Zane
Driņķe
Biznesa augstskola Turība
GODA PROFESORE

Kolēģe Rosita Zvirgzdiņa Zani raksturo, citējot Henriju

Biznesa augstskolas Turība tituls
„Goda profesore 2022” piešķirts
Uzņēmējdarbības vadības fakultātes
dekānei un asociētajai profesorei
Zanei Driņķei.
Zane Driņķe jau 20 gadus savu ikdienu pavada
Biznesa augstskolā Turība, un šobrīd ir
Uzņēmējdarbības vadības fakultātes dekāne.
Zane ir cilvēks, kurš ar savu enerģiju, harizmu,
zināšanām un pozitīvo attieksmi iedvesmo gan
kolēģus, gan studentus. Zanes kolēģi, studenti
un absolventi novērtē Zanes ieguldījumu viņu
attīstībā un zināšanu ieguvē.

Van Deiku: „Vislabākais rožu krūms ir nevis tas, uz kura
vismazāk ērkšķu, bet tas, uz kura visskaistākie ziedi.”
“Zane ir mūsu lielās saimes vislabākais rožu krūms. Viņa
vienmēr zied un smaržo, un pulcē ap sevi ar savu
viedumu, labestību, sirsnīgumu, radošumu, atvērtību.
Zane ir personība un īsts komandas cilvēks.”

Absolvents Kaspars Bernāns, kurš Turībā studējis gan
bakalaura programmā, gan maģistra un šobrīd turpina
studēt arī doktorantūrā, visus savus noslēguma darbus
rakstījis Zanes vadībā, un tieši viņa ir tā, kura palīdzēja
Kasparam atrast savu iedvesmu biznesā. Kaspars uzskata,
ka Zane ir „liels enerģijas lādiņš, kurš šauj precīzi un
trāpa, kur nepieciešams, vai visiem pa prātam un, kur

Zane ir eksperimentētāja un vienmēr meklē
jaunus ceļus, jaunus veidus. Tā arī šoreiz.
Veidojot savu vizītkarti, viņa maina ierasto
formu, aicina, lai viņu raksturo viņas līdzcilvēki,
nevis viņa pati.

ērtāk, ne vienmēr - bet tajā pašā laikā precīzi.”
Viņš arī norāda, ka Zane vislabāk prot iemācīt patstāvību
un lēmumu pieņemšanu, sniedzot daudz kontaktus,
jaunas iespējas un motivāciju. Kaspars novēl Zanei
turpināt sevi uzlādēt un šaut tikpat precīzi!

Arī esošie studenti novērtē Zanes Driņķes ieguldījumu

Kristers Uglanovs:

viņu zināšanās un izaugsmē.

Man ļoti patika lekcijas pie Zanes, tās bija tik dabiskas un
patiesas. Varēja uzzināt reālo dzīves pieredzi

Toms Aizupietis:
Zanes dēļ es nācu studēt uz Turību. Viņa stāsta tik viegli,

uzņēmējdarbībā, saprast, kā darīt nevajag. Tas tiešām
noderēja. Un arī Zanes personība ir ļoti forša.

tik saprotami, iesaista studentus un cenšas, lai visiem
būtu interesanti klausīties.

Evelīna Gluškova:
Lekcijas bija interesantas, un ļoti viegli uztveramas.

Megija Marija Puriņa:
Zanes dēļ arī es atnācu uz Turību. Un viņas lekcijas ir
patiesi aizraujošas. Zane ir cilvēks ar bagātīgu pieredzi, ar

Vienmēr bija sajūta, ka viņai interesē, kā mēs jūtamies un
centās visus iesaistīt, cik vien tas bija iespējams. Lieliska
pasniedzēja!

ko prot dalīties.
Krists Melngailis:
Inola Guļbiņa:
Viņas lekcijas bija tās, kurās es tiešām klausījos ar interesi.
Viņa radīja pirmo iespaidu par Turības pasniedzējiem, ļoti
jauka pasniedzēja.

Zane ir vienkārši super! Pasniedzēja, no kuras jūtams
patiess cilvēciskums.

