com/
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4) Veicināt filiāļu mācībspēku publicēšanos zinātniskos un profesionālos 

izdevumos. 

5) Veicināt docētāju profesionālās kvalifikācijas celšanu, veidojot izglītojošos 

seminārus vai apmeklējot dažādu nozaru uzņēmumus. 

6) Veicināt docētāju kompetenču pilnveidi, atbalstot dalību profesionālajās 

asociācijās. 

7) Jāveic pētījumi par nozarei vai konkrētam uzņēmumam aktuālām tēmām. 

8) Turpināt regulāri izvērtēt studiju priekšmetu atbilstību darba tirgus 

prasībām. 

9) Pilnveidot praktisko apmācību studiju formas metodiku. 

 

 

Studiju virziena realizējošas  UVF 

fakultātes dekāns 

 

 

                                         Zane Driņķe 

  

 

 

 

 


