
 
„Darba uzdevums” SIA „Biznesa augstskola Turība”  līguma par Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.2.3.0/18/A007 “Pārvaldības uzlabošana 

Biznesa augstskolā Turība” ietvaros. Starptautisks salīdzinošs izvērtējums BA Turība e-risinājumiem. 

 

 

 

Darba uzdevums 
 

  

 

1. Darba uzdevums 

1.1. Priekšmets  

1.1.1. Starptautisks salīdzinošs izvērtējums izstrādātajiem BA Turība e-risinājumiem un rekomendāciju 

sniegšana turpmākajiem uzlabojumiem. 

 

1.1.2. Projekta darbības apraksts 

- Augstskolas informācijas sistēmas BATIS uzlabošana un mobilo lietotņu funkcionālo 

risinājumu izstrāde. 
 

Projekta ietvaros tika izstrādāti un uzlaboti sekojoši funkcionālie risinājumi: 

 BATIS sistēmas uzlabojumi un jaunievedumi (maksājumi, pieteikšanās praksē on-

line režīmā, darbu iesniegšanas režīmā un citi jauninājumi); 

 BATIS platforma sadarbības partneriem un augstskolām; 

 Mobilās aplikācijas izstrāde Android un iOS platformām. 
 

 

 

2. Prasības ekspertam/iem, kas sniegs veiks izvērtējumu un sniegs konsultācijas:   

2.1. Nepieciešamā izglītība: Maģistra vai doktora grāds  

2.2. Nepieciešamā profesionālā pieredze:  

2.2.1. Vismaz 5 gadu pieredze darbā ar augstākās izglītības iestādē un pieredze augstākās izglītības 

iestādes informāciju sistēmu lietošanā un uzlabošanā. 

2.2.2. Izpratne par augstskolu un akadēmisko darbību. 

2.2.3.Pieredze starptautiskos projektos. 
 

 

3. Eksperta/u uzdevuma apraksts: 

3.1. Ekspert/i iepazīstas ar izstrādātajiem uzlabojumiem BATIS sistēmā kā arī jaunizveidoto mobilo 

aplikāciju. E-risinājumu izstrādes darbu vadītājs video konferencē iepazīstina ekspertu/s ar 

izstrādātajiem risinājumiem. 

3.2. Ekspertam/iem tiek piešķirtas testa lietotāja pieejas tiesības BATIS sistēmā kā arī mobilajai 

aplikācijai un eksperts/i iepazīstas ar risinājumiem tos praktiski izmēģinot.  

3.4. Eksperts/i pēc iepazīšanās ar risinājumiem un prezentācijas sniedz konsultācijas saistībā ar e-

risinājumu turpmākajām uzlabošanas iespējām. 

3.5. Eksperts/i sniedz atzinumu par izstrādātajiem e-risinājumiem. Eksperts/i sagatavo koncentrētu 

ziņojumu un iesniedz BA Turība.  
 

  



 
„Work task” in frame of Turiba University (SIA „Biznesa augstskola Turība”) agreement of European Social Fund project Nr. 

8.2.3.0/18/A007 „Development of management in Turiba University” (Pārvaldības uzlabošana Biznesa augstskolā Turība). Peer-review for 

BATIS system and mobile application. 

 

 

 

Work task 
 

  

 

1. Work task 

1.1. Work subject 

1.1.1. International comparative review of quality of developed improvements in online management 

system BATIS and mobile application of Turiba University.  

 

1.1.2. Description of project activity 

- Development of the Turiba University online management system BATIS and mobile 

application. 

 

In frame of the project Turiba University has developed following online management tools: 

 

 BATIS system improvements and new features (online payments, online application 

for practice and online submission of the study and diploma papers and other new on-

line solutions);  

 BATIS cooperation platform; 

 mobile application for Android and iOS platforms. 
 

 

 

2. Requirements for expert/s who will provide peer-review and provide consultations:  

 

2.1. Education requirements: master of doctoral degree 

2.2. Professional experience requirements:  

2.2.1. At least 5 years’ experience in higher education institution and experience in using and 

development of online management systems of higher education institutions. 

2.2.2. Knowledge about higher education institution management and academic work. 

2.2.3. Experience in international projects. 
 

 

3. Work task of expert/s: 

3.1. Expert/s are getting acquainted with developments in Turiba University BATIS system and newly 

developed mobile application. Manager of development of on-line systems of Turiba University in 

video conference presents BATIS system, new features and mobile application. 

3.2. Expert/s receive/s test access to the BATIS system and mobile application. Expert/s getting 

acquainted with the system and application and is practically testing the online solutions. 

3.4. Expert/s after getting acquainted with Turiba University e-management management systems are 

providing recommendations and consultations for improvement. 

3.5. Expert/s prepares peer-review report for e-management systems. Expert/s submits concentrated 

report to Turiba University.  
 

 


