
 

 

Pārskats par studiju virzienā „Informācijas un komunikācijas zinātnes” veiktajām 

darbībām studiju programmu pilnveidei Biznesa augstskolā Turība 

2017./2018. akadēmiskajā gadā 

 

Studiju virzienā „Informācijas un komunikācijas zinātnes” Biznesa augstskolā Turība 

(BAT) ietilpst piecas studiju programmas: 

- Otrā līmeņa profesionālā bakalaura studiju programma „Sabiedriskās attiecības”. 

- Otrā līmeņa profesionālā bakalaura studiju programma „Starptautiskās komunikācijas 

vadība”. 

- Otrā līmeņa profesionālā bakalaura studiju programma „Žurnālistika un mediji”. 

- Otrā līmeņa profesionālā maģistra studiju programma „Sabiedriskās attiecības” 

- Doktora studiju programma „Komunikācijas vadība”. 

Studiju programmas tiek īstenotas latviešu un angļu valodā. Studiju virzienu pārvalda 

Komunikācijas fakultāte atbilstoši valstī spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un Biznesa 

augstskolas Turība noteikumiem. 

Studiju virziena mērķis ir dot iespēju studentiem mūsdienīgā vidē radoši apgūt 

zināšanas, prasmes un kompetences komunikācijā, ārējo sakaru un sabiedrisko attiecību vadībā, 

mediju vadībā un žurnālistikā saskaņā ar ES augstākās izglītības kvalifikācijas prasībām un 

profesijas standartiem un nodrošināt iespēju studentiem turpināt studijas nākamajā izglītības 

līmenī un konkurēt darba tirgū. 

Studiju virzienu 2017./2018. gadā absolvēja 56 absolventi. Vidējā atzīme I semestra 

izlaidumā bakalaura studiju programmu absolventiem bija: „Sabiedriskās attiecības” – 6.5, 

„Starptautiskās komunikācijas vadība” – 5, maģistra programmas „Sabiedriskās attiecības” 

absolventiem – 7.6. Vidējā atzīme II semestra izlaidumā bakalaura studiju programmu 

absolventiem bija „Sabiedriskās attiecības” – 7.2, „Starptautiskās komunikācijas vadība” – 7.5, 

„Žurnālistika un mediji” – 8.1, bet maģistra studiju programmas „Sabiedriskās attiecības” 

absolventiem – 8.2. 

Studiju virziena „Informācijas un komunikācijas zinātnes” attīstības stratēģijas virzieni 

izriet no ekspertu ieteikumiem, darba tirgus prasībām, Komunikācijas fakultātes domnieku, 



nozares profesionāļu un studentu ieteikumiem. Virziena stratēģiskās attīstības virzieni saskan 

ar augstskolas attīstības stratēģiju: 

1. Studiju kvalitātes uzlabošana sadarbībā ar BAT Studējošo pašpārvaldi, nozares praktiķiem 

un ārvalstu augstskolām. 

2. Sadarbības paplašināšana un pilnveidošana ar ārvalstu augstskolām kopīga mācību satura 

veidošanā. 

3. Sadarbība ar augstskolām un praktiķiem Latvijā un ārvalstīs, iesaistoties zinātniski praktiskos 

pētniecības projektos. 

4. Docētāju un studentu orientācija uz ilgtspējīgu attīstību. 

5. Studējošo profesionālo iemaņu attīstība, sadarbojoties ar darba devējiem, kopš studiju 

sākuma. 

6. Docētāju un studentu sasniegumu popularizēšana Latvijā un ārzemēs. 

7. Iesaistīšanās nozares attīstībā un kopējo sasniegumu popularizēšanā.  

 

Studiju virzienā, ņemot vērā virziena akreditācijas komisijas ekspertu, Komunikācijas 

fakultātes domes, darba devēju un studentu ieteikumus, kā arī, pamatojoties uz uzlabojumiem 

augstskolas studiju procesā un kvalitātes novērtējuma, tajā skaitā studentu aptaujas, rezultātiem, 

2017./2018. studiju gadā tika veikti šādi pilnveidojumi: 

1. Studiju kvalitātes uzlabošana sadarbībā ar BAT Studējošo pašpārvaldi, nozares praktiķiem 

un ārvalstu augstskolām. 

- Uzsākta virziena studiju programmu, to studiju kursu rezultātu un profesijas standartu 

savstarpējās atbilstības analīze (kartēšana). 

- Pieņemts lēmums studiju programmu „Starptautiskās komunikācijas vadība” īstenot 

tālmācībā, pārnesot to uz e-mācību vidi „Moodle”, kā arī pilnveidojot studiju kursu saturu. 

Saņemts finansējums šī projekta nodrošināšanai. 

- Pieņemts lēmums daļu no studiju programmu satura (4 KP) maģistrantūras studiju programmā 

aizstāt ar jau trīs gadus notiekošās starptautiskās vasaras skolas „Strategic Communication 

Competences for Leadership” saturu, kuru organizē BAT Komunikācijas fakultāte, Viļņas 

Universitāte, Upsalas Universitāte, Tartu Universitāte un Igaunijas Biznesa skola. 

- Ieviesta studiju darbu elektroniskā iesniegšanas sistēma. 

- Piesaistīti jauni docētāji, lai palielinātu nozares praktiķu skaitu, kas šobrīd sasniedz 70 

procentus. 

- Bakalaura studiju programmās ieviests jauns studiju kurss „Mediju pratība”. 

- Saskaņā ar jaunu formu pilnveidoti studiju kursu apraksti. 



2. Sadarbības paplašināšana un pilnveidošana ar ārvalstu augstskolām kopīga mācību satura 

veidošanā. 

- Uzsākta sadarbība ar augstskolām un nozares sabiedriskajām organizācijām Norvēģijā, 

Ukrainā, Moldovā, kuras rezultātā izstrādāti un iesnigti trīs projekti finansējuma saņemšanai no 

„EEA and Norway Grants Fund for Regional Cooperation” un „Nordplus”, kas vērsti uz kopīga 

studiju satura veidošanu un pētniecību projekta dalībvalstu augstskolās. 

- Palielināts sadarbības augstskolu skaits, uz kurām studējošie un docētāji var doties 

ERSAMUS programmā. 

- Sadarbībā ar Viļņas Universitātes Komunikācijas fakultāti izstrādāti uzlabojumi 

maģistrantūras studiju programmām abās augstskolās, notiek docētāju apmaiņa. 

3. Sadarbība ar augstskolām un praktiķiem Latvijā un ārvalstīs, iesaistoties zinātniski praktiskos 

pētniecības projektos. 

- Īstenoti un popularizēti divi apjomīgi zinātniski praktiski pētniecības projekti „Nauda un 

cilvēks” un „Latvijas sabiedrības attieksme pret savvaļas dzīvniekiem un medniekiem”. 

- Izstrādāta vienošanās ar Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmiju par kopīgas Komunikācijas sesijas 

organizēšanu nākamā gada zinātniskajā konferencē. 

4. Docētāju un studentu orientācija uz ilgtspējīgu attīstību. 

- Sagatavoti materiāli projektam ar ārēju finansējumu "Izaugsme un nodarbinātība", lai 

stiprinātu augstākās izglītības institūciju akadēmisko personālu stratēģiskās specializācijas 

jomās. 

- Izveidota darba grupa ar studējošo piedalīšanos digitāla studiju satura izveidei. Saņemts 

augstskolas finansējums materiālu sagatavošanai. 

- Jau 15. gadu tiek organizēta studentu un docētāju „Draudzības talka”. 

- Virziena docētāji piedalās profesionālās kompetences pilnveides programmā BAT 

„Augstskolu didaktika un inovācijas augstākajā izglītībā”. 

- Doktorantūras studenti tiek iesaistīti studiju procesa nodrošināšanā bakalaura studiju 

programmās. 

- Tiek godināti sekmīgie absolventi nozarē, piemēram, „Sabiedriskās attiecības” absolvente, 

koncertzāles „Gors” vadītāja Diāna Zirniņa saņēma BAT balvu „Gada absolvente”. 

- Uzsākta jauna tradīcija – virziena absolventu tikšanās ar šā brīža studentiem neformālā 

gaisotnē. 

5. Studējošo profesionālo iemaņu attīstība, sadarbojoties ar darba devējiem, kopš studiju 

sākuma. 

- Nozares praktiķu, tajā skaitā SIA „Izdevniecība Dienas Mediji” darbinieki, ar kuru sadarbībā 

tiek īstenota studiju programma „Žurnālistika un mediji”, kā virziena docētāju piesaistīšana. 



- Sadarbībā ar nozares profesionālajām organizācijām studentiem tiek piedāvātas diplomdarbu 

un maģistra darbu tēmas. 

- Paplašināts mediju skaits, kuriem studenti gatavo saturu, piemēram, „Latvijas Tirgotājs”, 

„RīgaTV24”, „Latvijas Radio”. 

- Notikušas 32 mācību ekskursijas un nozares praktiķu vieslekcijas. 

- Visi studenti tiek nodrošināti ar prakses vietām, tiek organizēts konkurss uz prakses vietām 

vadošajos nozares uzņēmumos. 

- „Starptautiskās komunikācijas vadība” studenti piedalījās augsta līmeņa 18. un 19. 

Starptautiskā biznesa kontaktu forumu organizēšanā, kuros bija pārstāvēti Eiropas, Āzijas un 

Amerikas valstu valdību pārstāvji un biznesa elite, ārvalstu vēstnieki, investori un eksperti. 

- Uz studentu organizētajām radošajām darbnīcām un priekšnesumiem komunikācijas patrona 

Nikolaja dienas svinībās, tiek ielūgti un piedalās nozares pārstāvji. 

- „Sabiedriskās attiecības” studenti sadarbībā ar Latvijas Būvnieku asociāciju piedalās 

„Būvindustrijas lielās balvas” un skates „Gada labākā būve Latvijā 2017” organizēšanā un 

publicitātē. 

- Studenti piedalās atjaunoto „Karjeras dienas” organizēšanā BAT. 

6. Virziena docētāju un studentu sasniegumu popularizēšana Latvijā un ārzemēs. 

- Nozares profesionāļu organizācijas (Latvijas Asociācija sabiedrisko attiecību profesionāļiem, 

NEPLP, Latvijas Žurnālistu asociācija) tiek iepazīstinātas ar studentu sasniegumiem, tajā skaitā 

diplomdarbiem un maģistra darbiem. 

- Izveidota motivācijas sistēma docētāju līdzdalībai starptautiskās konferencēs, BAT 

Zinātniskajā konferencē un studenti līdzdalībai BAT Studentu zinātniskajā konferencē. 

7. Iesaistīšanās nozares attīstībā un kopējo sasniegumu popularizēšanā.  

- Tiek motivēta docētāju aktīva līdzdalība nozares profesionālo organizāciju darbībā. 

- Vienošanās par „Panākumu Universitātes Jauno profesionāļu skolu” par iesaistīšanos tās 

organizēšanā. 

- Jauna satura izstrāde Rīgas Teikas vidusskolas Sabiedrisko attiecību virziena skolēnu 

apmācības programmai, kurā piedalās docētāji un studenti, saskaņojot to ar studentu 

praktiskajiem uzdevumiem. 

- Studentu iesaistīšana Latvijas skolu žurnālistikas pulciņu salidojumu (piedalās skolēni no 12 

Latvijas skolām) organizēšanā. 

- Tika izveidota profesionālā maģistra studiju programmas „Sabiedriskās attiecības” studentu 

organizēto labo darbu apkopošanas sistēma. 

- Publikāciju studējošo pašpārvaldes žurnālā „SP Formāts” un BAT žurnālā  „B Formāts” 

iekļaušana studiju programmas „Žurnālistika un mediji” saturā. 



 

Ieteikumi turpmākajai studiju virziena pilnveidei: 

- Turpināt izmantot studiju procesā starptautiskās vasaras skolas, kurās multikulturālā vidē 

interesantā veidā nozares praktiķu un augstas raudzes docētāju vadībā, darbojoties praktiski,, 

tiek iegūtas zināšanas, prasmes un kompetences. 

- Saskaņā ar darba tirgus prasībām paplašināt studiju programmu, akcentējot digitālo 

komunikāciju. 

- Turpināt docētāju un studentu zinātniski praktiskos pētījumus. 

- Pilnveidot docētāju profesionālās kompetences, lai nodrošinātu jaunu pedagoģisko metožu 

izmantošanu studiju kursu īstenošanā. 

 

 

 


