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1. Studiju virziena raksturojums

1.1. Studiju virziena attīstības stratēģija, kopīgie mērķi un to saistība ar
augstskolas vai koledžas kopējo attīstības stratēģiju
1.2. Studiju virzienam atbilstošo studiju programmu kopa, tās attīstības
pamatprincipi, perspektīvais novērtējums no Latvijas attīstības plānošanas
dokumentos noteikto valsts attīstības prioritāšu viedokļa
1.3.Studiju virziena un studiju programmu atbilstība darba tirgus
pieprasījumam, darba devēju aptaujas rezultāti
1.4. Studiju virziena stipro un vājo pušu, iespēju un draudu analīze
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1.5. Studiju virziena vadība: pārvaldības struktūra
1.6. Studiju virziena resursi (tai skaitā finanšu resursi) un
materiāltehniskais nodrošinājums:
1.6.1. finanšu resursi studiju virzienam atbilstošo studiju programmu
īstenošanas nodrošināšanai, kā arī akadēmiskā personāla pētniecības
(radošās) darbības nodrošināšanai. Finanšu resursu izmantošanas kontrole
un ilgtspēja. Finansējums literatūras iegādei un elektronisko datu bāzu
abonēšanai;
1.6.2. studiju virzienā iesaistītā augstskolas vai koledžas akadēmiskā
personāla kvalifikācija, tā atbilstība studiju virzienam atbilstošo studiju
programmu īstenošanai;
1.6.3. studiju virziena metodiskais, informatīvais (tai skaitā bibliotēkas
resursu) un materiāltehniskais nodrošinājums, tā atbilstība apgūstamo
profesiju reglamentējošo normatīvo aktu prasībām
1.7. Zinātniskās pētniecības (radošās darbības) īstenošana studiju virziena
ietvaros, tai skaitā pētniecības institucionālā organizācija, studiju virziena
īstenošanā iesaistītā akadēmiskā personāla pētnieciskā (radošā) darbība,
studējošo iesaistīšana pētniecības (radošajos) projektos, kā arī dalība
starptautiskajos projektos, Latvijas Zinātnes padomes un citu institūciju
finansētajos projektos pārskata periodā
1.8. Informācija par ārējiem sakariem:
1.8.1. sadarbība ar darba devējiem, profesionālajām organizācijām Latvijā
un ārvalstīs;
1.8.2. augstskolas
vai
koledžas
starptautiskās
sadarbības
un
internacionalizācijas politika studiju virziena īstenošanas kontekstā, tās
īstenošana un ietekme uz studiju un pētniecības procesu;
1.8.3. studējošo un akadēmiskā personāla starptautiskās apmaiņas
kvantitatīvie rādītāji;
1.8.4. sadarbība ar Latvijas un ārvalstu augstskolām un koledžām, kuras
īsteno līdzīgus studiju virzienus un līdzīgas studiju programmas, norādot,
vai augstskolai vai koledžai ir sadarbība ar citām augstskolu vai koledžu
bibliotēkām;
1.8.5. studiju programmas vai institūcijas starptautiskie sertifikāti,
akreditācijas u. tml.
1.9. Kvalitātes nodrošinājums un garantijas:
1.9.1. ikgadēja studiju virziena un tam atbilstošo studiju programmu
pozitīvo un negatīvo iezīmju, izmaiņu, attīstības iespēju un plānu
apspriešana, iekšējās pašnovērtēšanas un kvalitātes pilnveidošanas sistēmas
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nepārtraukta darbība; shēma! Gala – 27.lpp.
1.9.2. iekšējās kvalitātes nodrošināšanas sistēmas atbilstība prasībām, kas
noteiktas Standartos un vadlīnijās kvalitātes nodrošināšanai Eiropas
augstākās izglītības telpā, ko izstrādājusi Eiropas asociācija kvalitātes
nodrošināšanai augstākajā izglītībā;
1.9.3. studiju turpināšanas iespējas un finansiālās garantijas gadījumā, ja
likvidē vai reorganizē kādu no studiju virzienam atbilstošajām studiju
programmām vai notiek citas izmaiņas.
2. Studiju programmu raksturojums
2.1.Profesionālā bakalaura studiju programma “Biznesa un organizāciju vadība”
2.2. Profesionālā bakalaura studiju programma “Komunikācijas vadība”
2.3. Profesionālā bakalaura studiju programma “Kultūras vadība”
2.4. Profesionālā bakalaura studiju programma “Tūrisma un rekreācijas vadība”
2.5. Profesionālā maģistra Studiju programma “Vadības zinības”
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2.5.Studiju programmas praktiskā īstenošana (izmantotās studiju metodes 49

un formas, tālmācības metožu izmantošana). Vērtēšanas sistēma (izglītības
kritēriji un vērtēšanas metodes studiju rezultātu sasniegšanai un
novērtēšanai, pārbaudes formas un kārtība)
2.6. Studiju programmas absolventu nodarbinātības perspektīvas,
pamatojot atzinumus ar atsaucēm uz informācijas avotiem
2.7. Iepriekšējā studiju virziena akreditācijā (ja tāda ir bijusi) vai studiju
programmas licencēšanas ietvaros konkrētajai studiju programmai saņemto
ieteikumu ieviešana (ja tādi ir bijuši)
2.8.Pielikumi:
2.8.1.Studiju kursu un studiju moduļu (ja tādi ir) apraksti, pievienojot
studiju kursu aprakstus tajās valodās, kurās tiek īstenotas studijas
2.8.2.Studiju programmas satura atbilstība valsts akadēmiskās izglītības
standartam vai profesijas standartam un profesionālās augstākās izglītības
valsts standartam un citiem normatīvajiem aktiem augstākajā izglītībā, tai
skaitā ja iegūstamā kvalifikācija ir reglamentēta profesija
2.8.3.Studiju programmas izmaksas un to kalkulācija
2.8.4.Salīdzinājums ar vienu tāda paša līmeņa un tādam pašam studiju
virzienam atbilstošu Latvijas (ja līdzīga studiju programma Latvijā tiek
īstenota) un vismaz divām Eiropas Savienības valsts atzītu augstskolu vai
koledžu studiju programmām
2.8.5.Informācija par studējošajiem visā pārskata periodā:
 studējošo skaits, norādot sadalījumā pa studiju programmas
īstenošanas veidiem, formām (atsevišķi norādot tālmācību),
valodām, filiālēm;
 pirmajā studiju gadā imatrikulēto studējošo skaits;
 absolventu skaits (ja tādi ir);
 aptauju rezultātu kopsavilkums par studējošo apmierinātību ar
studiju kvalitāti un to izmantošana studiju programmu kvalitātes
uzraudzībā;
 aptauju rezultātu kopsavilkums par absolventu apmierinātību ar
studiju kvalitāti un to izmantošana studiju programmu kvalitātes
uzraudzībā;
studējošo pašpārvalde un līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā
3. Kopsavilkums par studiju virziena attīstības plāniem
Studiju virziena un studiju programmu perspektīvais novērtējums, ņemot
vērā nacionāla līmeņa attīstības plānošanas dokumentos izvirzītās valsts
attīstības prioritātes, Latvijas uzdevumus Eiropas Savienības kopējo
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stratēģiju īstenošanā, kā arī studiju programmas atbilstība Eiropas
augstākās izglītības telpas veidošanas rekomendācijām
106
4. Pielikumi
4.1.Studiju programmu uzskaitījums, norādot to apjomu kredītpunktos,
studiju veidu, formu, tai skaitā atsevišķi norādot tālmācību, īstenošanas
valodu un vietu, iegūstamo grādu, grādu un profesionālo kvalifikāciju vai
profesionālo kvalifikāciju
4.2.Studiju virziena īstenošanā iesaistītā akadēmiskā personāla
uzskaitījums, norādot tā kvalifikāciju un pienākumus, kā arī studiju
programmu un tās daļu, kuru katrs no akadēmiskā personāla īstenos
4.3.Studiju virziena īstenošanā iesaistītā akadēmiskā personāla galveno
zinātnisko publikāciju, radošās darbības un sagatavotās mācību literatūras
saraksts pārskata periodā
4.4. Studiju virziena īstenošanā iesaistīto struktūrvienību (piemēram,
katedru, profesoru grupu, laboratoriju, institūtu) uzskaitījums, norādot to
uzdevumus studiju virziena un konkrētu studiju programmu īstenošanā
4.5.Studiju virziena īstenošanā nepieciešamā mācību palīgpersonāla
raksturojums, norādot tā uzdevumus studiju virziena un konkrētu studiju
programmu īstenošanā
4.6.Studiju virziena īstenošanā iesaistītā akadēmiskā personāla zinātniskās
pētniecības vai mākslinieciskās jaunrades biogrāfijas Europass formātā
4.7.Prakses līgumi vai tās personas izsniegtas izziņas, kas nodrošinās
prakses vietas, kā arī prakses nolikumi
4.8.Rakstiskas vienošanās ar iesaistīto augstskolu vai koledžu par kopīgas
studiju programmas izstrādi un īstenošanu, ja studiju virzienam atbilst
kopīgā studiju programma
4.9.Dokumenti, kas apliecina, ka kopīgā studiju programma ir atzīta
attiecīgajā ārvalstī noteiktajā kārtībā, ja studiju virzienam atbilst kopīgā
studiju programma, kura tiek īstenota kopā ar ārvalsts augstskolu vai
koledžu
4.10.Ja studiju virziens ir ticis akreditēts jau iepriekš, informācija par
iepriekšējā studiju virziena akreditācijā izteikto ieteikumu ieviešanas
rezultātiem un konstatēto trūkumu novēršanu
4.11.Citi dokumenti pēc augstskolas vai koledžas ieskatiem
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1. Studiju virziena raksturojums
1.1.

Studiju virziena attīstības stratēģija, kopīgie mērķi un to saistība ar
augstskolas vai koledžas kopējo attīstības stratēģiju
Vadības un sociālo zinātņu fakultāte (turpmāk – VSZF) īsteno studiju programmas

studiju virzienā „Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība”.
Liepājas Universitātes (LiepU) attīstības stratēģijā 2016.–2020. gadam (2.lpp.)1 ir
akcentēti trīs prioritārie attīstības virzieni:


studijas un mūžizglītība,



zinātniskā darbība un



inovācijas un pārvaldības attīstība (cilvēkresursu, projektu, finanšu,
infrastruktūras, informācijas pārvaldība).

Studiju virzienā „Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība”
īstenotās studiju programmas ar specializāciju kombinācijām programmu ietvaros dod iespēju
elastīgi reaģēt uz pieprasījumu darba tirgū, realizējot arī Kurzemes reģiona prioritātes.
Studiju virziena kopīgais mērķis ir sniegt studējošajiem iespēju iegūt kvalitatīvu
profesionālo izglītību sociālajās zinātnēs, sagatavojot augsti kvalificētus vadībzinātnes
nozares speciālistus, īpašu uzmanību pievēršot Kurzemes reģiona vajadzībām un tā tālākai
attīstībai.
Studiju programmas tiek īstenotas Liepājas pilsētas, Kurzemes un valsts attīstībai
svarīgo nozaru kontekstā, t.sk. radošo industriju attīstības tendencēm Latvijā, Kurzemes
reģionā un Liepājā, ciešā mērā saistot to ar darba tirgū nepieciešamajām zināšanām, prasmēm
un kompetencēm uzņēmējdarbībā, kultūras un komunikācijas vadībā, tūrisma un rekreatīvo
pasākumu piedāvājumu izstrādāšanai un to organizēšanai.
Par pamatu studiju virziena attīstības stratēģijai ir izmantota Liepājas Universitātes
attīstības stratēģija 2016.– 2020.gadam2.
Saskaņā ar LiepU:


Attīstības stratēģiju 2016. – 2020. gadam3,



Zinātniskās darbības stratēģiju 2015. - 2020. gadam,



Cilvēkresursu attīstības plānu 2018. – 2023. gadam,

1

Liepājas Universitātes attīstības stratēģija 2016. – 2020.gadam. Pieejams
https://www.liepu.lv/uploads/files/LiepU_strategija_2020_majas%20lapai.pdf
2
Liepājas Universitātes attīstības stratēģija 2016. – 2020.gadam. Pieejams
https://www.liepu.lv/uploads/files/LiepU_strategija_2020_majas%20lapai.pdf
3
Liepājas Universitātes attīstības stratēģija 2016. – 2020.gadam. Pieejams
https://www.liepu.lv/uploads/files/LiepU_strategija_2020_majas%20lapai.pdf
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Akadēmiskā personāla attīstības pasākumu plānu 2018. - 2022. gadam,

paplašinās iespējas pilnveidot VSZF visatbilstošākos studiju programmu modeļus:


veicinot sadarbību ar Liepājas pašvaldību;



pilnveidot studiju kursu/studiju programmu saturu, akcentējot teorētisko
zināšanu pielietošanu praksē;



nodrošinot studiju programmu/ studiju kursu satura atbilstība sabiedrības
pieprasījumam,



sekmējot konkurētspējīgas izglītības nodrošināšanu.

Studiju virziena „Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība” studiju
procesā tiek aktualizētas daudzveidīgas kultūras norises mūsdienu sabiedrībā, medijos,
mākslā, kritikā u.c., kā arī kompetences par radošuma ekonomikas attīstību un reģionālās
ekonomikas plānošanu, īstenojot ilgtspējīgas attīstības principus un izvēloties atbilstošas
ilgtspējīgas attīstības pārvaldības metodes profesionālajā darbībā.
Studiju virzienā īstenotās programmas paredz tādu uzņēmējdarbības vadības pamatu
apguvi, kas nodrošina pilnvērtīgu teorētisko zināšanu apguvi, papildinot ar praktiskām
iemaņām gan Liepājas pilsētas uzņēmumos un iestādēs, gan Kurzemes reģiona un Liepājas
speciālās ekonomiskās zonas teritorijā strādājošos uzņēmumus, nodrošinot ar kvalitatīviem
speciālistiem.
Šāda sadarbība ir svarīgs priekšnoteikums visa reģiona ilgtspējīgai ekonomiskai
attīstībai un stratēģiski nepieciešama Liepājas kā industriālas un starptautiska loģistikas centra
attīstībai, un var veicināt vadības kompetenču apguvi, gan ārējo sakaru, gan sabiedrisko
attiecību, gan personāla un uzņēmējdarbības procesu vadības jomā.
Studiju virziena „Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība “ jau
iepriekšējā studiju gadā - pašnovērtējuma ziņojumā par 2016./2017. gadu4 SVID analīzē
5(67.lpp.)

tika norādīts, ka studiju virzienā ir maz ārzemju vieslektoru, kuri regulāri tiktu

iesaistīti studiju nodrošināšanas procesā, pētījumu rezultātu publiskošana starptautiskā līmenī
(starptautiskās konferencēs un kongresos, starptautiski citējamos izdevumos) - ir lēna, bet
augoša, mācībspēkiem, kuri nav pētnieka statusā, jo nav motivācijas veikt pētījumus, zema
interese un motivācija mācībspēku dalībai Erasmus + piedāvātajās programmās, jo nav
pietiekamas angļu valodas zināšanas.
Pamatā ir akcentējami četri studiju virziena stratēģiskās attīstības virzieni:
4

Vadiba, admin.un nekust. ipasumu
parvaldiva_2016._2017.st.g._29.01.2018._PV.docxhttps://www.liepu.lv/uploads/files/Vadiba,%20admin_un%20
nekust_%20ipasumu%20parvaldiva_2016__2017_st_g__ML.pdf
5
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1) studiju virzienā īstenojamo programmu un jaunas profesionālā maģistra studiju
programmas “Starptautiskā kultūras tūrisma vadība” izstrādes kvalitāte un realizācija;
2) akadēmiskā personāla zinātniskā un profesionālā kvalifikācija;
3) studiju vides kvalitātes nodrošināšana un paaugstināšana, materiāli tehniskais un
informatīvais nodrošinājums, finanšu resursu pietiekamība;
4) studiju virziena ilgtspēja (atbilstība darba tirgus prasībām, sadarbība ar darba
devējiem un citiem sadarbības partneriem, studējošo apmierinātība ar studiju kvalitāti.

1.2. Studiju virzienam atbilstošo studiju programmu kopa, tās attīstības
pamatprincipi, perspektīvais novērtējums no Latvijas attīstības plānošanas
dokumentos noteikto valsts attīstības prioritāšu viedokļa
Vadības un sociālo zinātņu fakultātē tiek īstenots viens studiju virziens: “Vadība,
administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība”, kurā tiek īstenotas šādas profesionālā
bakalaura studiju programmas: “Biznesa un organizācijas vadība”, “Komunikācijas vadība”,
“Kultūras vadība” un “Tūrisma un rekreācijas vadība”, kā arī profesionālā maģistra studiju
programma “Vadības zinības” (turpmākos lietojamos studiju programmu saīsinājumus var
skatīt 1. tabulā).
1. tabula
Studiju virzienā iekļautās studiju programmas un to saīsinājumi
Nr.p.k.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Studiju programmas līmenis un nosaukums
Profesionālā bakalaura studiju programma "Biznesa
un organizāciju vadība"
Profesionālā bakalaura studiju programma
"Komunikācijas vadība"
Profesionālā bakalaura studiju programma "Kultūras
vadība"
Profesionālā bakalaura studiju programma "Tūrisma
un rekreācijas vadība”
Profesionālā maģistra studiju programma “Vadības
zinības” (1,6 gadi)
Profesionālā maģistra studiju programma “Vadības
zinības” (2,6 gadi)

Studiju
programmas Kods
saīsinājums
BOV
42 345
KomVad

42 345

KultVad

42 345

TurVad

42 812

VadZin

47345

VadZin

47345

Atbilstoši Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) norādījumam par valsts budžeta
finansēto studiju vietu piešķiršanas principiem 2016.gadā, un arī turpmākajiem 3 – 4 gadiem,
kā arī izvērtējot studiju virziena “Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība”
7

attīstības plāna 2014. – 2018. gadam izvirzītās prioritārās darbības, pārskata periodā ir
novērtēta profesionālo bakalaura studiju programmu atbilstība darba tirgus prasībām, t.sk.,
programmās piedāvāto profesionālo specializāciju nepieciešamība un īstenošana.
No 2016./2017. studiju gada atbilstoši Uzņēmuma vadītāja/vadītāja vietnieka,
Sabiedrisko attiecību struktūrvienības vadītāja un Ārējo sakaru struktūrvienības vadītāja
profesiju standartiem studiju programma “Komunikācijas vadība” tiek īstenota kā
profesionālās specializācijas virziens/studiju programmas apakšvirziens studiju programmā
“Biznesa un organizācijas vadība”.
Savukārt, studiju programma “Tūrisma un rekreācijas vadība” pirmo gadu tiek
īstenota studiju virzienā “Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība” saskaņā
ar Augstākās izglītības kvalitātes aģentūras (AIKA) Studiju akreditācijas komisijas lēmumu
no 26.09.2017.
Izmaiņas veiktas, atbilstoši Liepājas Universitātes studiju un mūžizglītības mērķim
īstenot reģionam nepieciešamas, Latvijas un starptautiskā mērogā konkurētspējīgas un
kvalitatīvas augstākās profesionālās un akadēmiskās izglītības pilna cikla un reģionālajai
specializācijai atbilstošajos studiju virzienos un prioritārām rīcībām to sasniegšanā, kas
vērstas arī uz studiju programmu un studiju virzienu skaita samazināšanas iespējām līdz
2020.gadam6,7
Lai turpmāk īstenotu darba tirgum un reģiona interesēm pilnveidotu profesionālā
bakalaura studiju programmu “Tūrisma un rekreācijas vadība”, izmaiņu veikšana tika cieši
saistīta ar Uzņēmuma vadītāja profesiju standartu, kas ņemts par pamatu un izvērtēts diskusijā
ar nozares speciālistiem un pašvaldības pārstāvjiem, vērtējot standartā paredzētās
kompetences uzņēmumu praktiskās darbības ietvaros un veidojot mijiedarbību starp
vadībzinātnes, tūrisma un rekreācijas jomas teorētiskiem un profesionālās specializācijas
kursiem.

1.3.Studiju virziena un studiju programmu atbilstība darba tirgus
pieprasījumam, darba devēju aptaujas rezultāti
Atbilstība darba tirgus pieprasījumam - saskaņā ar nozaru attīstības tendencēm8:
“Tirdzniecības nozarē sniegto pakalpojumu apjomi turpina pieaugt. Tirdzniecības
nozari pozitīvi ietekmē privātā patēriņa kāpums, darba samaksas pieaugums un uzlabojumi
darba tirgū. Kopš 2013. gada tirdzniecības nozarē vērojami stabili pieauguma tempi.
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Liepājas Universitātes attīstības stratēģija 2016. – 2020.gadam. Pieejams
https://www.liepu.lv/uploads/files/LiepU_strategija_2020_majas%20lapai.pdf
7
2016.gadā īstenoti 10 studiju virzieni. Rezultatīvais rādītājs 2020. gadā – ne vairāk 8.studiju virzieni
8
Informatīvais ziņojums par darba tirgus vidēja un ilgtermiņa prognozēm, 2018. gada jūnijs, 7.lpp.
https://www.em.gov.lv/lv/nozares_politika/tautsaimniecibas_attistiba/darba_tirgus/
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Mazumtirdzniecības apgrozījums 2017. gadā pieauga par 4,3%. Straujākais kāpums bija
vērojams nepārtikas preču mazumtirdzniecības apjomiem, kas veido 43% no kopējās
mazumtirdzniecības.

Augot

ārējam

tirdzniecības

apgrozījumam,

pieaug

arī

vairumtirdzniecības apjomi. Vairumtirdzniecības nozares apgrozījums 2017. gadā pieauga
būtiski – par 11,3 procentiem.
Transporta un uzglabāšanas nozare laika periodā no 2012. līdz 2017. gadam
pieauga tikai par 1% (salīdzinājumam šajā laika periodā kopējais IKP Latvijā pieauga par
14,8%). Galvenais iemesls transporta nozares salīdzinoši lēnajai izaugsmei ir saistīts ar
tranzīta kravu pārvadājumu samazināšanos. Tas notiek nevis tāpēc, ka būtu pasliktinājusies
Latvijas sasniedzamība pa dzelzceļu un ostām, bet gan Krievijas transporta politikas un
pieaugošas konkurences dēļ.” “Neskatoties uz tranzīta kravu kritumu dzelzceļā un ostās,
2017. gadā transporta un uzglabāšanas nozare pieauga par 7,3%. Nozares izaugsmē 2017.
gadā noteicošā loma bija augošajiem kravu autopārvadājumiem, kā arī pasažieru pieaugumam
lidostā un jūras ostās. Pasažieru pārvadājumi palielinājās par 8%, uzglabāšanas un transporta
palīgdarbības – par 10%, pasta un kurjeru darbības – par 14 %, kravu pārvadājumi – par 2
procentiem.
Komercpakalpojumu nozarēs vērojams mērens pieaugums. Pēc straujā kāpuma
2011.-2013. gados, kopš 2014. gada pieauguma tempi komercpakalpojumu nozarēs ir
palēninājušies. 2017. gadā pakalpojumu apjomi pieauga mērenāk kā 2016. gadā. Pieaugumu
pamatā noteica izaugsme pārējos pakalpojumos (profesionālie, zinātniskie un tehniskie
pakalpojumi un administratīvā darbība) un informācijas un komunikācijas pakalpojumu
nozarē, savukārt apjomi strauji samazinājās finanšu un apdrošināšanas darbībās. Straujš
kāpums bija vērojams mākslai, izklaidei un atpūtai.”
2017. gadā pēc darbaspēka apsekojuma datiem, kopējais “nodarbināto skaits bija
894,8 tūkst., kas bija par 0,2% jeb 1,5 tūkst. lielāks nekā 2016. gadā. Nodarbināto skaits
visstraujāk pieauga komercpakalpojumos un tirdzniecībā, bet samazinājās – lauksaimniecībā.
Vislielākais nodarbināto īpatsvars 2017. gadā bija sabiedrisko pakalpojumu nozarēs (22%),
komercpakalpojumos (21%), tirdzniecībā un izmitināšanā (18%), kā arī apstrādes rūpniecībā
(13%).”9
“No tautsaimniecības pamatnozarēm viena no straujākajām izaugsmēm mērķa
scenārijā gan vidējā, gan ilgtermiņā ir informācijas un komunikācijas pakalpojamiem. Tas ir

9

Informatīvais ziņojums par darba tirgus vidēja un ilgtermiņa prognozēm, 2018. gada jūnijs, 16.lpp.
https://www.em.gov.lv/lv/nozares_politika/tautsaimniecibas_attistiba/darba_tirgus/
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saistīts ar aizvien pieaugošo pieprasījumu pēc ražošanas un pakalpojumu procesu
digitalizācijas, kā arī globālajām IT nozares attīstības tendencēm.”10
Darbaspēka pieprasījuma pieaugumu līdz 2025. gadam veidos četras nozares –
komercpakalpojumi, būvniecība, tirdzniecība un apstrādes rūpniecība.
“Straujākais nodarbināto skaita pieaugums paredzams komercpakalpojumu nozarēs.
2025. gadā pieprasījums pēc darbaspēka par 6% pārsniegs 2017. gada līmeni un veidos 1/5 no
visā tautsaimniecībā nodarbināto skaita, savukārt ilgtermiņā pieprasījums pieaugs par 20% un
veidos jau 1/4 daļu no visā tautsaimniecībā nodarbināto skaita. Komercpakalpojumu nozares
izaugsmi galvenokārt veicinās pārējo tautsaimniecības nozaru attīstība un aizvien augošais
pieprasījums pēc ārpakalpojumiem.”11
Visi šie minētie faktori liecina, ka pieprasījums pēc dažādu ar uzņēmējdarbību
saistītu procesu, tūrisma pakalpojumu sniegšanu un nodrošināšanu, un kultūras pasākumu
organizēšanu un nodrošināšanu turpmākajos gados nemazināsies.
Savukārt, profesionāli sagatavotu vadītāju pieprasījuma prognoze ir izteikta
Ekonomikas ministrijas (EM) dokumentā “Informatīvais ziņojumus par darba tirgus vidēja un
ilgtermiņa prognozēm 2016”12: dokumentā ir prognozēts (skat. 1.att.), ka augstas
kvalifikācijas vadītāju profesijās pieprasījums pieaugs.
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gadu periodā Latvijā (Avots: LR EM Informatīvais ziņojumus par darba tirgus vidēja un ilgtermiņa
prognozēm, 2016)
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Informatīvais ziņojums par darba tirgus vidēja un ilgtermiņa prognozēm, 2018. gada jūnijs, 39.lpp.
https://www.em.gov.lv/lv/nozares_politika/tautsaimniecibas_attistiba/darba_tirgus/
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Informatīvais ziņojums par darba tirgus vidēja un ilgtermiņa prognozēm, 2018. gada jūnijs, 45.lpp.
https://www.em.gov.lv/lv/nozares_politika/tautsaimniecibas_attistiba/darba_tirgus/
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Informatīvais ziņojumus par darba tirgus vidēja un ilgtermiņa prognozēm 2016,
https://www.em.gov.lv/files/tautsaimniecibas_attistiba/dsp/EMZino_06_160616.pdf
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Salīdzinot 2015. ar 2030. gadu, pieprasījums pēc administratīviem vadītājiem un
komercdirektoriem pieaugs par 10 %, komercdarbības un vecākiem speciālistiem pieaugs par
65%, citu pakalpojumu jomas vadītājiem pieprasījuma pieaugums par 84%. Bez būtiskām
izmaiņām saglabāsies komercdarbības un pārvaldes speciālistu darba tirgus pieprasījums.
Viens no galvenajiem faktoriem programmu konkurētspējai ir to atbilstība darba
tirgus prasībām un šī faktora galvenie vērtētāji ir darba devēji.
Studiju programmu absolventu novērtēšana gan saistībā ar studējošo zināšanām,
prasmēm un kompetencēm un studiju rezultātu atbilstību profesiju standartam, tiek īstenota
saskaņā ar LiepU dokumentu Studiju rezultātu izvērtējums (KVS dokuments VS-1-1) un to
veic gala/valsts pārbaudījuma komisijas priekšsēdētājs.
Pilna laika studiju programmas absolventu vērtējums pārskata periodā liecina par
absolventu spēju demonstrēt daudzpusīgas un vienlaikus dziļas zināšanas, apliecinot prasmi
pamatot un argumentēt savu viedokli. Ir novērota absolventu spējas uzsākt arī savu
uzņēmējdarbību un saskatītas absolventu nodarbinātības iespējas ne tikai Liepājas pilsētā.
Nepilna laika studiju programmas absolventu zināšanas un prasmes novērtētas kā
atbilstošas studiju līmenim. Lai arī absolventu spējas ir individuālas un atšķirīgas, tās
novērtētas kā darba tirgus prasībām atbilstošas.
Darba devēju aptaujas rezultāti: analizējot un apkopojot informāciju par
gala/valsts pārbaudījumu komisijas priekšsēdētāju studiju rezultātu izvērtējumu, piemēram,
profesionālā bakalaura studiju programmā “Biznesa un organizāciju vadība”, komisijas
priekšsēdētāja S.Šmiukše (SIA Birojs Jums valdes priekšsēdētāja) izsaka šādu vērtējumu:
“Lielākā daļa studentu jau strādā. Studenti bakalaura darbu aizstāvēšanā pierāda, ka ļoti labi
prot izmantot tādas darba metodes un formas, kas atbilst darba tirgus prasībām. Studenti savu
jomu pārzina ļoti labi, ir plašas zināšanas pētījuma jomā, pētnieciskās prasmes ir pietiekamas,
ko apliecina vērtējumi no 7 līdz 9.
Pētnieciskās prasmes, teorētiskās zināšanas vadībā, mārketingā, personāla vadībā,
uzņēmējdarbības psiholoģijā, finanšu plānošanā, prezentēšanā, stratēģiskā plānošanā, tirgus
izpētē studentiem ir pietiekamas.
Atsevišķās jomās – nodokļi, uzņēmējdarbības normatīvie akti - studentiem būtu
jāuzlabo juridiskās zināšanas.
Kopumā studiju programmā “Biznesa un organizāciju vadība” tiek saskatīta
perspektīva, lieliskas attīstības iespējas, jo pieprasījums pēc kvalificētiem vadītājiem pieaug
un var prognozēt, ka turpinās pieaugt. Ļoti laba iespēja reģionā iegūt augstāko izglītību
vadībā, attīstot arī uzņēmējdarbības spējas.”
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Profesionālā bakalaura studiju programmas “Komunikācijas vadība” gala/valsts
pārbaudījumu komisijas priekšsēdētāja I.Bandeniece (Ventspils attīstības aģentūra) norāda,
ka: “Studenti atbilstoši iegūstamajai kvalifikācijai spēj veikt pētījumus, datu apkopošanu un
analīzi, prot apkopot nozares specifikai atbilstošus secinājumus un veikt priekšlikumu
izstrādi.
Studiju rezultāti atbilst akadēmiskajam prasību kopumam, teorētisko zināšanu,
informācijas iegūšanas un analīzes prasmēm, kā arī pievienotās vērtības radīšanai konkrētajā
nozarē. Studentu iegūtās zināšanas, prasmes un kompetences veiksmīgi pielietojamas
uzņēmumu, organizāciju un iestāžu iekšējās un ārējās komunikācijas analīzei un turpmākajam
izvērtējumam, kā arī rekomendāciju sniegšanai un ieviešanai turpmākās darbības
pilnveidošanai.
Studentiem ir prasme atrast nepieciešamo informāciju, veikt pētījumus, apkopot
dažāda rakstura informāciju un analizēt to, kā arī izdarīt secinājumus un sniegt priekšlikumus.
Studentiem ir pietiekamas pētnieciskās prasmes komunikācijas un sabiedrisko
attiecību efektivitātes izvērtēšanā, kas ir saistoši jebkurā uzņēmumā, kā arī kompetence sniegt
priekšlikumus šajā jomā, kas secīgi veido pozitīvāku uzņēmuma darbības rezultātu (ražīgumu,
ciklu), tēlu, kolektīva iekšējo mikroklimatu u.c. Studentiem ir pietiekamas pētnieciskās,
analītiskās un informācijas avotu atrašanas spējas.
Vēlams pilnveidot zināšanas par uzņēmējdarbības ietekmējošiem faktoriem.
Tehnoloģiju attīstība nodrošina aizvien straujāku informācijas apriti, savukārt
pirkuma vai pakalpojuma izvēlē aizvien lielāka loma ir uzņēmuma/ iestādes reputācijai, līdz
ar to, sabiedrisko attiecību lomai, tēla veidošanai un lojalitātes nodrošināšanai būs tikai
pieaugoša tendence”.
Profesionālā

bakalaura

studiju

programmas

“Kultūras

vadība”

gala/valsts

pārbaudījumu komisijas priekšsēdētājs, SIA “Lielais Dzintars” valdes priekšsēdētājs
T.Tomsons, akcentē: “Studējošo zināšanas ir atbilstošas iegūstamajai kvalifikācijai. Studiju
rezultāti ir atbilstoši profesiju standartam. Bakalaura darbi ir izstrādāti kultūras jomā, kas
apmierina studiju prasības. Studentu iegūtās teorētiskās zināšanas, prasmes un kompetences ir
pietiekamas, lai iekļautos vietējā darba tirgū.
Studenti prot izmantot dažādas darba metodes gan dokumentu analīzē, gan arī
informācijas vākšanā un apkopošanā.
Studējošiem ir izpratne par jomas darbību. Kultūras joma ir ļoti plaša, tāpēc, iegūstot
bakalaura grādu, ir likts būtisks pamats praktisko un pētniecisko prasmju attīstībai.
Studentiem ir pietiekamas teorētiskās zināšanas par kultūru un vadības procesiem, izpratne
par jomas darbību, akadēmiskās prasmes, prezentācijas prasmes.
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Studentiem būtu jāuzlabo praktiskās zināšanas, ko viņi iegūs savās darba vietās.
Kultūras joma ir ļoti plaša, tāpēc studentiem jāattīsta dažādas prasmes: vadības prasmes,
komunikācijas prasmes, uzņēmējdarbība, projektu vadība u.c. Studiju veiksmīgai realizācijai
ir aktīvi jāsadarbojas ar dažādām kultūras organizācijām gan pētniecības jomā, gan arī
iesaistoties dažādos kultūras un mākslas projektos praktiski.”
Profesionālā bakalaura studiju programmas “Tūrisma un rekreācijas vadība”
gala/valsts pārbaudījumu komisijas priekšsēdētājs J.Vīnerts, SIA “Mogotel” vecākais
mārketinga speciālists – atzīmē, ka: “Studentu prasmes vērtējamas pozitīvi un atbilst
kvalifikācijai un iegūstamajam zinātniskajam grādam.
Studiju rezultāti atbilst profesiju standartam, tie vērtējami ļoti labi, labi un izcili.
Pozitīvi var atzīmēt studiju rezultātu praktisku pielietojuma iespējamību nākotnē. Studentu
iegūtās zināšanas, prasmes un kompetences vērtējamas kā pietiekamas – ļoti labas, lai
veiksmīgi iekļautos darba tirgū”.
Komisijas priekšsēdētājs paredz aptuveni 60 – 70 % studējošo kā īstenus tūrisma
nozares profesionāļus, kuri pēc bakalaura darba aizstāvēšanas varētu kļūt par tūrisma jomas
uzņēmējiem, tūrisma vadītājiem uzņēmumos vai iestādē, kā arī studēt, piemēram, maģistra
studijās.
Studentu komunikācijas prasmes vērtējamas kā ļoti labas, studenti ir elastīgi un
erudīti, spēj prezentēt un aizstāvēt savu izvirzīto viedokli un darbu.
Norādīts, ka studentiem jāuzlabo zināšanas prezentāciju noformējumā un finansēs.
Kopumā studiju programma ir vērtējama kā perspektīva, J.Vīnerts norāda, ka,
Liepājas Universitāte ir viena no konkurētspējīgākajām augstākās izglītības iestādēm
Kurzemes reģionā un Latvijā.
Profesionālā

maģistra

studiju

programmas

“Vadības

zinības”

gala/valsts

pārbaudījumu komisijas priekšsēdētāja Dr.oec. Veronika Bikse norāda, ka: “Studiju procesā
iegūto zināšanu, prasmju un kompetences līmenis atbilst iegūstamajai kvalifikācijai vadības
zinībās. Studiju rezultāti pilnībā atbilst profesiju standartam.
Maģistra darbu autori ir pietiekami dziļi izpētījuši un labi pārzina pētījumā veiktās
sfēras. Maģistra darbos lietotas daudzveidīgas pētīšanas metodes, izdarītie secinājumi un
piedāvātie priekšlikumu liecina, ka absolventi pratīs tās sekmīgi izmantot praksē. Autori ir
iedziļinājušies pētāmās problēmas risināšanā, pārzina to jomu, par kuru tika veikti pētījumi, ir
apguvuši pietiekamas pētnieciskās prasmes, prot sabiedrības parādības un procesus saistīt
kopsakarībās.
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Labāks ir problēmas praktiskais risinājums, pielietotās pētīšanas metodes, lai
izstrādātu ieteikumus problēmas risināšanai valsts, nozaru, attiecīgo institūciju, uzņēmumu
līmenī.
Ieteikums – vēlams, izstrādājot ieteikumus, norādīt konkrētu adresātu, uz kuru
attiecas pētāmās problēmas risināšana: valsts līmenī, nozares, attiecīgās institūcijas vai
uzņēmuma līmenī.
Studiju programmas apgūšana dod iespēju maģistrantiem paaugstināt savu
profesionālo kompetenci. Tā neapšaubāmi ir lietderīga, īpaši reģiona attīstības veicināšanas
kontekstā”.
Kopumā raksturojot studējošo zināšanu, prasmju un kompetenču atbilstību studiju
līmenim un/vai iegūstamajai kvalifikācijai/akadēmiskajam grādam, gala/valsts pārbaudījumu
komisijas priekšsēdētāji, norāda, ka:


studējošo zināšanas, prasmes un kompetences ir atbilstošas studiju līmenim
un iegūstamajai kvalifikācijai;



studiju rezultāti atbilst profesijas standartam – uzņēmumu vadītājs;



studentu iegūtās zināšanas, prasmes un kompetences noteikti ir pietiekamas,
lai veiksmīgi iekļautos darba tirgū.

Informācija par piedāvāto izglītību darba devēju skatījumā iegūta arī aptaujājot
studentu prakses vadītājus – darba devējus prakses vietās, saņemot vērtējumu par studentu
teorētisko un praktisko sagatavotības līmeni, atbilstoši darba tirgus prasībām.
Darba devēji norāda, ka studentu kompetences ir atbilstošas studiju līmenim un
iegūstamajai kvalifikācijai, t.sk., pietiekošas gan teorētiskās, gan praktiskās prasmes, arī
analītiskās prasmes. Studiju un prakses rezultāti ir atbilstoši profesiju standartam.
Atzinīgi no prakšu vadītājiem tiek vērtēts tas, ka prakšu laikā studentiem ir iespēja
īstenot dažādus uzdevumus, lai tādējādi pārliecinātos par savām darba spējām un izjust
gandarījumu par paveikto.
Prakšu vadītāju viedokļu apkopotā informācija liecina par to, ka studenti uzticētos
pienākumus veic precīzi un atbildīgi, prot pārvaldīt dažādas datorprogrammas, lai apstrādātu
informāciju, ir prasme sadarboties un komunicēt ar kolēģiem, ar sadarbības partneriem un
dažādu aktivitāšu un pasākumu organizēšanā iesaistītām personām.
Prakses pārstāvošās organizācijas atzīmē, ka studentiem ir iegūtas pietiekamas
teorētiskās zināšanas, lai varētu kopā ar darbiniekiem vienā komandā īstenot plānotos
uzdevumus, studenti aktīvi un ar interesi piedalās pasākumu, mārketinga aktivitāšu izstrādē un
īstenošanā. Prakšu vērtējumos norādīta studentu labā teorētiskā un praktiskā sagatavotība,
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studentu spēja patstāvīgi plānot darbu gaitu, prasme tikt galā ar sarežģītām situācijām, labās
svešvalodu zināšanas.
Ieteikumi no prakses vietām – pilnveidot komunikācijas prasmes darbā ar klientiem,
paaugstināt pašpārliecinātību, pilnveidot un papildināt citu svešvalodu prasmes, piemēram,
vācu, krievu.

1.4. Studiju virziena stipro un vājo pušu, iespēju un draudu analīze
Valsts

kontrole,

veicot

augstākās

izglītības

finansēšanas

sistēmas

auditu

(18.12.2017.) par augstākās izglītības sistēmas efektivitāti, norāda, ka attīstība augstākās
izglītības sistēmā ir ļoti lēna, jo drīzāk tiek uzturēts esošais līmenis nevis veicināta ambiciozu
mērķu sasniegšana.
Latvijā nav izstrādāta vienota akadēmiskā personāla atjaunošanas un pēctecības
politika, lai piesaistītu labākos pasniedzējus, kas veicinātu konkurenci un celtu studiju
kvalitāti.13
Akadēmiskā personāla atjaunošanu nodrošina doktorantu piesaiste un iesaiste studiju
procesā, jo doktora studijas ir akadēmiskā personāla atjaunotnes bāze, t.sk., Liepājas
Universitātē.
“LiepU attīstības

stratēģijā,

2016.-2020.

gadam”14

noteiktajiem

studiju un

mūžizglītības attīstības mērķiem, kur viena no prioritārajām rīcībām ir attīstīt profesionālās
pilnveides atbalsta sistēmu, stiprinot akadēmiskā personāla kapacitāti un paaugstinot
profesionālo kompetenci pedagogu izglītības un stratēģiskās specializācijas jomās, veicinot
LiepU modernizāciju un internacionalizāciju.
“LiepU Cilvēkresursu attīstības plāna 2018.-2023.gadam” ir ietvaros veikts esošās
situācijas izvērtējums, kā arī LiepU cilvēkresursu vadības procesu stipro un vājo pušu analīze,
kuras mērķis, izmantojot cilvēkresursu vadības procesus un ārējās vides piedāvātās iespējas,
mazināt analīzes rezultātā konstatētās vājās puses un izvairīties no iespējamiem draudiem un
riskiem, kas šobrīd kavē un/ vai nākotnē varētu apdraudēt LiepU mērķu sasniegšanu.
LiepU akadēmiskais personāls uz 01.10.2017. ir 103, t.sk. 73 sievietes (75 %),
pieaicinātie ārvalstu mācībspēki stratēģiskās specializācijas jomās 2017./2018.st.gadā ir 12.
Vadības un sociālo zinātņu fakultātē no 14 vēlētiem docētājiem:


13

zinātņu doktori ir 9, no tiem 7 sievietes un 2 vīrieši,
maģistri – 5, sievietes.

http://www.juristavards.lv/zinas/271920-valsts-kontrole-trukumi-augstakas-izglitibas-finansesanas-sistemaraisa-bazas-ari-par-studiju-kvalitati/
14
Liepājas Universitātes attīstības stratēģijā, 2016.-2020. gadam. Pieejams:
https://www.liepu.lv/lv/654/dokumenti. Skatīts: 13.11.2018.
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Latvijā kopumā ir novērojama akadēmiskā personāla novecošanās tendence15, kas skar
lielāko daļu Latvijas augstskolu, arī LiepU VSZF.
2017. / 2018. akadēmiskajā gadā to akadēmiskā personāla, darbinieku skaits, kuri jau
ir pensionēti vai periodā no 2018. līdz 2023. gadam sasniegs pensijas vecumu, ir 34 % no
pašreizējā LiepU akadēmiskā personāla – VSZF fakultātē – no 29 % līdz 35 % (skat.
2.tabulu).
2. tabula
VSZF akadēmiskā personāla vecuma struktūra
2017. / 2018. akadēmiskajā gadā
Nr.p.k.

Struktūrvienība / vecums

Vadības un sociālo zinātņu fakultāte

Darbinieku skaits
(dati uz 01.10.2017.)
kopā
t.sk. sievietes
skaits
%
skaits
%
14

100 %

12

86 %

nav

nav

nav

nav

1.

līdz 29 gadiem

2.

no 30 līdz 39 gadiem

1

7%

1

8%

3.

no 40 līdz 49 gadiem

4

29 %

4

33 %

4.

no 50 līdz 59 gadiem

4

29 %

3

25 %

5.

no 60 līdz 64 gadiem

3

21 %

3

25 %

6.

no 65 gadiem

2

14 %

1

8%

Stipro un vājo pušu analīzes rezultātā konstatēti trūkumi, kas norāda uz kompetenču
trūkumu un attīstības vajadzību nepieciešamību, un tie ir:


neatbilstoši mazs valsts finansējums: grūti izveidot prognozējamu un ilgtspējīgu darba
samaksas sistēmu,



atalgojuma atšķirības LiepU un ārpus LiepU ietekmē jaunu profesionāļu piesaisti un
noturēšanu akadēmiskajā un pētniecības darbā,



finansiālu apsvērumu dēļ maz iespēju pilnveidot amatam atbilstošās profesionālās
kompetences un iegūt jaunas zināšanas,



angļu valodas vai citu svešvalodu neprasme,



starpkultūru komunikācijas prasmes neatbilstošā līmenī (attiecībā uz ārzemju
studentiem),

15
16



dominē īslaicīga mācībspēku mobilitāte ārvalstu universitātēs,



nepilnīga esošo darbinieku motivēšanas un jaunu darbinieku piesaistes sistēma,



akadēmiskā personāla novecošanās.16

https://www.liepu.lv/uploads/files/LiepU_strategija_2020_majas%20lapai.pdf – 7.tabula 16.lpp.
LiepU akadēmiskā personāla attīstības pasākumu plāns 2018.– 2022. gadam -9.lpp.
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Ir identificēta rīcība LiepU stratēģisko mērķu sasniegšanai un sasniedzamie rezultāti:
1.Panākt visu LiepU pētniecības un studiju virzienu ilgtspējīgu nodrošinājumu ar
nozaru zinātņu doktoriem. Sasniedzamais rezultāts - ne mazāk par 65 % no pamatdarbā
ievēlētā akadēmiskā personāla ir doktora zinātniskais grāds; ne mazāk par 50 % zinātņu
doktoru ir vecumā līdz 45 gadiem;
2.Nodrošināt kvalitatīvu akadēmisko (mācībspēku, pētniecības) starptautisko
mobilitāti. Sasniedzamais rezultāts - pieaugoša akadēmiskā mobilitāte, tostarp, ilgstoša (ilgāk
par 1 mēnesi);
Identificēto problēmu raksturo esošās situācijas izpēte:


līdz šim pilnvērtīgi nerealizētā LiepU Cilvēkresursu attīstības stratēģija,



maz pieredzes inovāciju ieviešanā tautsaimniecībā,



jaunu zinātņu doktoru sagatavošanas un piesaistes nepietiekama intensitāte,



LiepU akadēmiskā personāla zinātņu doktoru novecošanās,17



ierobežoti resursi jauno zinātnieku motivēšanai un piesaistei akadēmiskajam
un zinātniskajam darbam,



nepietiekamās akadēmiskā personāla angļu valodas zināšanas augstākajā
līmenī, kas ierobežo iespējas īstenot studiju kursus angļu valodā, izmantot
profesionālo literatūru, pētījumu rezultātus un avotus angļu valodā, neveicina
starptautisko konkurētspēju, studiju vides atvērtību un mobilitāti, kā arī
LiepU atpazīstamību starptautiskā līmenī,



situatīva ārvalstu mācībspēku piesaiste studiju programmu un studiju kursu
īstenošanā.

1.5.

Studiju virziena vadība: pārvaldības struktūra

Studiju virziens “Vadība, administrēšana, nekustamo īpašumu pārvaldība” tiek
īstenots Vadības un sociālo zinātņu fakultātē.
Par studiju virziena īstenošanu atbildīgā persona ir fakultātes dekāns, studiju virziena
vadītājs, administrēšanas procesā ir iesaistīti gan studiju programmu direktori, gan arī studiju
programmu apakšvirzienu vadītāji.
Pārskata periodā studiju virzienā īstenoto studiju programmu direktoru un studiju
virzienu vadītāju pienākumi un tiesības ir noteikti saskaņā ar LiepU Senātā apstiprināto
Nolikumu par studiju virzienu vadītājiem un studiju programmu direktoriem (apstiprināts
LiepU Senāta sēdē 2016.gada 19.decembrī, protokols Nr.5).
17

Zinātniskās institūcijas „Liepājas Universitāte” SVID analīze (2013–2015),
https://www.liepu.lv/uploads/files/LiepU%20Zinatniskas%20darbibas%20strategija_2015_2020.pdf -2.lpp.
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Studiju virziena pārvaldība notiek saskaņā ar LiepU Senātā apstiprinātiem
dokumentiem:
1. Nolikums par pamatstudijām un augstākā līmeņa studijām (apstiprināts LiepU Senātā
20.12.2010., ar grozījumiem 18.04.2011., 19.12.2011.).
2. Nolikums par gala pārbaudījumiem, valsts pārbaudījumiem un valsts noslēguma
pārbaudījumiem (apstiprināti LiepU Senātā 15.12.2014., grozījumi 25.04.2016.).
3. Noteikumi par mācībspēku un studējošo savstarpējiem pienākumiem un tiesībām
(apstiprināti LiepU Senātā 21.02.2011.).
4. Noteikumi par studiju kursa/moduļa pārbaudījumiem (apstiprināti LiepU Senātā
20.05.2013.).
5. LiepU

iekšējās

kārtības

noteikumi

studējošiem

(apstiprināti LiepU

Senātā

21.02.2011.).
6. Darba kārtības noteikumi Liepājas Universitātes darbiniekiem (apstiprināti LiepU
Senātā 23.05.2011., grozījumi/precizējumi, rektora 14.04.2015. rīkojums Nr. 17-v).
7. Liepājas Universitātes intelektuālā īpašuma pārvaldības noteikumi (apstiprināti
22.02.2016.)
8. KVS ir izveidotas procedūras, kas saistītas ar studiju procesu, kurās skaidri noteiktas
administratīvā, akadēmiskā personāla un studējošo savstarpējās attiecības:
a) Personas ierakstīšana studējošo sarakstā 1.kursā (aprakstīts Uzņemšanas
process, nosakot pretendentu un administratīvā personāla savstarpējos
pienākumus un darbība);
b) Personas ierakstīšana studējošo sarakstā vēlākajos studiju posmos, pārnākot
no citas augstskolas vai atjaunošanas kārtība (aprakstīts process, nosakot
pretendentu un administratīvā personāla savstarpējos pienākumus un
darbības);
c) Personas ierakstīšana studējošo saraktā, ja studējošais maina studiju
programmu vai studiju formu (aprakstīts process, nosakot pretendentu un
administratīvā personāla savstarpējos pienākumus un darbības);
d) Studiju rezultātu atspoguļošana studējošā studiju kartē (aprakstīts process,
nosakot

studentu,

mācībspēku

administratīvā

personāla

savstarpējos

pienākumus un darbības);
e) Akadēmiskā atvaļinājuma piešķiršanu un atgriešanās pēc akadēmiskā
atvaļinājuma

(aprakstīts

process,

nosakot

studentu,

administratīvā personāla savstarpējos pienākumus un darbības);
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mācībspēku

f) Studējošā izslēgšana no studējošā saraksta pēc paša vēlēšanās (aprakstīts
process, nosakot studentu, mācībspēku administratīvā personāla savstarpējos
pienākumus un darbības);
g) Studējošā izslēgšana no studējošo saraksta nenokārtotu akadēmisko saistību
dēļ, finansiālo saistību dēļ (aprakstīts process, nosakot studentu, mācībspēku
administratīvā personāla savstarpējos pienākumus un darbības).

1.6.

Studiju virziena resursi (tai skaitā finanšu resursi) un
materiāltehniskais nodrošinājums

1.6.1. finanšu resursi studiju virzienam atbilstošo studiju programmu
īstenošanas nodrošināšanai, kā arī akadēmiskā personāla pētniecības
(radošās) darbības nodrošināšanai. Finanšu resursu izmantošanas kontrole
un ilgtspēja. Finansējums literatūras iegādei un elektronisko datu bāzu
abonēšanai
LiepU ikgadējais kopējais budžets sastāv no naudas plūsmas budžeta, ko veido
augstskolas ienākošie un izejošie naudas līdzekļi plānotajam kalendārajam gadam.
Finanšu resursi studiju virzienam atbilstošo studiju programmu īstenošanas veido:
- valsts pamatbudžeta transferti augstākajai izglītībai;
- studiju maksas ieņēmumi.
Studiju finansējumu no valsts budžeta līdzekļiem piešķir katru kalendāro gadu
saskaņā ar MK 12.12.2006. noteikumiem Nr. 994. “Kārtība, kādā augstskolas un koledžas tiek
finansētas no valsts budžeta līdzekļiem” un vienošanās starp Izglītības un zinātnes ministrijas
un Liepājas Universitātes par noteikta skaita speciālistu sagatavošanu.
Studiju maksa tiek segta no fizisko un/vai juridisko personu līdzekļiem. Studiju
maksu apmēru, atlaides un samaksas kārtību katram studiju gadam nosaka un apstiprina
LiepU Senāts.
Naudas līdzekļu izdevumu plānošana notiek atbilstoši LiepU normatīvajiem
dokumentiem par pamatbudžeta plānošanu, nosakot: personāla likmju skaitu nākamajam
katram akadēmiskajam gadam atbilstoši MK 28.07.2009. noteikumiem Nr. 836 “Pedagogu
darba samaksas noteikumi” un LiepU normatīvajiem dokumentiem, kā arī atlīdzības plānu
katram budžeta gadam (personāla likmju skaitu var pārskatīt un precizēt, ņemot vērā
uzņemšanas rezultātus) un fakultāšu finanšu resursu noteikto procenta apmēru, kas tiek
piešķirts no attiecīgās fakultātes pārraudzībā esošo studiju jomu kopējiem finanšu resursiem
19

plānotajam kalendārajam gadam atbilstoši “Kārtībai fakultāšu finanšu resursu piešķiršanai un
izmantošanai” (apstiprināta ar LiepU rektora v.i. 02.02.2016.rīkojumu Nr.10-v).
LiepU pamatbudžetā katru kalendāra gadu tiek izveidots zinātniskās darbības
attīstības fonds. Par tā sadali fakultātēm/ institūtiem lemj Zinātnes padome.
Finansējums literatūras iegādei, periodikas un elektronisko datubāžu abonēšanai
iekļauts LiepU kopējā pamatbudžetā. Visām studija virziena programmām ir nodrošināti
studiju un pētniecības resursi LiepU bibliotēkā.
Katru kalendāro gadu LiepU un LiepU Studentu padome, lai atbalstītu un sekmētu
studējošo pašpārvaldes darbību, atjauno sadarbības līgumu un nosaka piešķirto finansējumu
no LiepU pamatbudžeta, kas nav mazāks par vienu divsimto daļu no gada budžeta, atbilstoši
Augstskolas likumam 53.pantam.
Finansējuma nodrošinājuma analīze notiek katru gadu, un apstiprina Senāts.
Fakultātes naudas līdzekļu izdevumu plāns ir saistošs izdevumu studiju jomas nodrošināšanai
un attīstībai. Tie ir: mācībspēku dalības maksas zinātniskās konferencēs; komandējumu
izdevumi; transporta izdevumi mācību ekskursijām. To nosaka Instrukcija LiepU
pamatbudžeta plānošanai, izpildei un kontrolei (30.11.2017.)18
Studiju virzienā iesaistītā akadēmiskā personāla zinātniskās darbības atbalstam
pašnovērtējuma periodā tika piešķirts finansējums no LiepU Vadības un sociālo zinātņu
fakultātes attīstības budžeta un LiepU zinātniskās darbības attīstības fonda finansējuma.
Akadēmiskā personāla zinātnisko publikāciju un konferenču pieteikumi tika izskatīti
fakultātes domē un rekomendēti LiepU Zinātnes padomei.
2017./2018.studiju gadā zinātniskās darbības attīstības finansējums tika piešķirts 600
EUR.
Saskaņā ar Liepājas pilsētas domes un LiepU noslēgto līgumu par finanšu līdzekļu
piešķiršanu vieslektoru piesaistei, tika nodrošinātas gan ārvalstu, gan vietējā mēroga
vieslekcijas, pieaicinot ārzemju (Frans de Jongs, Maarten van Rijn, Nīderlane) un Latvijas
augstskolu lektorus un jomas profesionāļus (J. Millers, A.Hermanis, I.Pērkone – Redoviča,
R.Cāne, V.Lūriņš, I,.Bandeniece, u.c.) konkrēto studiju programmu ietvaros.

18

https://www.google.com/search?q=%E2%80%9CK%C4%81rt%C4%ABba+fakult%C4%81%C5%A1u+finan%
C5%A1u+resursu+pie%C5%A1%C4%B7ir%C5%A1anai+un+izmanto%C5%A1anai%E2%80%9D+LiepU&oq
=%E2%80%9CK%C4%81rt%C4%ABba+fakult%C4%81%C5%A1u+finan%C5%A1u+resursu+pie%C5%A1%
C4%B7ir%C5%A1anai+un+izmanto%C5%A1anai%E2%80%9D+LiepU&aqs=chrome..69i57.11444j0j4&sourc
eid=chrome&ie=UTF-8
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1.6.2. studiju virzienā iesaistītā augstskolas vai koledžas akadēmiskā
personāla kvalifikācija, tā atbilstība studiju virzienam atbilstošo studiju
programmu īstenošanai
2017./2018. studiju gadā VSZF mācībspēki sociālo zinātņu jomā, ekonomikas,
komunikācijas un vadības zinātņu jomā, psiholoģijas zinātņu jomā un tūrisma jomā nodrošina
studiju virziena studiju programmu saturu un kvalitāti, sasaistot teorētiskās atziņas ar
praktiskām aktivitātēm.
3.tabula
VSZF akadēmiskais personāls
Veronika Bikse

profesore, ekonomikas doktore (Dr.oec.)

Daina Celma- Zīda

asociētā profesore, ekonomikas doktore (Dr.oec.)

Uldis Drišļuks

lektors, profesionālais maģistrs uzņēmējdarbības vadībā (Mg.oec.)

Ērika Gintere

lektore, sociālo zinātņu maģistre psiholoģijā (Mg.psych.),, izglītības zinātņu
maģistre pedagoģijā (Mg.sc.educ.)

Zaigonis Graumanis

docents, filozofijas doktors (Dr.phil.)

Ilze Grospiņa

lektore, vides pedagoģijas maģistre (Mg.env.paed.)

Ārija Kolosova

docente, vēstures doktore (Dr.hist.)

Inta Kulberga

docente, vadībzinātnes doktore uzņēmējdarbības vadībā (Dr.sc.admin.)

Diāna Līduma

lektore, ekonomikas zinātņu maģistre uzņēmējdarbības vadībā (Mg.oec.)

Inese Lūsēna-Ezera

asoc.profesore, vadībzinātnes doktore izglītības vadībā (Dr.sc.administr.)

Arturs Medveckis

docents, pedagoģijas doktors (Dr.paed.)

Anita Mežinska

lektore, profesionālā maģistra grāds uzņēmumu un organizāciju
vadīšanā (MBA), pedagoģijas maģistre (Mg.paed.)

Diāna Oļukalne

lektore, sociālo zinātņu maģistre psiholoģijā (Mg.psych.), izglītības zinātņu
maģistre (Mg.sc.educ.)

Inga Pūre

docente, sociālo zinātņu doktore komunikācijas zinātnē (Dr.sc.soc.)

Astra Straume

lektore, profesionālā maģistra grāds muitas un nodokļu administrēšanā
(Mg.oec.)

Irina Strazdiņa

docente, psiholoģijas doktore (Dr.psych.)

Iveta Tumaščika

lektore, tiesību zinātnes maģistre (Mg.iur.)

Sandra Veinberga

profesore, filoloģijas doktore (Dr.philol.)

Vija Zēlerte

lektore, psiholoģijas maģistre (Mg.psych.)
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Docētāju profesionālā un zinātniskā kvalifikācija ir atbilstoša studiju programmas
mērķiem un uzdevumiem. Akadēmiskā personāla kvalifikācija ir atbilstoša studiju
programmas kursu īstenošanai, par ko liecina personāla dzīves un darba gājumu apraksts, kā
arī zinātniski pētnieciskā darba rezultativitāte. Kopējais VSZF docētāju saraksts ar
vieslektoriem un uz laiku pieņemtiem mācībspēkiem - pielikumā

1.6.3. studiju virziena metodiskais, informatīvais (tai skaitā bibliotēkas
resursu) un materiāltehniskais nodrošinājums, tā atbilstība apgūstamo
profesiju reglamentējošo normatīvo aktu prasībām
LiepU materiāli tehniskais nodrošinājums - lai īstenotu studiju programmas,
Liepājas universitātē ir šāds materiāli tehniskais nodrošinājums:
1. Datori – 320, (no tiem 80 datori ne vecāki par 3 gadiem);
2. Video projektori – 23;
3. Interaktīvās tāfeles – 7;
4. Kopētāji – 6;
5. Foto, videokameras – 18 (11 fotokameras, 7 videokamera);
6. Studentiem katrā no studiju korpusiem ir pieejams brīvpieejas bezvadu tīkls (kopumā
ir uzstādīti 36 bezvadu tīkla pieejas punkti);
7. Ir ieviests darba staciju virtualizācijas risinājums un trīs datoru klases ir aprīkotas ar
darba staciju klientiem (kopā 63 darba vietas). Studentiem tiek izveidots katram savs
virtuālais dators, kurš nav piesaistīts darba vietai. Šis risinājums nodrošina studiju
procesa mobilitāti un drošību.
8. Ir uzstādīta moderna tīkla aparatūra, kas nodrošina datortīkla virtualizāciju un
izveidots CAMPUS datortīkla savienojums starp visiem studiju korpusiem;
9. Studentiem pieejams vairākas zinātnisko publikāciju datubāzes – EBSCO, Letonika,
ScienceDirect, SCOPUS, Web of Science, Cambridge Journals Online.
10. Ir noslēgts sadarbības līgums ar uzņēmumu Microsoft par MS Office un MS Windows
programmatūras licenču nomu, kuras pasniedzēji var izmantot gan mācību procesa
realizācijā, gan mācību materiālu izgatavošanā. Šā sadarbības līguma ietvaros gan
LiepU pasniedzējiem, gan studentiem ir pieejams MS Office 365, 1Tb datņu arhīvs
mākonī u. c. bez papildus maksas.
11. Universitāte studiju procesa nodrošināšanai izmanto informatīvās sistēmas:
11.1. Bibliotēkas informatīvās sistēma “Alise”,
11.2. E-studiju vide “Moodle”;
11.3. Latvijas augstskolu informatīvā sistēma - LAIS (aprakstu skatīt zemāk).
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Liepājas Universitātes studentiem studiju uzņemšanas procesā tiek izsniegtas pieejas
studiju procesa uzskaites Latvijas augstskolu informatīvā sistēmai (LAIS).
Informatīvā sistēma pieejama globālā tīmekļa interneta adresē www.lais.lv (skatīt
2.attēlu).

2.attēls. LAIS galvenās saskarnes ekrānskats

Lai iegādātos nepieciešamo materiāli tehnisko bāzi, tiek veikti iepirkumi, izmantojot
elektronisko iepirkumu sistēmu – EIS (Interneta vietnē https://www.eis.gov.lv). Tikai tad, ja
nepieciešamais mācību procesa tehniskais aprīkojums vai programmatūras licences nav
pieejamas elektronisko iepirkumu sistēmā, LiepU izsludina konkursu, ievietojot informāciju
galvenajā

LiepU

mājas

lapā,

sadaļā

“Publiskie

iepirkumi

-

https://www.liepu.lv/lv/175/publiskie-iepirkumi”.
Elektronisko iepirkumu sistēmā, iegādājoties dažādu datortehniku vai mācību
procesam nepieciešamo tehnisko aprīkojumu, priekšroka tiek dota katalogiem, kuri pilnībā
atbilst zaļā publiskā iepirkuma kritērijiem (ZPI kritēriji).
2017./2018. studiju gadā atbilstoši studiju virziena „Vadība, administrēšana un
nekustamo īpašumu pārvaldība” tematiskiem studiju kursiem (dabas, vides, ekonomikas,
menedžmenta, ētikas u.c. jomās) tika iegādāti 27 izdevumi par kopējo summu 598.59 EUR:
vispārējo zināšanu nodrošināšanai visu virzienā pārstāvēto studiju programmu - Biznesa un
organizācijas vadība, Komunikāciju vadība, Kultūras vadība, Tūrisma un rekreācijas vadība,
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Vadības zinības īstenošanai, ekonomikas, komunikāciju, psiholoģijas, sabiedrisko zinātņu,
socioloģijas, statistikas, tiesību un politikas jomās tika iegādāti pieci izdevumi, bet, ievērojot
specializāciju programmu virzienos, menedžmenta un mārketinga jomā vēl deviņi, kultūras,
mākslas un mūzikas jomā - 11 un sabiedrisko attiecību (publicitātes) jomā - divi izdevumi.
Bibliotēkas krājuma komplektēšana notiek saskaņā ar Komplektēšanas politiku un KVS
procedūru A-10-2 Bibliotēkas fondu komplektēšana.
Gan studentu, gan akadēmiskā personāla vajadzībām LiepU Bibliotēkā tiek
nodrošināta bezmaksas datu bāzu izmantošana, organizējot piekļuvi LiepU Bibliotēkas
abonētajām, izmēģinājuma un brīvpieejas datubāzēm LiepU telpās un ārpus tām.
Ikvienam ir iespēja izmantot tādas brīvpieejas datubāzes kā LiepU promocijas darbu,
akadēmiskā personāla publikāciju un studentu noslēguma darbu datubāzi. Studentiem un
akadēmiskajam personālam tiek piedāvāti bezmaksas pašapkalpošanās pakalpojumi,
piemēram, pašapkalpošanās skeneru izmantošana LiepU lasītavā, informācijas resursu
elektroniskā pasūtīšana/rezervēšana/izmantošanas termiņa pagarināšana gan e-katalogā, gan
mobilajā versijā, kā arī grāmatu izsniegšana/saņemšana ar Self-Check iekārtu.
Studentu un akadēmiskā personāla rīcībā ir Elektronisko resursu lasītava – datorklase
ar nepieciešamo programmatūru un interneta pieslēgumu, e-studiju vide MOODLE.
Par informācijas resursu jaunumiem ir iespējams uzzināt LiepU Bibliotēkas tīmekļa
vietnē un LiepU Bibliotēkas ikmēneša informatīvajā biļetenā „Lasonis” (elektroniskais
izdevums).
LiepU un citu augstskolu vai koledžu bibliotēku sadarbības kontekstā atzīmējams, ka
LiepU bibliotēka sniedz Starpbibliotēku abonementa (SBA) un Starptautiskā starpbibliotēku
abonementa (SSBA) pakalpojumus.
Veiksmīga sadarbība ir izveidota ar dokumentu piegādes servisu SUBITO, Latvijas
Nacionālo bibliotēku u. c. Latvijas un ārvalstu bibliotēkām.
Kopējais iekšzemes starpbibliotēku abonentu (SBA) literatūras pieprasījumu skaits
2016./2017. gadā bija 45, bet 2017./2018. studiju gadā – 7 pieprasījumi. Būtiskais
pieprasījumu skaita samazinājums ir skaidrojams ar aktīvāku elektronisko resursu
izmantošanu abonētajās un brīvpieejas datubāzēs.

1.7. Zinātniskās pētniecības (radošās darbības) īstenošana studiju virziena
ietvaros, tai skaitā pētniecības institucionālā organizācija, studiju virziena
īstenošanā iesaistītā akadēmiskā personāla pētnieciskā (radošā) darbība,
studējošo iesaistīšana pētniecības (radošajos) projektos, kā arī dalība
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starptautiskajos projektos, Latvijas Zinātnes padomes un citu institūciju
finansētajos projektos pārskata periodā
LiepU Zinātniskās darbības stratēģijā 2015. - 2020.gadam19:
- Pētniecības tematika atbilst valsts prioritātēm (valsts pētījumu programmas),
starptautiski aktuāliem pētniecības virzieniem, kā arī reģiona attīstības vajadzībām
(pašvaldību, reģiona uzņēmēju u. c. pasūtījumi);
- LiepU zinātniskie institūti un pētnieku grupas fakultātēs – radoši, nacionālajai un
starptautiskajai sadarbībai atvērti zinātnieku kolektīvi, kas veido nacionālo un starptautisko
sadarbības tīklu aktuālo pētniecības tēmu un pētniecības projektu īstenošanai;
- LiepU darbojas starpnozaru pētnieku grupas aktuālu zinātnisku problēmu
kompleksai risināšanai sadarbībā ar Latvijas un ārvalstu universitātēm un uzņēmējiem, kas
rezultātu sasniegšanai spēj piesaistīt uzņēmēju, valsts un starptautisko projektu līdzekļus;
- Pētniecības un uzņēmējdarbības sadarbību balsta Tehnoloģiju pārneses centrs,
Prototipēšanas centrs. Sadarbība ar Kurzemes Biznesa inkubatoru un Liepājas Universitātes
Zinātnes un inovāciju parku tiek izmantota studentu un jauno zinātnieku pētījumu ieviešanai
tautsaimniecībā un komercializēšanai;
- Pētījumu rezultātu publiskošana starptautiskā līmenī (starptautiskās konferencēs un
kongresos, starptautiski citējamos izdevumos) ir augoša;
- LiepU zinātniskie turpinājumizdevumi un žurnāli atrodas nozares atzītās
starptautiski citējamo izdevumu datu bāzēs;
- Zinātnes un pētniecības popularizēšana notiek sadarbībā ar visiem sociālajiem
partneriem, visām vecuma un sociālajām grupām, īpaši attīstot sadarbību ar skolām,
radošajām un profesionālajām organizācijām, veicinot jaunatnes ieinteresētību zinātnē un
izpratni par zinātnisko darbību un radošumu kā veiksmīgas karjeras pamatu jebkurā darbības
jomā. Akadēmiskā personāla dalība konferencēs, zinātnisko semināros, publikāciju profils un
tematika atspoguļota ikgadējā LiepU Zinātniskās darbības pārskatā par 2017. gadu, kas
pieejams šeit: https://sciencelatvia.lv/#/pub/institucijas_publ_parskats/254278.
Studiju virzienā iesaistītā akadēmiskā personāla zinātniskā pētniecība ir saistīta ar
docējamo studiju kursu tematiku un saturu. Par to liecina referātu tēmas un atbalsts publicēt
arī studentu noslēgumu darbu ietvaros veikto pētījumu rezultātus.
Daži no fakultātes docētāju starptautiskās datubāzēs iekļautajos izdevumos
publicētiem zinātniskiem rakstiem:

19

https://www.liepu.lv/uploads/files/LiepU%20Zinatniskas%20darbibas%20strategija_2015_2020.pdf ) ir
definēti šādi vidējā termiņa stratēģiskie mērķi (4.lpp.)
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Web of Science vai SCOPUS datubāzēs iekļautajos izdevumos publicētie
oriģinālie zinātniskie raksti:


Sandra Veinberga. “Pensée critique, l’intérieur et l’extérieur. Discours public et vie
quotidienne / Critical thinking – inside out. Public discourse and everyday life” –
datubāzē ESSACHES. Journal for Communication. Vol 11. No 2(22) 2018. – saite uz
publikāciju - Des concepts inhabituels en tant qu’obstacle à la pensée critique dans
les débats publics au sujet du problème des droits des femmes en Lettonie. La pensée
réflexive dans l’ère des informations fallacieuses (fake news). Unfamiliar concepts as
an obstacle for critical thinking in public discussions regarding women’s rights issues
in Latvia. Reflective thinking in the ‘fake news’ era. Publicēts 23.12.2018. Index
Scopus: http://www.essachess.com/index.php/jcs/issue/current



Sandra Veinberga. “The attitude of Digital Natives Towards intrapersonal
Communication” – datubāzē Proceedings of 2018. Publication of articles in European
Proceedings of Social & Behavioural Sciences -EpSBS- (indexada en Web of Science
WOS - Conference Proceedings Citation Index- ISI Thomson Reuters) - saite uz
publikāciju - https://www.futureacademy.org.uk/publication/EpSBS/EDUHEM2018/



Sandra Veinberga.”Digital Natives and Intrapersonal Communication” – datubāzē
Conference

Proceedings

ISSN

2367-5659

-

saite

uz

publikāciju

-

https://dx.doi.org/10.5593/SGEMSocial
Recenzētās zinātniskās monogrāfijas:


Sandra Veinberga. Komunikativistika (nodota izdevniecībai Zvaigzne) 2018.gada
septembrī.
Citās starptautiskās datubāzēs iekļautajos izdevumos publicētie oriģinālie

zinātniskie raksti:


Indra Kalniņa, Ārija Kolosova. “Starpdisciplinārā pieeja skolas un augstskolas
kontekstā”. Iesniegts LiepU XV starptautiskās zinātniskās konferences rakstu
krājumam „Valodu apguve: problēmas un perspektīvas ” (ISSN 1407– 9739) EBSCO:
Language Acquisition: Problems and Perspectives: Conference Proceedings.



Inga Pūre. “The Influence of Marketing Theory and Practice on Development of
Public Relations Education in Latvia”.- International History Of Public Relations
Conference,

Bournemouth

University,

UK.-

https://microsites.bournemouth.ac.uk/historyofpr/proceedings/


Anita Līdaka, Irina Strazdiņa, Gundega Tomele. The Pedagogical and Psychological
Aspects of the Parent Education Content in the Context of the Upbringing Of Children
- ICLEL 2017 Abstract Book 3rd International Conference On Lifelong Learning And
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Leadership For All PolitechnicaUniversity of Porto, Portugal - ICLEL 17
Conference Proceeding Book Publishing Date: 27.12.2017, ISBN 978-605-66495-23.-

844.

–

854.p.

https://docs.wixstatic.com/ugd/d546b1_556b6bc2999846dcb76e9dc2c01dac01.pdf


Anita

Lidaka, Irina

Strazdina.

Promotion

Opportunities

Of

Students’

Competitiveness During Study Process - 10th annual International Conference of
Education, Research and Innovation. Seville, Spain ICERI 2017 Proceedings.Appears in: ICERI2017 Proceedings. Pages: 4698-4706 Publication year: 2017,
ISBN: 978-84-697-6957-7, ISSN: 2340-1095, doi: 10.21125/iceri.2017.1259


Inese Lūsēna – Ezera, Diāna Līduma. “Teamwork In Manufacturing Enterprise
Performance Achievement”, 10 p. - ISSN 2029-4441 / eISSN 2029-929X, ISBN 978609-476-119-5

eISBN

978-609-476-118-8

https://doi.org/10.3846/bm.2018.13 - 10th

doi:

10.3846/bm.2018.13,

International Scientific Conference

“Business and Management 2018” May 3–4, 2018, Vilnius, LITHUANIA, Section:
Business Technologies and Sustainable Entrepreneurship, http://www.bm.vgtu.lt,
Vilnius, VGTU Press: http://www.bm.vgtu.lt/index.php/verslas/2018/paper/view/434


Diāna Līduma, Ārijs Orlovskis, Uldis Drišļuks, Antra Dreģe. “Contemporary
Music Product Selling Experience In Latvia And Europe”, 18. – 33. p. - 'Problems of
Management in the 21st Century', ISSN 2029-6932 /Print/, ISSN 2538-712X /Online/
ISSN 2029-6932, Vol. 13-1, 2018, EBSCO: Business Source Complete & Business
Source Corporate, Index Copernicus, Cabell Publishing, Inc., Directory of Publishing
Opportunities in Management, OAJI, Global Impact Factor (GIF), PECOB (Portal on
Central Eastern and Balkan Europe), Open Academic Journals Index (OAJI),
ESJI, CNKI, ERIH PLUS, MIAR, ROAD, CIRC, DOAJ etc. You can find more
detailed

information

on

our

websites:

http://www.jbse.webinfo.lt/PMC/Problems_of_Management_Abstracting.htm,
http://www.scientiasocialis.lt/pmc/
Citi recenzēti zinātniski raksti ISSN, ISBN izdevumos:


Zaigonis Graumanis. “Formālās loģikas kompetences robežas”, 100. – 107. - ISSN
14076918 - Liepāja: LiePA, Sabiedrība un kultūra. Rakstu krājums, XX; 2018. 426
lpp.



Inga Pūre. “Diversity of public relations education in higher education institutions of
Latvia”, 172. – 182. - ISSN 14076918 - Liepāja: LiePA, Sabiedrība un kultūra. Rakstu
krājums, XX; 2018. 426 lpp.
27



Kaspars Vārpiņš. “Izglītojošo datorspēļu izstrādes priekšnosacījumi”, 303. – 308. ISSN 14076918 - Liepāja: LiePA, Sabiedrība un kultūra. Rakstu krājums, XX; 2018.
426 lpp.



Sandra Veinberga. “Cenzūras ietekmes virzieni latviešu grāmatniecības un
publicistikas attīstībā līdz Latvijas neatkarības iegūšanai (1918)”, 154. – 174. - ISSN
2500 -9508. - Liepāja: LiePA, Aktuālas problēmas literatūras un kultūras pētniecībā.
Rakstu krājums, 23, 2018. https://www.liepu.lv/lv/1132/23-rakstu-krajums
Tēzes konferenču tēžu krājumos:



Sandra Veinberga.”The attitude of Digital Natives Towards intrapersonal
Communication” - 8th International Conference on Intercultural Education and the 1st
International Conference on Transcultural Health: The Value of Education and Health
for a Transcultural and Global World. Almeria, from 20 to 22 June 2018. https://www.futureacademy.org.uk/publication/EpSBS/EDUHEM2018/



Publication of articles in European Proceedings of Social & Behavioural Sciences EpSBS- (indexada en Web of Science WOS- Conference Proceedings Citation IndexISI Thomson Reuters)



Sandra Veinberga. ”Digital Natives and Intrapersonal Communication” International Multidisciplinary Scientific Conference Social Sciences & Arts SGEM
2018. Albena, Bulgaria - https://sgemworld.at/ssgemlib/spip.php?article6994



Sandra Veinberga. “Latviešu mākslas publicistikas attīstības tendences periodikā
(20.–30. gadi)” - Liepājas 24. starptautiskā zinātniskā konference: Aktuālas problēmas
literatūras un kultūras pētniecībā. 2018. gada 15. -16 martā. Liepājas universitāte,
Lielā iela 14. Latvija - https://www.liepu.lv/lv/144/zinatniskas-konferences



Anita Līdaka, Irina Strazdiņa, Gundega Tomele. The Pedagogical and Psychological
Aspects of the Parent Education Content in the Context of the Upbringing Of Children
- ICLEL 2017 ABSTRACT BOOK 3 rd International CONFERENCE on LIFELONG
LEARNING AND LEADERSHIP FOR ALL PolitechnicaUniversity of Porto,
PORTUGAL.-

110.-

11.P.-

https://docs.wixstatic.com/ugd/d546b1_9ccf427c6ef14b28b4c22c04dc3e515d.pdf
Populārzinātniskas publikācijas:


Sandra Veinberga. ”Daži mīti par mediju „tendenciozitāti“ vai kurš no kā ir atkarīgs”
– TVNET - https://www.tvnet.lv/6451260/dazi-miti-par-mediju-tendenciozitati-vaikurs-no-ka-ir-atkarigs
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Sandra Veinberga. ”Bīstamie šodienas mediji jeb Kas ir avotu kritiskā analīze?” –
TVNET - https://www.tvnet.lv/6445293/bistamie-sodienas-mediji-jeb-kas-ir-avotukritiska-analize
Referāti zinātniskajās konferencēs un LiepU zinātniskās konferences 2018. gadā



Sandra Veinberga. The attitude of Digital Natives Towards intrapersonal
Communication. 8th International Conference on Intercultural Education and the 1st
International Conference on Transcultural Health: The Value of Education and Health
for a Transcultural and Global World. Almeria from 20 to 22 June 2018.



Digital Natives and Intrapersonal Communication. Speaker (55838, L). 5th
International Multidisciplinary Scientific Conference Social Sciences & Arts SGEM
2018.

Albena,

Bulgaria.

https://www.sgemsocial.org/index.php/dates-

deadlines/plenary-programme/oral-sessions-lecturers


Inese Lūsēna – Ezera, Diāna Līduma. Teamwork in manufacturing enterprise
performance achievement. International Scientific Conference “Business and
Management 2018”, May 3. – 4., Vilnius, Lithuania



Inga Pūre. The Influence of Marketing Theory and Practice on Development of
Public Relations Education in Latvia. International History Of Public Relations
Conference, 11. – 12.07.2018., Bournemouth University, UK



Zaigonis Graumanis, Subjektīvā realitāte un informācijas šifrēšana. Versija par
problēmu, LiepU 21. starptautiskā zinātniskā konference „Sabiedrība un kultūra:
vērtību

dimensija”,

-

Liepāja,

18.

–

19.05.2018.,

https://www.liepu.lv/lv/144/zinatniskas-konferences


Inta Kulberga, Uzņēmējkompetences loma jauno vadītāju karjeras sekmēšanā, LiepU
21. starptautiskā zinātniskā konference „Sabiedrība un kultūra: vērtību dimensija”, Liepāja, 18. – 19.05.2018., https://www.liepu.lv/lv/144/zinatniskas-konferences



Inga Pūre, Lietišķās etiķetes attīstība Latvijā, LiepU 21. starptautiskā zinātniskā
konference „Sabiedrība un kultūra: vērtību dimensija”, Liepāja, 18. – 19.05.2018.,
https://www.liepu.lv/lv/144/zinatniskas-konferences



Irina Strazdiņa, Anita Līdaka. Šauļu universitātē XII starptautiskā zinātniskā
konference “Teacher`s training in the XXI century: changes and perspektives ar
postera publikāciju“ A Creative Teacher in the Implementation of Competence –
Based Education”



Sandra Veinberga, Latviešu mākslas publicistikas attīstības tendences periodikā
(20.–30. gadi), LiepU 24. starptautiskā zinātniskā konference: Aktuālas problēmas
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literatūras

un

kultūras

pētniecībā,

Liepāja,

15.

-16.03.2018.

https://www.liepu.lv/lv/144/zinatniskas-konferences


Medveckis, A. Kultūras izpausmes šķautnes Liepājas Pedagoģiskajā skolā un Liepājas
skolotāju institūtā (1945- 1954) - Liepājas Universitātes 24. starptautiskā zinātniskā
konference “Aktuālas problēmas literatūras un kultūras pētniecībā” Liepājas
universitāte, Liepāja. 15.-16. 03.2018.



Indra Kalniņa, Ārija Kolosova. Starpdisciplinārā pieeja skolas un augstskolas
kontekstā, LiepU XV starptautiskā konference „Valodu apguve: problēmas un
perspektīvas ”- Liepāja, 11.05.2018.



Ilze Grospiņa, Inese Lūsēna Ezera, Required Competences Of

Proffesional

Activities` Performance For Cultural Tourism Professionals In Kurzeme Region,
Latvijas Universitātes 76.konferences sekcija: Tūrisma attīstības, izglītības un
pētniecības aktualitātes Baltijas jūras reģionā/ Current Issues in Tourism
Development, Education and Research in the Baltic Sea Region, Rīga, 02.2018.


Inga Pūre, Publikācija, BA Turība XIX starptautiskā zinātniskā konference: “Latvijai
100: cerības, sasniegumi un izaicinājumi”, Rīga, 19.04.2018.



Kaspars Vārpiņš, Personiskās drošības atbildības veidošana, LiepU 12. sociālā
darba konference: Sociālā darba aktualitātes, Liepāja, 16.02.2018.

Nozares studentu zinātniskie pasākumi LiepU
Liepājas Universitātes studentu Zinātnes un radošuma dienas, 05.-17.03.2018.,
LiepU.
Studentu dalība citu augstskolu konferencēs
Zane Gusta „Jauna kompleksa rekreācijas tūrisma produkta “LavenderVilla”
izveide”, Vidzemes augstskolas studentu zinātniskā konference, zin.vad. I.Grospiņa.
Piedalīšanās studentu zinātnisko darbu konkursos un to rezultāti
Bruno Lauris, bakalaura darbs “Programmas izstrāde pūļa finansējuma ar
atlīdzību piesaistīšanai biedrības "KBI Biznesa HUB" inkubējamo MVU interesēm”, rīko:
Latvijas Ekonomikas Attīstības Forums (LEAF) sadarbībā ar Augstākās Izglītības padomi
(AIP) "LEAF balva 2018" par zinātniskajiem darbiem ekonomikā, 2018. gada jūlijs –
novembris, LEAF, 2. vieta.
Bakalaura un maģistrantūras studentu publikācijas
Linda Indruškēviča „Ventspils tūrisma informācijas centra mārketinga kanālu
izvēles pamatojums”, Liepājas Universitāte, Vad. I.Grospiņa
Santa Andersone „Ielu māksla Liepājā kā tūristu piesaistes instruments”, Liepājas
Universitāte, vad. I.Grospiņa.
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Turpinājumā VSZF maģistra un bakalaura darbu tēmas ir pielikumā.

1.8. Informācija par ārējiem sakariem:
1.8.1. sadarbība ar darba devējiem, profesionālajām organizācijām Latvijā
un ārvalstīs
Sadarbība ar darba devējiem ir īpaši svarīga nozīme studiju kvalitātes nodrošināšanā.
Absolventu nodarbinātība ir viens no galvenajiem apliecinājumiem no darba devēju
puses LiepU studiju programmu kvalitātei un studentu apgūtās izglītības atzīšanai.
Studiju un prakses apvienošana studiju virziena ietvaros nodrošina saikni ar darba
devējiem ne tikai Liepājā, bet arī tuvākajos novados un mazpilsētās, veidojot ciešāku
sadarbību un kontaktus ar darba devējiem. Sadarbība notiek arī dažādu projektu izstrādē,
iesaistoties nevalstiskās aktivitātēs un novadu/mazpilsētu organizētajos ar uzņēmējdarbības
attīstību saistītajos pasākumos, tāpēc var apgalvot, ka arī neoficiālā atgriezeniskā saikne
pastāv, tiek ņemts vērā darba devēju viedoklis, plānojot studiju virziena ietvaros esošo studiju
programmu attīstību un pilnveidošanu.
Analizējamajā periodā ir turpinājusies sadarbība ar Liepājas pilsētā un tuvējos
novados/mazpilsētās esošajiem uzņēmumiem un iestādēm (piemēram, SIA “Kurzemes
Biznesa inkubators”, Coworking Liepaja, Zaļo un Viedo Tehnoloģiju Klasteris, LIAA
Liepājas Biznesa inkubators, jaunuzņēmums SPATTI, SIA “InPass”, SIA “Boards
Unlimited”, AS "Latvijas Finieris" Liepājas mežrūpniecības saimniecība, u.c.), studenti
studiju procesa ietvaros iepazīstas ar uzņēmumu darbību, diskutē ar uzņēmumu vadītājiem par
problēmām un iespējamiem risinājumiem, t.sk., veicot arī praktiskas izpētes darbus par
aktuālām ar uzņēmējdarbības dažādiem procesiem saistītām tēmām, piemēram, 2017./2018.
studiju gadā sadarbībā ar Rucavas pašvaldību tika veikti pētījumi par turpmākas attīstības un
nodarbinātības iespējām Rucavas novada pašvaldībā, kā arī pētītas turpmākas darbības
attīstības iespējas kūdras pārstrādes un ražošanas uzņēmumā SIA “COMPAQPEAT”, kurš ir
viens no Latvijas eksporta spējīgākajiem uzņēmumiem, savukārt, sadarbībā ar Grobiņas
novada aktīvā tūrisma centru “Kuršu Vikingu apmetne” (sabiedriskā organizācija "Tūrisma
klubs "OGA"") tika veikts pētījums studiju procesa ietvaros, par papildu tūrisma pakalpojumu
ieviešanas iespējām Grobiņas novadā, sadarbībā ar AS "Latvijas Finieris" Liepājas
mežrūpniecības saimniecības vadību tika pētīti loģistikas pasākumi un mūsdienu ražošanas
tehnoloģijas.
Pateicoties dažādām ERASMUS apmaiņas programmu aktivitātēm, studējošajiem ir
iespēja apmeklēt uzņēmumus ne tikai Latvijā, bet arī ārpus tās. Sadarbību ar darba devējiem
un profesionālajām organizācijām nodrošina arī darba devēju iesaistīšanās:
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-

valsts pārbaudījumu komisiju darbā (piemēram, bakalaura darbu aizstāvēšana, prakses
darbu aizstāvēšana, u.tml.);

-

zinātniskajās un lietišķajās konferencēs, t.sk., piedaloties ikgadējās LiepU Radošuma un
zinātnes dienās;

-

studiju virziena studentu profesionālo darbību analizējošās un vērtējošās aptaujās;

-

studiju virziena studiju programmu studentu prakses vietu nodrošināšanā;

-

mācību ekskursiju atbalstīšanā un iespēju nodrošināšanā, lai iepazīstinātu ar uzņēmumu
darbību;

-

savu zinātnisko pētījumu rezultātu publicēšanā LiepU konferencēs un zinātnisko rakstu
krājumos.
Sadarbībā ar darba devējiem, nozares profesionāļiem un lektoriem, 2017./2018.

studiju gadā īstenoti pasākumi LIEPĀJAS UNIVERSITĀTES STUDENTU ZINĀTNES UN
RADOŠUMA DIENĀS 2018. gada 5.–17. martā plānotos un organizētos pasākumus var
skatīt pielikumā.
Studiju programmā “Kultūras vadība” pārskata periodā tika organizēti šādi pasākumi:
-

2017. gada 17. Maijs. Par sadarbību vienojās Liepājas Universitātes studiju programmas
"Kultūras vadība" direktors un koncertzāles Liepājas koncertzāle Lielais dzintars valdes
priekšsēdētājs Timurs Tomsons. Kultūras vadības 2. kurss 2017. gada oktobrī un
novembrī veica pasākumu apmeklētāju aptauju

-

2017. gada 10. oktobris Kultūras vadības 3. kursa studenti apmeklē mācību ekskursiju
Liepājas teātrī pie Mārketinga direktores Jevgenija Skorajas

-

2017. gadā Kultūras vadības 3. kursa studentes sāk apgūt jaunu lekciju kursu - dizaina
menedžments un videomapings, ko pasniedz Zane Bluķe.

-

Uzsāk apgūt jaunu lekciju kursu “Kultūras un sociālā antropoloģija” pie Aivitas Putniņas.

-

2017. gada 15. novembris Kultūras vadības 2.kursa studente Meldra Ikavniece viesojās
Rietumu Radio studijā. Runāja par studentu iespējām Liepājā, kultūru un Valsts svētku
nedēļas ietvaros un Latvijas simtgades programmu.

-

24. novembrī, vieslekcija pie producenta, mūziķa - Aivara Hermaņa.

-

2017. gada 2. kursa studenti iesaistās kopā ar studentu Padomi - Ziemas Balles
organizēšanā.

-

Kultūras vadības 1.kursa studenti ir organizē pasākumu studentu atvasēm. Veido radošajās
darbnīcas un tikšanos ar Ziemassvētku vecīti.

-

2017. gada

novembra izskaņā Kultūras vadības 2. kursa studenti sadarbībā ar

izdevniecību Jumava organizēja "Latvijas tautsaimniecības vēsture" grāmatas atvēršanas
svētkus.
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-

Pasākumu atklāja LiepU rektore Dace Markus, pasākumu vadīja aktieris Ēriks Vilsons,
savukārt par grāmatas tapšanu pastāstīja izdevniecības “Jumava” vadītājs Juris Visockis
un vēstures doktors Edvīns Evarts.

-

2017. gada decembrī Kultūras vadības 3. kurss apmeklē LOC un tiekas ar tās vadību, lai
iepazītos ar struktūru un pasākuma organizēšanas praktisko pusi.

-

2017. gada 19. decembrī KV 1. Kurss organizē Ziemassvētku pasākumu student bērniem.
LiepU docētāji darbojas dažādās profesionālajās organizācijās (skat. 4. tabulu).
4. tabula
Studiju virziena docētāju darbība profesionālajās organizācijās

N.p.k.

Asociācijas nosaukums

5.

Baltijas Pedagoģijas vēsturnieku
asociācija

7.

Kurzemes tūrisma asociācijas
biedrs;
Latvijas Veselības tūrisma
klāstera biedrs (kopā ar pilsētas
Domi)
Latvijas Ekotūrisma savienības
dibinātāji un biedri
Baltijas Pedagoģijas vēsturnieku
asociācija

8.

9.

Sistēmiskās ģimenes terapeitu
asociācija

Docētājs

Aktivitātes raksturojums

Ā.Kolosova

Profesionālās kompetences
pilnveide studiju kursu
īstenošanai studiju virzienā
I.Grospiņa, LiepU, Studiju programmas
studiju programma ilgtspējas un konkurētspējas
TURVAD
nodrošināšanai

A.Medveckis

V.Zēlerte

Profesionālās kompetences
pilnveide studiju kursu
īstenošanai studiju virzienā
Profesionālās kompetences
pilnveide studiju kursu
īstenošanai studiju virzienā

1.8.2. augstskolas vai koledžas starptautiskās sadarbības un
internacionalizācijas politika studiju virziena īstenošanas kontekstā, tās
īstenošana un ietekme uz studiju un pētniecības procesu
2013. gada nogalē Liepājas Universitāte saņēma Erasmus+ programmas hartu uz
maksimālo periodu - 7 gadiem, tādējādi iegūstot apliecinājumu, ka LiepU starptautiskā
stratēģija atbilst Eiropas Savienības prasībām.
Mācību mobilitātes mērķi ir:
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dot iespēju LiepU personālam gūt zināšanas un konkrētas prasmes, mācoties no
ārvalstu partneru pieredzes un labās prakses, kā arī uzlabot praktiskās iemaņas, kas
nepieciešamas pašreizējā darbā un profesionālajā attīstībā;



iedrošināt paplašināt un uzlabot piedāvāto studiju kursu klāstu un saturu;



ļaut studentiem, kuriem nav iespējas piedalīties mobilitātes programmā, gūt labumu no
zināšanām un pieredzes, ko sniedz citu Eiropas valstu augstskolu akadēmiskais
personāls un ārvalstu vieslektori no uzņēmumiem;



veicināt zināšanu un pedagoģisko metožu pieredzes apmaiņu starp Eiropas valstu
augstākās izglītības iestādēm;



radīt saikni starp augstskolām un uzņēmumiem;



palīdzēt attīstīt sadarbību starp augstskolām un uzņēmumiem;



motivēt studentus un personālu iesaistīties mobilitātē un palīdzēt sagatavoties
mobilitātes periodam.
Pieteikšanās Erasmus+ mobilitātei tiek izsludināta LiepU interneta mājas lapā

saskaņā ar LiepU kārtību “Pieteikšanās un atlases kārtība docētāja vai darbinieka mobilitātei
Erasmus+

apmaiņas

programmā”.

(LIEPĀJAS

UNIVERSITĀTES

AKADĒMSIKĀ

PERSONĀLA ATTĪSTĪBAS PASĀKUMU PLĀNS 2018. – 2022. gadam 27.lpp.)
Augstākās izglītības padome jau 2011.gadā “Ekspertu vērtējumā pa studiju
virzieniem Latvijā norādījusi, ka dažos gadījumos personāls lielāku uzmanību velta studiju
priekšmeta teorētiskajam saturam nekā studentu zināšanu un prasmju attīstībai tām prasībām,
kas studentam tiks izvirzītas potenciālās darba vietās. Nepietiekami tiek strādāts ar zinātnisko
pētījumu datu bāzēm, nereti iespējas izmantot dažādas datu bāzes ierobežo vājās angļu
valodas zināšanas. Akadēmiskā personāla nepietiekamas svešvalodu zināšanas apdraud
studiju programmu kvalitāti. Reģionos AII vērojama akadēmiskā personāla nepietiekama
atjaunošanās. Pašreizējā situācijā AII personāls ir tendēts akadēmiski ar mazāku praktisko
pieredzi.20
Pasaules bankas konsultāciju pakalpojumā (31.01.2018.) par faktisko stāvokli
akadēmiskā karjerā Latvijā ir akcentēts, ka acīmredzams internacionalizācijas trūkums
ietekmē dažādus akadēmiskās vides aspektus.
Iekšējo mobilitāti kavē ne tikai atalgojuma līmenis, bet arī valodas prasības un šobrīd
pastāvošais koordinētu centienu un instrumentu iztrūkums ārvalstu akadēmiskā personāla
piesaistei. Tas ir būtiski, jo internacionalizācija ir viens no nozīmīgākajiem „jaunas
domāšanas” un potenciālas kvalitātes nostiprināšanas avotiem augstākajā izglītībā. Turklāt
20

http://www.aip.lv/ESF_projekts_publ_32_1.htm
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internacionalizācija ir īpaši svarīga nelielās augstākās izglītības sistēmās, tādēļ tās veicināšana
Latvijas gadījumā varētu sekmēt pozitīvu dinamiku (7.lpp).
LiepU

internacionalizācijas plāna mērķis: noteikt uzdevumus

universitātes

internacionalizācijai, kas ietver starptautisku studiju programmu realizēšanu, ārvalstu studentu
piesaisti un atlasi, starptautiskās mobilitātes īstenošanu, starptautiskās sadarbības veidošanu,
kā arī starptautiskas studiju vides nodrošināšanu. Internacionalizācija ir nozīmīga LiepU
darbā: tā nodrošina studiju programmu un procesu attīstīšanu atbilstoši starptautiskajā praksē
pieņemtajiem kvalitātes kritērijiem, dod iespēju pasniedzējiem paplašināt starptautisko
sadarbību, iesaistoties starptautiskos studiju un zinātnes projektos vai programmās, un
piesaistīt ārvalstu pasniedzējus.21
Ārvalstu pasniedzēju piesaiste ilgtermiņā rada iespēju veidot, paplašināt un
nostiprināt ilgtermiņā starptautiskos kontaktus ar partneraugstskolām, veikt kopīgus
zinātniskos pētījumus, piedalīties starptautiskos zinātniski pētnieciskajos projektos. Tas
iniciētu LiepU akadēmiskajam interesi un motivāciju personālam vismaz vienu semestri docēt
vai veikt zinātniski pētniecisko darbu ārvalstu AII.
Tas arī palielinātu akadēmiskā personāla skaitu, kuri aktīvi piedalās Erasmus+
programmas aktivitātēs, tas veicinātu arī kontaktu veidošanu vai tīklošanu, kas lielā mērā ir
saistīta ar starptautiski attiecību dibināšanu un uzturēšanu. Tīklošanās dod iespēju veidot
jaunus kontaktus ar nozares profesionāļiem un apmainīties ar pieredzi, kā arī veicināt
pieredzes un labās prakses piemēru apmaiņu starp Latvijas un ārvalstu ekspertiem AII,
izmantojot strukturētu konsultāciju un mijiedarbības procesu, izveidot labās prakses piemērus,
kā arī to praktiskās ieviešanas pieredzes apkopojumu, ko adaptēt Latvijas situācijai, konkrēti
Liepājas Universitātei.
5. tabula
Ārvalstu vieslektori 2017./2018.studiju gadā
N.p.k.

Vieslektors

1.

Frans de Jongs

2.

Maarten van
Rijn

3.

Remigijus
Kinderis

Klaipēdas lietišķo
zinātņu universitāte

Lietuva

4.

Kathleen
Anne Lafferty

University of
Minnesota,

ASV

21

Augstskola
NHTV Bredas
lietišķo zinātņu
universitāti
NHTV Bredas
lietišķo zinātņu
universitāti

Valsts

Nodarbību tēma

Nīderlande

Logistic and Transport
Management

Nīderlande

Event Logistik
International tourism
economy and
globalization
- Human Resources
Management I, II

Liepājas Universitātes internacionalizācijas plāns 2016. - 2020.
gadam https://www.liepu.lv/uploads/files/LiepU_attistibas%20strategija%2020162020_ar%2005_06_2017__IZM%20apstiprinajumu.pdf
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Periods
16.11.2017.
17.11.2017.
23.02.2018.
24.02.2018.
20.10.2017.
31.01.2018.
02.02.2018.
-

Minneapolis, MN

-

Marketing and
Service Marketing
Intercultural
Communication
Entrepreneurship

-

02.07.2018.

1.8.3. studējošo un akadēmiskā personāla starptautiskās apmaiņas
kvantitatīvie rādītāji
Studiju virziena „Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība”
ārvalstīs studējošo apmaiņas programmas ietvaros 2017./2018. st. gadā studējuši 2 studenti
(sk. 6. tabulu). Salīdzinājumā ar iepriekšējo studiju gadu, studējošo interese studēt ārvalstīs
nav palielinājusies – iepriekšējā studiju gadā – arī 2 studenti.

6. tabula
Studējošie, kuri studējuši ārvalstīs studējošo apmaiņas programmu ietvaros
Nr.
p.k.

Vārds

1.

Anete

Verbicka

2.

Aivis

Sils

Uzvārds

Erasmus+ studenti 2017. /2018. st. g.
Studiju
Studiju
kurss,
Viesaugstskola
programma
semestris
Centrāl-Maķedonijas Tehniskās
BOV
izglītības Institūts Sjerrā (Grieķija)
BOV

Budapeštas Metropoles Universitāte
(Ungārija)

Studiju virziena „Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība”
studējošie, kas veikuši prakses ārvalstīs studējošo apmaiņas programmu ietvaros, apkopojums
atspoguļots 7.tabulā.

7. tabula.
Studējošie, kuri veikuši prakses ārvalstīs studējošo apmaiņas programmu ietvaros
Erasmus studenti 2017. /2018. st. g.
Studiju
kurss,
semestris/
pēc studijām

Nr.
p.k.

Vārds

1.

Monta

Bārniece

TURVAD

Spānija

2.

Elīna

Ēdole

TURVAD

Vācija

3.

Zane

Zamberga

KOMVAD

Nīderlande

Uzvārds

Pēc studijām

Studiju
programma
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Valsts

Prakses vieta

Hotel Golden Bahia
Tossa – (Montara S.L.)
Latviešu centrs
“Bērzaine”
“Archello B.V”

Salīdzinājumā ar iepriekšējo studiju gadu, studējošo interese veikt praksi ārvalstīs ir
nedaudz palielinājusies – iepriekšējā studiju gadā - 1 students.
Studiju virzienā „Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība” ārvalstu
studējošo skaits apkopots 8. tabulā.
8. tabula.
Ārvalstu studējošo skaits studiju virzienā “Vadība, administrēšana un nekustamo
īpašumu pārvaldība” 2017./2018. st. gadā
Nr.
p.k.

Vārds

1.

Inese

2.

Larisa

3.

Viktorio

4.

Henriks

5.

Kevins

Erasmus ārvalstu studējošie 2017./2018. st. g.
Studiju
Uzvārds
Semestris
Partnera augstskola
programma
da Fonseka
Leirijas Politehniskais
Rudens
BOV
Kerido
institūts
Varnas Ekonomikas
Kamberova
Rudens
BOV
augstskola
Varnas Ekonomikas
Velevs
Rudens
BOV
augstskola
Johannes Gutenbega
Rampe
Pavasaris BOV
Universitāte Maincā
Johannes Gutenbega
Švarcs
Pavasaris BOV
Universitāte Maincā

Valsts
Portugāle
Bulgārija
Bulgārija
Vācija
Vācija

2017./18. studiju gadā ārvalstu studējošie (5 studenti) ir par vienu studentu vairāk,
salīdzinot ar iepriekšējo studiju gadu, kuri ir izrādījuši interesi studēt Vadības un sociālo
zinātņu īstenotajās studiju programmā.
No akadēmiskā personāla pārskata periodā Erasmus+ programmas ietvaros pieredzes
apmaiņā un lasīt lekcijas ir devies tikai viens docētājs - docents Arturs Medveckis – Lietuvas
Izglītības zinātņu universitātē – salīdzinājumam tas ir par vienu mazāk kā 2016./17. studiju
gadā. Laikā periodā no 23.06.2018.-25.06.2018. tika īstenots 8 stundu lekciju kurss: Impact of culturalhistorical factors in the formation of the professional identity of the pedagogue. Certificate N.
ERASMUS+/STA/17-18/24
Fulbraita stipendiāte Ketlīna Anna Lafertija kā pasniedzēja (profesijas kods
231008), Fulbraita programmas ietvaros no 2018. gada 2. februāra līdz 2018. gada 2. jūlijam
vadīja

nodarbības

šādos

studiju

kursos:

Mārketings,

Pakalpojumu

mārketings,

Uzņēmējdarbība, Pētījumu metodoloģija un Angļu valoda – 40 stundas nedēļā Vadības un
sociālo zinātņu fakultātes bakalaura un maģistra līmeņa studentiem.
Liepājas Universitātes sadarbības līgumi Erasmus+ studentu studiju mobilitātē 2017.
/2018. studiju gadā apkopoti 9. tabulā.
9. tabula
LiepU sadarbības līgumi Erasmus studentu mobilitātē 2017./2018. st. gadā
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N.p.
k.
1.

2.

Augstskolas nosaukums
Erasmus kods
Lietuvas Biznesa koledža
(Lietuva)
LT KLAIPED07

Sabahattin Zaim Universitāte
Stambulā (Turcija)
TR NEVSEHI02

Izglītības tematiskās
grupas
Sociālās zinātnes,
komerczinības un
tiesības
Pakalpojumi, Sociālās
zinātnes, komerczinības
un tiesības
Pakalpojumi, Sociālās
zinātnes, komerczinības
un tiesības

Studiju
programma
Biznesa un
organizāciju
vadība
Vadībzinības
Tūrisma vadība
Tūrisma vadība

ISCED
kods
041-2
1015-2

1015-2

1.8.4. sadarbība ar Latvijas un ārvalstu augstskolām un koledžām, kuras
īsteno līdzīgus studiju virzienus un līdzīgas studiju programmas, norādot,
vai augstskolai vai koledžai ir sadarbība ar citām augstskolu vai koledžu
bibliotēkām
2017./2018. studiju gadā turpinās LiepU Vadības un sociālo zinātņu fakultātes
sadarbība ar NHTV Bredas lietišķo zinātņu universitāti (Nīderlande), tās ietvaros 2017./2018.
studiju gadā strādājuši divi lektori - Frans de Jongs un Maarten van Rijn. Ir nodrošināta arī
turpmākā starptautiska studiju kursa Loģistika un transporta menedžments īstenošana LiepU 3
KRP apjomā studiju programmu “Biznesa organizācijas un vadība”, “Komunikāciju vadība”
studentiem.

1.8.5. studiju programmas vai institūcijas starptautiskie sertifikāti,
akreditācijas u. tml.
Studiju virziena akreditācijas lapa Nr.76, 12.10.2017.
Studiju virziens akreditēts 2013.gada 12.jūnijā, lēmums nr.137 (izsniegta pirmā
studiju virziena akreditācijas lapa Nr. 135, 12.08.2013.); 2013.gada 16.oktobra lēmums
Nr.260 (izsniegta studiju virziena akreditācijas lapa Nr. 251, 19.05.2014.); 2016.gada
27.aprīļa lēmums Nr.09-A (izsniegta studiju virziena akreditācijas lapa Nr. 9; 24.05.2016.);
2017.gada 29.maija lēmums Nr.53-A (izsniegta studiju virziena akreditācijas lapa Nr.53;
21.06.2017.); 2017.gada 4.oktobra lēmums Nr.71-A (izsniegta studiju virziena akreditācijas
lapa Nr.76; 12.10.2017.).
Studiju virziens akreditēts līdz 2019.gada 11.jūnijam.
Pielikums studiju virziena akreditācijas lapai Nr.76:

1.9. Kvalitātes nodrošinājums un garantijas:
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1.9.1. ikgadēja studiju virziena un tam atbilstošo studiju programmu
pozitīvo un negatīvo iezīmju, izmaiņu, attīstības iespēju un plānu
apspriešana, iekšējās pašnovērtēšanas un kvalitātes pilnveidošanas sistēmas
nepārtraukta darbība
Ir izstrādāta „LiepU Attīstības stratēģija 2016. - 2020.” un uzsākta tā īstenošana 22.
LiepU Attīstības stratēģijā 2016. -2020. ir noteikts, ka LiepU Stratēģijā tiek akcentēti
trīs prioritārie attīstības virzieni:
-

studijas un mūžizglītība,

-

zinātniskā darbība un inovācijas,

-

pārvaldības

attīstība

(cilvēkresursu,

projektu,

finanšu,

infrastruktūras,

informācijas pārvaldība), kas ir arī pamatā studiju virziena “Vadība, administrēšana un
nekustamo īpašumu pārvaldība” attīstības principiem.
Studiju virziena stratēģija izriet no LiepU darbības Attīstības stratēģijas 2016. –
2020. gadam. Studiju virzienam līdz 2020. gadam ir izvirzīta šāda vīzija: atbilstoši darba
tirgus prasībām kļūt par vadošo vadības virziena izglītības, sadarbības centru speciālistiem,
uzņēmumiem, nozarēm un interesentiem Latvijas reģionos un ārvalstīs.
Vīzija nosaka šādus studiju virziena ilgtermiņa mērķus:
- sagatavot Latvijas reģionos un starptautiskajā darba tirgū pieprasītus un
konkurētspējīgus uzņēmējdarbības, personāla vadības, ārējo sakaru un sabiedrisko attiecību
vadības speciālistus;
- attīstīt studentu iespējas kļūt par ilgtspējīgu nākotnes biznesa un sabiedrības vērtību
virzītājiem, lai sekmētu visaptverošu un ilgtspējīgu globālo ekonomiku.
- izvērtējot darba tirgus tendences, pilnveidot jau esošās studiju un tālākizglītības
programmas, veidot jaunas, kā arī attīstīt attālināto studiju programmu apgūšanas formas
latviešu un angļu valodās.
Studiju virziena attīstības stratēģija atbilst kopējai LiepU attīstības stratēģijai un tā
paredz izaicinošus, bet reāli sasniedzamus ilgtermiņa attīstības mērķus.
LiepU Vadības virziena studiju process un pētnieciskā darbība līdz 2018.gadam tika
orientēta uz Latvijas reģionu, novadu un mazpilsētu uzņēmumiem un iestādēm, lai tām būtu
nepieciešamie kvalitatīvi sagatavotie profesionāļi. Šobrīd turpinās ekonomiskā iedzīvotāju
emigrācija, arī jauniešu vidū, kas summējas ar demogrāfisko deficītu attiecīgajā vecuma
grupā, kas var būt potenciālie studenti Latvijas reģionos. Kā redzams 3.attēla apkopojumā,
2016./2017. mācību gada demogrāfiskie rādītāji “Vidusskolu beigušo jauniešu skaits” ir
viszemākie, salīdzinot ar 2012.gadu.
22

https://www.liepu.lv/uploads/files/LiepU_strategija_2020_majas%20lapai.pdf
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3.attēls. Vispārizglītojošo skolu beigušo skaits – beiguši vidusskolu pavisam (pēc CSP)

Vidusskolu beigušo absolventu skaita samazināšanās turpināsies vēl arī 2018.gadā.
Ņemot vērā demogrāfiskos rādītājus un vidusskolu beigušo absolventu skaita kritumu, rodas
nepieciešamība studiju programmu piedāvājuma specializāciju paplašināšanai vai jaunu
studiju programmu izveidei un esošo pilnveidei. Dinamiskas izmaiņas tautsaimniecībā un
darba tirgū pieprasa darbinieku iegūtās izglītības un profesionālās kvalifikācijas regulāru
pilnveidi un arī iespējami ātru un rezultatīvu pārkvalifikāciju. To ir iespējams nodrošināt ar
efektīvu, elastīgu un mūsdienīgu mūžizglītības, pārdomātu skolēnu karjeras pasākumu
piedāvājumu, papildus aktivitāšu veikšanu, piemēram, jauno uzņēmēju skola, vasaras
nometņu kustība, u.c..
Lai sekmīgi realizētu vīziju, pildītu misiju un sasniegtu mērķus, LiepU Vadības un
sociālo zinātņu fakultātei un Vadības studiju virzienam savas attīstības rīcības ir jāizvērš
vairākos sekojošos virzienos:
- Kvalitatīvas studijas un tālākizglītība;
- Jaunu studiju virzienu iespējamība;
- Jaunu studiju programmu izveide;
- Esošo studiju programmu pilnveide;
- Studiju kvalitātes paaugstināšana;
- Sadarbība ar darba devējiem un profesionālajām organizācijām;
- Sabiedrības izglītošana;
- Virziena internacionalizācija;
- Studentu piesaiste.
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Atbilstoši noteiktajiem rīcības virzieniem tika veidots Vadības un sociālo zinātņu
fakultātes un Vadības studiju virziena 2017./2018.studiju gada attīstības plāns.

1.9.2. iekšējās kvalitātes nodrošināšanas sistēmas atbilstība prasībām, kas
noteiktas Standartos un vadlīnijās kvalitātes nodrošināšanai Eiropas
augstākās izglītības telpā, ko izstrādājusi Eiropas asociācija kvalitātes
nodrošināšanai augstākajā izglītībā
Liepājas Universitātes attīstības stratēģijā definēts LiepU virsmērķis – “nodrošināt
pētniecībā

balstītas,

reģionam

nepieciešamas,

Latvijas

un

starptautiskā

mērogā

konkurētspējīgas un kvalitatīvas augstākās profesionālās, akadēmiskās izglītības un
mūžizglītības ieguves iespējas, veicinot zināšanās un profesionālajās kompetencēs balstītu
tautsaimniecības attīstību un radošas, kultūrorientētas sabiedrības nostiprināšanos”, un
noteikti studiju un mūžizglītības attīstības mērķi, zinātniskās darbības, pētniecības un
inovāciju attīstības mērķi, cilvēkresursu pārvaldības mērķi, finanšu pārvaldības mērķi un
projektu pārvaldības mērķi ar rezultatīvajiem rādītājiem.
Lai nodrošinātu virsmērķa un mērķu izpildi, LiepU ir jāņem vērā ārējās prasības
kvalitātes nodrošināšanai un sadarbības partneru un iesaistīto pušu viedoklis. Lai īstenotu
virsmērķi un mērķus LiepU izmanto attīstības un plānošanas dokumentus un iekšējo
kvalitātes vadības sistēmu (turpmāk – KVS), kura ir sertificēta atbilstoši ISO 9001:2009
standartam.
LiepU KVS sistēmā ir izveidotas procedūras, kas reglamentē studiju programmu
veidošanu, licencēšanu un akreditāciju. Pamatojoties uz izmaiņām studiju programmu/
virzienu akreditācijā, izstrādāta normatīvo dokumentu bāze (procedūras, noteikumi), kas
palīdz ieviest gan jaunus studiju virzienus, gan programmas. Atsevišķas procedūras nosaka
gan studiju kursu, gan studiju plānu sagatavošanu, apstiprināšanu un izmaiņu vadību. Ir
izveidotas procedūras, kuras reglamentē nodarbību ikgadējo studiju plānu izveidi un to
izmaiņu vadību, kā arī nodarbību sarakstu sagatavošanu un izmaiņu vadību.
LiepU KVS sistēmā ir izveidotas procedūras, kas reglamentē studiju procesu uzņemšanu, studiju gaitu, prakses, apmaiņas ERASMUS+ studiju iespējas, gala/valsts
pārbaudījumus. Ir izveidotas procedūras par mācībspēku novērtēšanu, studentu vispārējās
apmierinātības aptauju, absolventu un darba devēju viedokļu noskaidrošanu.
Sistēma ir aprakstītas arī procedūras, kuras nodrošina atbalstu studiju procesa
nodrošināšanai – personāla vadība, finanšu vadība, IT, bibliotēkas un saimniecisko resursu
41

vadība, dokumentu vadība, projektu vadība, informācijas aprites un sabiedrības informēšanas
vadība, kā zinātnes un pētniecības vadības procesi.
Nolikumu, noteikumu un citu normatīvo dokumentu izstrādē un to izpildes kontrolē
aktīva ir LiepU Studentu padomes izvirzīto pārstāvju darbība. Studenti darbojās šādās LiepU
institūcijās: LiepU Satversmes sapulcē, LiepU Senātā, Fakultāšu domēs, Studiju padomē,
Zinātnes padomē, Bibliotēkas padomē, Stipendiju piešķiršanas komisijā, LiepU Senāta
stipendijas piešķiršanas komisijā, Kredītu piešķiršanas komisijā, Studiju programmu
Padomēs.
Iekšējās kvalitātes nodrošināšanas sistēmas atbilstība ESG standarta prasībām
atspoguļoti tabulā pielikumā, kurā katram ESG kritērijam ir norādīti atbilstošie LiepU Senāta
apstiprinātie dokumenti vai rektora rīkojumi, kā arī atbilstošā KVS procedūra, kas apliecina
universitātes darbības atbilstību standartam.

1.9.3. studiju turpināšanas iespējas un finansiālās garantijas gadījumā,
ja likvidē vai reorganizē kādu no studiju virzienam atbilstošajām studiju
programmām vai notiek citas izmaiņas
Profesionālā bakalaura studiju programma “ Biznesa un organizāciju vadība”
Pēc studiju beigšanas absolventi var turpināt studijas maģistrantūrā profesionālās
maģistra studiju programmās Vadības zinības, Karjeras konsultants vai arī citās augstskolās
Latvijā vai ārzemēs.
LiepU 2011. gada aprīlī ir noslēgts līgums ar Rēzeknes augstskolu, kura realizē līdzīgu
2. līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmu "Uzņēmējdarbība" un

piedāvā atbilstošu kvalifikāciju par studējošo iespējām turpināt studijas šīs augstskolas studiju
programmā gadījumā, ja tiek slēgta esošā studiju programma.
2016. gada jūnijā LiepU ir noslēgts līgums ar Vidzemes augstskolu, kura īsteno profesionālā
bakalaura studiju programmu “Tūrisma organizācija un vadība” un profesionālā bakalaura
studiju programmu “Tūristu gids – ceļojumu un pasākumu organizators”.

2. Studiju programmas raksturojums
2.1. Studiju programmas nosaukums, iegūstamais grāds, profesionālā
kvalifikācija vai grāds un profesionālā kvalifikācija, mērķi un uzdevumi
2.1.1. Studiju programma “Biznesa un organizāciju vadība”
Profesionālā bakalaura studiju programma: BIZNESA UN ORGANIZĀCIJU VADĪBA
Studiju programmas apakšvirzieni:
 Uzņēmējdarbības procesu vadība;
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 Cilvēkresursu vadība;
 Sabiedrisko attiecību vadība;
 Ārējo sakaru vadība.
Kods: 42345
Kredītpunkti: 160 (ECTS 240)
Studiju forma un ilgums:
- Pilna laika studijas – 4 gadi
- Nepilna laika studijas – 4 gadi un 6 mēneši
Iegūstamais grāds: profesionālais bakalaura grāds biznesa administrēšanā
Profesionālā kvalifikācija (atbilstoši izvēlētajam apakšvirzienam):
 uzņēmuma un iestādes vadītājs;
 personāla vadītājs;
 sabiedrisko attiecību struktūrvienības vadītājs;
 ārējo sakaru struktūrvienības vadītājs.
Studiju programmas mērķis: izglītojot kvalificētus speciālistus profesionālai darbībai
organizācijās uzņēmējdarbības vidē, nodrošinot kvalifikācijas ieguvi un attīstot kompetences,
kas sekmē konkurētspēju reģiona un starptautiskā mērogā, pilnveidot radošu personību un
speciālistu, kas orientējas biznesa un organizāciju procesu vadībā.
Studiju programmas uzdevumi:
1.

Nodrošināt iespējas un apstākļus studentiem iegūt kvalitatīvu un mūsdienu prasībām
atbilstošu profesionālo augstāko izglītību, kas ietver vispusīgas un inovatīvas zināšanas,
un izpratni par organizāciju darbību un uzņēmējdarbības procesu vadību.

2.

Attīstīt pētniecības darba kompetences un radošu pieeju organizāciju un biznesa procesu
vadībā.

3.

Veidot studentos sociālās, profesionālās un personīgās kompetences atbilstoši
izvirzītajam mērķim, izvēloties progresīvas izglītības, vadības metodes un paņēmienus,
kas nodrošina personīgai un profesionālai izaugsmei labvēlīgu studiju vidi.

4.

Sagatavot profesionālā bakalaura biznesa administrēšanā grāda ieguvējus turpmākām
studijām maģistra programmās.
Iespējas pēc bakalaura grāda un kvalifikācijas ieguves

-

veikt iestādes, uzņēmuma vai atsevišķu struktūrvienību vadītāja amata pienākumus
atbilstoši iegūtajai kvalifikācijai;

-

turpināt studijas LiepU profesionālā maģistra studiju programmā Vadības zinības vai citā
augstskolā Latvijā vai ārzemēs.
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2.1.2. Studiju programma “Komunikācijas vadība”
Mērķis: nodrošināt uz jaunākajām teorētiskajām atziņām un prakses analīzi balstītas
profesionālās studijas komunikācijas vadībā, piedāvājot iespēju specializēties vienā no trim
studiju virzieniem: „Sabiedriskās attiecības”, „Ārējo sakaru vadība”, „Starpkultūru
komunikācija”.
Studenti pēc studiju beigšanas iegūs profesionālā bakalaura grādu komunikācijas
vadībā un atkarībā no izvēlētā studiju virziena vienu no trim kvalifikācijām: sabiedrisko
attiecību struktūrvienības vadītājs, mediju nozares uzņēmuma un iestādes vadītājs, ārējo
sakaru struktūrvienības vadītājs.
Uzdevumi
1.

Nodrošināt iespēju iegūt kvalitatīvu profesionālā bakalaura grādam un profesionālajai
kvalifikācijai atbilstošu izglītību, kas ietver mūsdienīgas inovatīvas zināšanas un izpratni
par sabiedrisko attiecību, masu mediju un ārējo sakaru vadību.

2.

Attīstīt sociālās un komunikatīvās pamatprasmes, nodrošinot humanitāro un sociālo
zinātņu vispārizglītojošo studiju kursu apguves iespējas.

3.

Attīstīt organizatoriskās prasmes un spēju stratēģiski un analītiski formulēt un risināt ar
komunikācijas vadību saistītas problēmas, nodrošinot vadības un komunikācijas nozaru
teorētisko pamatkursu apguves iespējas.

4.

Attīstīt nepieciešamās speciālās iemaņas un prasmes profesijā, nodrošinot atbilstošus
nozares profesionālās specializācijas kursus un prakses.

5.

Attīstīt jaunrades un pētniecības prasmes, studentiem izstrādājot studiju un bakalaura
darbus un piedaloties zinātniskajās konferencēs un semināros.

6.

Radīt motivāciju tālākizglītībai un sistemātiskai profesionālās kvalifikācijas pilnveidei.

2.1.3.Studiju programma “Kultūras vadība”
Akreditēta profesionālā bakalaura studiju programma: Kultūras vadība - (budžeta
un maksas studiju vietas)
Kods:
Kredītpunkti: 160 (ECTS 240)
Studiju forma un ilgums:
-

Pilna laika studijas – 4 gadi

-

Nepilna laika studijas – 4 gadi un 6 mēneši
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Iegūstamais grāds - profesionālais bakalaura grāds kultūras vadībā
Kvalifikācija - kultūras darba vadītājs.
Studiju programmas mērķis: nodrošināt kvalitatīvu iespēju studentiem iegūt
kompetentu un konkurētspējīgu starpnozaru augstāko profesionālo izglītību kultūras darba
vadīšanā, sagatavojot speciālistus, kuri spēj realizēt pētniecībā un radošā darbībā iegūtus
kultūras produktus vai pakalpojumus, iegūstot bakalaura grādu un kvalifikāciju kultūras darba
vadībā.
Studiju programmas uzdevumi:
1. sniegt studentiem zināšanas un izpratni par kultūras nozares vietu valsts politikā un
ekonomikā, par kultūras produkta veidošanas radošiem procesiem, tās plānošanu un
vadīšanu, tālākai profesionālai darbībai;
2. attīstīt studentu zinātniskās analīzes spējas un prasmi patstāvīgi risināt Latvijas kultūrvidei
aktuālas problēmas, veicot pētniecisko darbību studiju un bakalaura darbos, balstoties uz
kultūrpolitikas nostādnēm;
3. veicināt studentu prasmju pilnveidi atbilstoši studiju mērķiem un uzdevumiem, izvēloties
mūsdienīgas studiju formas un metodes, t.sk., informācijas tehnoloģijas;
4. nodrošināt atbilstošu studiju vidi – sapratni starp personālu un studentiem, materiāli
tehnisko bāzi u.c. – zināšanu un prasmju ieguvei, kas nepieciešamas kultūras darba
vadības izglītības programmas īstenošanai;
5. veicināt pieredzes apmaiņu ar Latvijas un citu valstu augstskolu personālu, veicināt
mācībspēku kvalifikācijas celšanu.
Iespējas pēc bakalaura grāda un kvalifikācijas ieguves


vadīt kultūras darbu valsts vai pašvaldības iestādē;



veikt uzņēmējdarbību;



izstrādāt radošus kultūras produktus vai pakalpojumus, piedalīties kultūrpolitikas
vadlīniju izstrādē u. c.;



turpināt studijas LiepU maģistra studiju programmā Vadības zinības, Rakstniecības
studijas vai citā augstskolā Latvijā vai ārzemēs.

2.1.4. Studiju programma “Tūrisma un rekreācijas vadība”
Akreditēta

profesionālā

bakalaura

studiju

programma:

UN REKREĀCIJAS VADĪBA (budžeta un maksas studiju vietas)
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TŪRISMA

Studiju programmas apakšvirzieni



Tūrisma nozares uzņēmuma vadītājs (Tūrisma vadība)
Tūrisma un atpūtas organizācijas vadītājs (Rekreācijas vadība)

Kods:
Kredītpunkti: 160 (ECTS 240)
Studiju forma un ilgums
Pilna laika studijas – 4 gadi
Nepilna laika studijas – 4 gadi un 6 mēneši
Iegūstamais grāds
Profesionālais bakalaura grāds uzņēmējdarbības vadībā
Kvalifikācija (atbilstoši izvēlētajam apakšvirzienam)



tūrisma nozares uzņēmuma vadītājs
tūrisma un atpūtas organizācijas vadītājs

Studiju programmas mērķis: Sagatavot tūrisma, tūrisma un atpūtas organizāciju un
uzņēmumu vadītājus, kuri mūsdienu mainīgajos sociālekonomiskajos apstākļos spēj
demonstrēt atbilstošas vadības prasmes un kompetences tūrisma un rekreācijas organizāciju
un uzņēmumu vadīšanā un to piedāvāto pakalpojumu pārvaldībā un attīstībā.
Studiju programmas uzdevumi:
1. Nodrošināt studentiem visaptverošu studiju pieredzi, kas ietver atbilstošus studiju kursus un
praktiskās pieredzes gūšanu tūrisma nozares un rekreācijas jomas uzņēmumos un
organizācijās.
2.

Nodrošināt studentus ar atbilstošu studiju saturu, kas sekmē un attīsta studentu

prasmes izstrādāt un piedāvāt tūrisma, izklaides un atpūtas produktus un pakalpojumus
dažādiem cilvēkiem/cilvēku grupām dažādos apstākļos.
3.

Veidot izpratni par tūrisma vadību, nodrošinot studijas un praktiskās pieredzes gūšanu

par tūrisma uzņēmējdarbības procesiem, viesmīlības tūrisma uzņēmumu vadību, tūrisma
loģistiku un rezervācijas sistēmām tūrismā.
4.

Aktivizēt

starptautiskā

tūrisma

ekonomikas

un

globalizācijas,

starpkultūru

komunikācijas un inovāciju starptautiskā tūrismā nozīmi tūrisma piedāvājumu izstrādē un
vadībā.
5.

Veidot izpratni par rekreācijas vadību, nodrošinot studijas un praktiskās pieredzes

gūšanu par rekreācijas tūrisma pārvaldību, kurortoloģijas un SPA piedāvājuma veidošanu,
rekreācijas un atpūtas programmu izstrādi un organizāciju.
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6.

Attīstīt studentu komunikatīvās un svešvalodu prasmes, prasmes strādāt komandā,

spēju kritiski domāt un uzņemties atbildību, stratēģiski un analītiski formulēt, radoši risināt
tūrisma nozares un rekreācijas jomas problēmas.
7.

Veicināt studentus kā radošas, atbildīgas, nepārtrauktai attīstībai un profesionālai

pilnveidei motivētas personības veidošanos.
Iespējas pēc bakalaura grāda un kvalifikācijas ieguves
-

strādāt ar tūrisma nozari saistītos uzņēmumos vai iestādēs gan Latvijā, gan ārvalstīs,
piemēram, tūrisma informācijas birojos, tūrisma aģentūrās, viesnīcās, dabas parkos,
rekreācijas un aktīvās atpūtas uzņēmumos, lidostās, ostās u. c.

-

strādāt valsts un pašvaldības institūcijās;

-

vadīt ar tūrismu un rekreāciju saistītus uzņēmumus;

-

turpināt studijas LiepU maģistra studiju programmā Vadības zinības , kā arī citās
augstskolās Latvijā vai ārvalstīs.

2.1.5. Studiju programma “Vadības zinības”
Akreditēta profesionālā maģistra studiju programma: VADĪBAS ZINĪBAS (budžeta
un maksas studiju vietas)
Studiju programmas apakšvirzieni:
-

Uzņēmējdarbības vadība;

-

Sabiedrības vadība;

-

Izglītības vadība.

Studiju forma un ilgums:
-

Pilna laika klātienes studijas – 1 gads un 6 mēneši* vai 2 gadi un 6 mēneši***

Iegūstamais grāds (atbilstoši izvēlētajam apakšvirzienam):


Profesionālais maģistrs vadības zinībās uzņēmējdarbības vadībā;



Profesionālais maģistrs vadības zinībās sabiedrības vadībā;



Profesionālais maģistrs vadības zinībās izglītības vadībā.
Programmas mērķis ir piedāvāt un nodrošināt iespējas maģistrantūras studijām

vadībzinātnē profesionālā maģistra grāda iegūšanai vadībzinātnēs ar specializāciju vienā no
apakšvirzieniem: uzņēmējdarbības vadība, vai sabiedrības vadība, vai izglītības vadība.
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Studijas tālāk izglīto speciālistus uzņēmējdarbībā, sabiedrības un izglītības vadībā,
veicinot inovatīvu zināšanu un prasmju apguvi vadībzinātnēs, it īpaši zināšanu
pārvaldībā, kas ir būtisks nosacījums organizācijas konkurētspējas paaugstināšanai
darba tirgū.



Studijas

sekmē

radošas

personības

attīstību

ar

mūsdienīgam

vadītājam

nepieciešamajām kompetencēm profesionālajā darbībā nepieciešamo akadēmisko,
intelektuālo, profesionālo un saskarsmes lietpratību.


Studiju mērķis ir nodrošināt multidisciplināru pieeju vadībzinātņu studijām,
pamatojoties uz ekonomikas, menedžmenta, sociālās un organizāciju psiholoģijas,
informāciju tehnoloģiju, pedagoģijas, socioloģijas u.c. saskares zinātņu atziņām.

Uzdevumi:


Radīt iespējas un nodrošināt apstākļus iegūt kvalitatīvu profesionālā maģistra grādam
atbilstošu izglītību, kas ietver mūsdienīgas inovatīvas zināšanas un izpratni par
uzņēmējdarbības, sabiedrības un izglītības vadību.



Attīstīt prasmi izprast, novērtēt un izmantot globālās tendences valsts reģionālās
attīstības kontekstā, un iekļauties starptautiskā vadības zinību pētniecības un
profesionālās sadarbības apritē.



Attīstīt pētnieciskā darba kompetences un radošu vadības darba stilu.



Sekmēt dažādu studiju un pētniecības metožu apguvi un prasmju iegūšanu, tās
optimāli izvēlēties un pielietot.



Studiju procesu bagātināt ar organizāciju vadības problēmu izpēti prakses laikā,
iegūtos rezultātus izmantojot maģistra darba izstrādāšanā.



Veicināt augstu profesionālās ētikas standartu izpratni, to ievērošanu darbā un sadzīvē.



Sagatavot profesionālos maģistrus vadības zinībās, kuri varētu sekmīgi turpināt
studijas vadībzinātņu doktora līmenī.

Iespējas pēc maģistra grāda ieguves


strādāt valsts vai pašvaldības iestādē;



nodarboties ar uzņēmējdarbību dažādos pārvaldības līmeņos;



turpināt studijas LiepU doktora studiju programmās vai citā augstskolā Latvijā vai
ārzemēs.

2.2. Studiju programmā paredzētie studiju rezultāti
2.3.Uzņemšanas noteikumi (īpaši norāda prasības, uzsākot studiju
programmu). Ja studiju programmu paredzēts īstenot svešvalodās, ir
noteikta reflektantu svešvalodu zināšanu pārbaude
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2.3.1. Uzņemšanas prasības profesionālā bakalaura studiju programmā
“Biznesa

un

organizāciju

vadība”

skatāmas

LiepU

mājas

lapā:

https://www.liepu.lv/lv/585/biznesa-un-organizaciju-vadiba
2.3.2. Uzņemšanas prasības profesionālā bakalaura studiju programmā
“Kultūras vadība” skatāmas LiepU mājas lapā: https://www.liepu.lv/lv/91/kulturas-vadiba
2.3.3. Uzņemšanas prasības profesionālā bakalaura studiju programmā
“Tūrisma

un

rekreācijas

vadība”

skatāmas

LiepU

mājas

lapā:

https://www.liepu.lv/lv/98/turisma-vadiba
2.3.4. Uzņemšanas prasības profesionālā maģistra studiju programmā “Vadības
zinības” skatāmas LiepU mājas lapā: https://www.liepu.lv/lv/601/vadibas-zinibas

2.4.Studiju programmas plāns (studiju kursu un studiju moduļu
saraksts un to apjoms kredītpunktos, sadalījums pa studiju programmas
obligātās, ierobežotās izvēles vai brīvās izvēles daļām, norādot to apjomu
kredītpunktos, īstenošanas plānojumu)
2.5.Studiju programmas praktiskā īstenošana (izmantotās studiju
metodes un formas, tālmācības metožu izmantošana). Vērtēšanas
sistēma (izglītības kritēriji un vērtēšanas metodes studiju rezultātu
sasniegšanai un novērtēšanai, pārbaudes formas un kārtība)
Visas studiju programmas Vadības un sociālo zinātņu fakultātē tiek īstenotas,
ievērojot LiepU Noteikumus par studiju kursu/ moduļu pārbaudījumiem, informācija
pieejama:
http://www.liepu.lv/uploads/files/Noteikumi%20par%20studiju%20kursa_modula%20parbau
dijumiem.pdf

2.6. Studiju programmas absolventu nodarbinātības perspektīvas,
pamatojot atzinumus ar atsaucēm uz informācijas avotiem
Studiju programmu absolventu novērtēšana gan saistībā ar studējošo zināšanām,
prasmēm un kompetencēm un studiju rezultātu atbilstību profesiju standartam. tiek īstenota
saskaņā ar LiepU dokumentu Studiju rezultātu izvērtējums (KVS dokuments VS-1-1) un to
veic gala/valsts pārbadījuma komisijas priekšsēdētājs.
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Pilna laika studiju programmas absolventu vērtējums pārskata periodā liecina par
absolventu spēju demonstrēt daudzpusīgas un vienlaikus dziļas zināšanas, apliecinot prasmi
pamatot un argumentēt savu viedokli. Ir novērota absolventu spējas uzsākt arī savu
uzņēmējdarbību un saskatītas absolventu nodarbinātības iespējas ne tikai Liepājas pilsētā.
Nepilna laika studiju programmas absolventu zināšanas un prasmes novērtētas kā
atbilstošas studiju līmenim. Lai arī absolventu spējas ir individuālas un atšķirīgas, tās
novērtētas kā darba tirgus prasībām atbilstošas.

Studiju programma “Biznesa un organizāciju vadība”
ABSOLVENTU APTAUJA: Atbildējušo absolventu skaits – 16, t.sk.:
2018 – 4
2017 – 12
2.. Vai Jūs studējāt par valsts budžeta līdzekļiem?
Jā – 6
Nē – 9
Gan par valsts budžeta, gan personīgajiem līdzekļiem – 1
3.. Vai pēc LiepU absolvēšanas Jūs turpināt studijas?
Jā, nākamā līmenī LiepU – 4
Jā, nākamā līmenī citā Latvijas augstskolā– 3
Jā, nākamā līmenī ārzemēs
Nē, neturpinu – 9
Cits variants
4.. Vai Jūs šobrīd strādājat?
Jā – 16
Nē
Cits variants
5.. Jūsu amats esošajā darba vietā:
Personāldaļas priekšniece; Pārdošanas direktors; Iepirkumu speciāliste; Debitoru grāmatvede;
1.Grāmatvede, 2.Valdes pr-tāja; Personāla speciālists; Valdes loceklis; Sēklas šķirotāja;
Pārdevējs; Lietvedis; Personāla vadītājs; Biroja administratore; Futbolists, uzņēmuma valdes
priekšsēdētājs; Ekonomiste; Valdes loceklis; Galvenais nodokļu inspektors
6. Vai uzsākot esošās darba attiecības Darba devējam bija būtiska Jūsu iegūtā izglītība un /vai grāds
LiepU?

Jā – 4
Nē – 7
Grūti pateikt– 5
Nav atbildes
7. Lūdzu, novērtējiet savas iegūtās izglītības un/vai grāda atbilstību Jūsu darba pienākumiem?

Pilnībā atbilst – 2
Daļēji atbilst – 9
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Daļēji neatbilst – 1
Pilnībā neatbilst – 1
Nevaru novērtēt, jo nestrādāju atbilstoši iegūtajai izglītībai un/vai grādam – 3
Nav atbildes
8. Cik lielā mērā Jūs piekrītat/nepiekrītat apgalvojumiem par Jūsu absolvēto studiju
programmu?
10.tabula

9.1. Studiju programma ir kvalitatīva
9.2. Studiju programma ir konkurētspējīga Latvijā
9.3. Studiju programma sagatavo darba tirgū
konkurētspējīgus darbiniekus
9.4. Studiju programmas saturs atbilst jaunākajām attīstības
tendencēm
9.5. Studiju laikā iegūtās zināšanas, prasmes un
kompetences atbilst mūsdienu darba tirgus prasībām

Pilnīgi
piekrītu
1
2
2

Daļēji
piekrītu
13
11
7

Daļēji
nepiekrītu
2
3
7

Pilnīgi
nepiekrītu
0
0
0

3

8

5

0

3

8

4

1

9. Vai Jūs ieteiktu studēt studiju programmā, kuru absolvējāt, saviem radiniekiem, draugiem,
paziņām?
Jā - 13
Nē - 3
Ja Jūs neieteiktu studēt studiju programmā, kuru absolvējāt, saviem radiniekiem, draugiem,
paziņām, pamatojiet, kāpēc:
 Programma nav konkurētspējīga, studiju kursi tika apskatīti virspusēji;
 Vispārīga, nesagatavo reāli darba tirgum.
Ieteikumi studiju programmas / LiepU pilnveidei:
- vairāk vieslektorus;
- piesaistīt motivētus pasniedzējus, ka arī sekot līdzi laikmetam un mācīt to, kas
nepieciešams, lai absolventi izdzīvotu reālā darba tirgū.
- Organizēt ciešāku sadarbību starp studentiem un uzņēmējiem, izrādot iniciatīvu tos
iesaistīt darba tirgū. Doties uz reāliem uzņēmumiem un iepazīt to darbību.
- Neuzdot no gada uz gada tos pašus (garlaicīgos) darbus, kuri ir identiski un paaudzēm
jau norakstīti.
- Pievērst lielāku nozīmi mārketingam.
- Ja ne lekciju ietvaros, tad blakus nodarbību ietvaros - mācīt to, kas reālā biznesa vidē
notiek (dzīvi piemēri, analīzes, stratēģijas izveide, problēmu risināšana) - ar sausu teoriju
nav gana.
- LiepU pilnveidei - izrādīt no administrācijas puses lielāku interesi attiecībā uz studentiem,
aizstājot ierasto vienaldzību ar studentu motivēšanu un iedvesmošanu. STUDENTS ir
Jūsu klients - tas laikam jāapzinās būtu katram LiepU darbiniekam, kas tika/tiek
aizmirsts."
- Programmai nav ne vainas, tikai universitātei stipri pieklibo darba organizācija un nav
īstas vēlmes piesaistīt klientus – studentus;
- Mācīt un informēt par reālo darba tirgu, par reāliem darba pienākumiem;
- Pilnveidot studiju iespējas, vēlētos lai Kurzemes pusē būtu iespēja studēt par darba
drošības speciālistu un iegūtu atbilstošu izglītību, lai varētu sniegt pakalpojumu
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Studiju programma “Komunikācijas vadība”
Atbildējušo absolventu skaits – 6 – no tiem 5 ir 2017. gada, bet 1 - 2016. gada absolvents.
2. Vai Jūs studējāt par valsts budžeta līdzekļiem?
Jā – 3
Nē – 2
Gan par valsts budžeta, gan personīgajiem līdzekļiem – 1
3.. Vai pēc LiepU absolvēšanas Jūs turpināt studijas?
Jā, nākamā līmenī LiepU
Jā, nākamā līmenī citā Latvijas augstskolā
Jā, nākamā līmenī ārzemēs
Nē, neturpinu - 4
Cits variants – 2
Ja iepriekšējā jautājumā atzīmējāt "cits variants", lūdzu to komentējiet:
Pašlaik nē, bet turpināšu; Plānoju uzsākt studijas citā Latvijas augstskolā
4.. Vai Jūs šobrīd strādājat?
Jā – 4
Nē
Cits variants – 2
Ja iepriekšējā jautājumā atzīmējāt "cits variants", lūdzu to komentējiet:
Dekrētā; Dekrēta atvaļinājumā
5. Jūsu amats esošajā darba vietā:
Lietvede - 2; Projektu asistente - 2; Komunikācijas speciālists; Noliktavas
administrators.
7. Vai uzsākot esošās darba attiecības Darba devējam bija būtiska Jūsu iegūtā izglītība
un /vai grāds LiepU?
Jā – 3
Nē – 1
Grūti pateikt – 2
Nav atbildes
8. Lūdzu, novērtējiet savas iegūtās izglītības un/vai grāda atbilstību Jūsu darba
pienākumiem?
Pilnībā atbilst
Daļēji atbilst – 5
Daļēji neatbilst
Pilnībā neatbilst
Nevaru novērtēt, jo nestrādāju atbilstoši iegūtajai izglītībai un/vai grādam – 1
Nav atbildes
9. Cik lielā mērā Jūs piekrītat/nepiekrītat apgalvojumiem par Jūsu absolvēto studiju
programmu?
11.tabula
Pilnīgi Daļēji Daļēji
Pilnīgi
piekrītu piekrīt nepiekrītu nepiekrītu
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9.1. Studiju programma ir kvalitatīva
9.2. Studiju programma ir konkurētspējīga Latvijā
9.3. Studiju programma sagatavo darba tirgū
konkurētspējīgus darbiniekus
9.4. Studiju programmas saturs atbilst jaunākajām attīstības
tendencēm
9.5. Studiju laikā iegūtās zināšanas, prasmes un
kompetences atbilst mūsdienu darba tirgus prasībām

0
0
0

u
5
3
3

1
3
3

0
0
0

0

3

3

0

0

5

1

0

9.. Vai Jūs ieteiktu studēt studiju programmā, kuru absolvējāt,
draugiem, paziņām?
Jā – 2
Nē - 4

saviem radiniekiem,

Ja Jūs neieteiktu studēt studiju programmā, kuru absolvējāt, saviem radiniekiem, draugiem,
paziņām, pamatojiet, kāpēc:
 Ne vienmēr lekcijas un priekšmeti bija izglītojoši. Bija daudzi pasniedzēji, pie kuriem pat
varēja neiet uz lekcijām, bet vienalga tikt pie atzīmes. Citos priekšmetos bija tikai bez
tēmas runas par dzīvi nevis reālas izglītošanās. Tāpat par maz specialitātēs lektoru.
Vairāk iemācījos par vadību nevis par specialitāti.
 Pasniedzēju vienaldzības dēļ, gadu no gadiem studiju process ir vienāds. Pasniedzēji
neuztver studentus kā pieaugušus cilvēkus, bet gan kā bērnus. Uzstāda ultimātus, kas
galīgi neattiecas uz studiju procesu.
Absolventu ieteikumi studiju programmas / LiepU pilnveidei:
- Mācīt to kas ir aktuāls mūsdienās, ne tikai sausi nolasīt teorijas. Piesaistīt lielākus
profesionāļus kuri pasniegtu lekcijas. Kā arī nopietnāk vērtēt studentus un nevilkt cauri
tikai tāpēc ka maksā, citādi zūd kvalifikācijas vērtība.
- Piesaistīt profesionālākus pasniedzējus, kā arī iet laikam līdzi. Vairāk praktiskākas
lekcijas.

Studiju programma “Kultūras vadība”
Atbildējušo absolventu skaits – 4, no tiem 2017. gada absolventi – 3, 2016. gada absolvents –
1.
2. Vai Jūs studējāt par valsts budžeta līdzekļiem?
Jā – 2
Nē – 1
Gan par valsts budžeta, gan personīgajiem līdzekļiem – 1
3. Vai pēc LiepU absolvēšanas Jūs turpināt studijas?
Jā, nākamā līmenī LiepU – 2
Jā, nākamā līmenī citā Latvijas augstskolā
Jā, nākamā līmenī ārzemēs
Nē, neturpinu - 1
Cits variants – 1
Ja iepriekšējā jautājumā atzīmējāt "cits variants", lūdzu to komentējiet:
Iesāku studēt maģistra līmenī, bet studijas pārtraucu
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4. Vai Jūs šobrīd strādājat?
Jā – 4
Nē
Cits variants
Ja iepriekšējā jautājumā atzīmējāt "cits variants", lūdzu to komentējiet:
5. Jūsu amats esošajā darba vietā:
LiepU zinātnes prorektores referente; Referente; Projekta vadītāja; Nav atbildes;
6. Vai uzsākot esošās darba attiecības Darba devējam bija būtiska Jūsu iegūtā izglītība un
/vai grāds LiepU?
Jā - 2
Nē – 2
Grūti pateikt
Nav atbildes
7. Lūdzu, novērtējiet savas iegūtās izglītības un/vai grāda atbilstību Jūsu darba
pienākumiem?
Pilnībā atbilst
Daļēji atbilst
Daļēji neatbilst – 2
Pilnībā neatbilst – 1
Nevaru novērtēt, jo nestrādāju atbilstoši iegūtajai izglītībai un/vai grādam – 1
Nav atbildes
8. Cik lielā mērā Jūs piekrītat/nepiekrītat apgalvojumiem par Jūsu absolvēto studiju
programmu?
12. tabula

9.1. Studiju programma ir kvalitatīva
9.2. Studiju programma ir konkurētspējīga Latvijā
9.3. Studiju programma sagatavo darba tirgū
konkurētspējīgus darbiniekus
9.4. Studiju programmas saturs atbilst jaunākajām attīstības
tendencēm
9.5. Studiju laikā iegūtās zināšanas, prasmes un
kompetences atbilst mūsdienu darba tirgus prasībām

Pilnīgi Daļēji Daļēji
Pilnīgi
piekrītu piekrīt nepiekrītu nepiekrītu
u
0
2
1
1
0
2
1
1
0
2
1
1
0

2

1

1

0

2

1

1

9. Vai Jūs ieteiktu studēt studiju programmā, kuru absolvējāt, saviem radiniekiem, draugiem,
paziņām?
Jā - 2
Nē - 2
Ja Jūs neieteiktu studēt studiju programmā, kuru absolvējāt, saviem radiniekiem, draugiem,
paziņām, pamatojiet, kāpēc:
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Jo studiju programmā netika mācīts nekas tāds, ko nevarētu apgūt arī citā tā paša
novirziena programmā. No daudziem pasniedzējiem un viņu priekšmetiem nekādas
papildus zināšanas neieguvu. Daudzu LiepU darbinieku un mācībspēku attieksme pret
mani kā studentu bieži vien lika nolaist rokas. Tā vietā, lai risinātu problēmas, tika
atbildēts ''bet tur jau neko nevar darīt''.
"Es ieteiktu studēt tikai tad, ja kāds vēlētos vieglā ceļa iegūt izglītību apliecinošu
dokumentu. Bet ja kāds studēt dotos, lai iegūtu zināšanas, tad es noteikti ieteiktu doties
studēt citur, jo no visiem 4 gadiem, darba ikdienā noderīgs ir iespējams 15% no apgūtā.
Bet kopš manas absolvēšanas šajā programmā daudz kas esot ticis uzlabots, tā kā
iespējams šobrīd tā ir pilnīgāka. "

10. Absolventu ieteikumi studiju programmas / LiepU pilnveidei:
- Veidot ciešāku sadarbību ar pašvaldības kultūras u.c. institūcijām
- LiepU vajadzētu izvērtēt savu darbinieku un mācībspēku kompetenci un motivāciju strādāt
šajā augstākās izglītības iestādē. Diemžēl gan jāsaka tā, ka pie darbinieku un mācībspēku
motivācijas trūkuma bieži vien ir vainojama institūcijas nekompetence strādāt ar savu
personālu. LiepU vajadzētu arī izvērtēt visas studiju programmas. Pagaidām šķiet, ka tiek
likts uzsvars uz kvantitāti, ne kvalitāti - LiepU rūpīgi jāizvērtē, kuras studiju programmas
ir attīstīties spējīgas, kuras ir unikālas, kuras pieprasītas. LiepU vajadzētu arī nostādīt
sev darbības virzienu - labāk ir būt spēcīgai universitātei vienā virzienā, nevis veidot
viduvējas kvalitātes programmas vairākos virzienos.
- Iespējams motivēt pasniedzējus, lai taisītu viņiem interesi strādāt ar studentiem. Pārsvarā
LiepU pasniedzēji ir kompetenti priekšmetā kuru pasniedz, bet bieži vien iegūto zināšanu
daudzums bija atkarīgs no pasniedzēju ieinteresētības savas zināšanas nodot studentiem.
Piemēram, pasniedzēja Mežinska, Mazika, Skābarde (un pasniedzēja, kura pasniedz
autortiesības, kā arī grāmatvedības pasniedzēja diemžēl aizmirsu viņu vārdus) , pat tad ja
lekciju tēma pati par sevi nebija dažreiz ļoti aizraujoša, viņas ar interesi savā priekšmetā
un pieredzi, spēja pasniegt tēmu tā, lai mums rastos izpratne par to un arī apgūtais
paliktu prātā. Ja tā padomā tad iespējams, viss kas vieno šis pasniedzējas ir paņēmiens
apgūt vielu ar izpratni un atcerēties tikai to kas nepieciešams, bet pārējo vienkārši zināt,
ka tas ir, ka to var izmantot un galu galā arī kur to atrast kad nepieciešams.

Studiju programma “Tūrisma un rekreācijas vadība”
Atbildējuši 4 2017. gada absolventi.
2. Vai Jūs studējāt par valsts budžeta līdzekļiem?
Jā – 2
Nē – 1
Gan par valsts budžeta, gan personīgajiem līdzekļiem – 1
3. Vai pēc LiepU absolvēšanas Jūs turpināt studijas?
Jā, nākamā līmenī LiepU
Jā, nākamā līmenī citā Latvijas augstskolā– 1
Jā, nākamā līmenī ārzemēs
Nē, neturpinu - 3
Cits variants
Ja iepriekšējā jautājumā atzīmējāt "cits variants", lūdzu to komentējiet:
4. Vai Jūs šobrīd strādājat?
Jā – 4
Nē
Cits variants
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Ja iepriekšējā jautājumā atzīmējāt "cits variants", lūdzu to komentējiet:
5. Jūsu amats esošajā darba vietā:
Ekskursiju vadītājs- Gids; Pārdošanas speciālista asistente, biroja administratore; Lietvede;
Asistents veselības apdrošināšanā
6. Vai uzsākot esošās darba attiecības Darba devējam bija būtiska Jūsu iegūtā izglītība un
/vai grāds LiepU?
Jā
Nē – 1
Grūti pateikt- 3
Nav atbildes
7. Lūdzu, novērtējiet savas iegūtās izglītības un/vai grāda atbilstību Jūsu darba
pienākumiem?
Pilnībā atbilst – 1
Daļēji atbilst – 1
Daļēji neatbilst
Pilnībā neatbilst – 1
Nevaru novērtēt, jo nestrādāju atbilstoši iegūtajai izglītībai un/vai grādam – 1
Nav atbildes
8. Cik lielā mērā Jūs piekrītat/nepiekrītat apgalvojumiem par Jūsu absolvēto studiju
programmu?
13.tabula

9.1. Studiju programma ir kvalitatīva
9.2. Studiju programma ir konkurētspējīga Latvijā
9.3. Studiju programma sagatavo darba tirgū
konkurētspējīgus darbiniekus
9.4. Studiju programmas saturs atbilst jaunākajām attīstības
tendencēm
9.5. Studiju laikā iegūtās zināšanas, prasmes un
kompetences atbilst mūsdienu darba tirgus prasībām

Pilnīgi Daļēji Daļēji
Pilnīgi
piekrītu piekrīt nepiekrītu nepiekrītu
u
0
2
0
2
0
1
0
3
0
1
1
2
0

3

1

0

0

2

2

0

9. Vai Jūs ieteiktu studēt studiju programmā, kuru absolvējāt, saviem radiniekiem, draugiem,
paziņām?
Jā - 1
Nē - 3
Ja Jūs neieteiktu studēt studiju programmā, kuru absolvējāt, saviem radiniekiem, draugiem,
paziņām, pamatojiet, kāpēc:
 Mana atbilde ir šāda jo daudzi pasniedzēji savu darbu darija "ķeksīša" pēc. Turklāt, kā
strādājošam studentam, bija ļoti grūti dabūt augstākus vērtējumus, neapmeklēto lekciju
dēļ. Manuprāt, tas ir nekorekti, jo strādāju lai studētu.
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Zems studiju programmas, kvalifikācijas līmenis, praktisko iemaņu trūkums. Manuprāt,
studiju programma būtu jālikvidē, jo vienīgās darba iespējas Rīgā, studentam, kurš ir
absolvejis LiepU tūrisma programmu ir strādāt par viesnīcu un spa centru
administratoriem, kur amata uzdevu izpildei nav nepieciešams bakalaura grāds un algas
līmenis ir zem valstī pieņemta vidējā atalgojuma.

10. Absolventu ieteikumi studiju programmas / LiepU pilnveidei:
- Domāt par jaunu programmu izveidi, lai vēl vairāk sev piesaistītu studentus.
- "Būt atsaucīgiem pret pasniedzējiem kuri grib pilnveidoties un pielāgoties mūsdienu
pasaulei! Dot iespēju jaunajam un nezināmajam. Sakārtot iekšējo komunikāciju starp
darbiniekiem. Lai nebūtu jāapmeklē 10 dažādi kabineti vēloties izpildīt tikai vienu
funkciju."
- Studiju programma tūrisma vadība un rekreācijas ir jālikvidē. Iegūtais grāds neatbilst
aprakstam, kā arī nesniedz konkurētspējīgu zināšanu un iemaņu bāzi, kas sekmētu
absolventu darba iegūšanu. Un nevar teikt, ka studenti necīnās darba meklējumos. Lai
strādāt fontein, ksenukai, elektro kartingu trase augstākā izglītība. Absolventiem nav pat
pietiekama zināšanu bāze un tiesības strādāt par Liepājas pilsētas gidiem (kaut arī 4 gadu
laikā 1 pasniedzējs pieprasa zināšanas no visiem studentiem neatkarīgi no ikdienas
nodarbošanās un studiju novirziena), bez TIC kursu veiksmīgas nokārtošanas un
sertifikāta iegūšanas. + rekreācijas novirziens diži neatšķiras no tur. vadības, tādēļ gribas
teikt : "Ja kaut ko dari, tad dari to kārtīgi!"

Studiju programma “Vadības zinības”
Atbildējušo absolventu skaits - 10
2. Kura gada absolvents Jūs esat?
2018 – 3
2017 – 5
2016 - 2
3. Vai Jūs studējāt par valsts budžeta līdzekļiem?
Jā – 3
Nē – 4
Gan par valsts budžeta, gan personīgajiem līdzekļiem – 3
4. Vai pēc LiepU absolvēšanas Jūs turpināt studijas?
Jā, nākamā līmenī LiepU
Jā, nākamā līmenī citā Latvijas augstskolā
Jā, nākamā līmenī ārzemēs – 1
Nē, neturpinu - 7
Cits variants – 2
Ja iepriekšējā jautājumā atzīmējāt "cits variants", lūdzu to komentējiet:
Athabaska University - grāmatvedības standartus
5. Vai Jūs šobrīd strādājat?
Jā – 8
Nē – 1
Cits variants – 1
Ja iepriekšējā jautājumā atzīmējāt "cits variants", lūdzu to komentējiet:
Bērna kopšanas atvaļinājums
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6. Jūsu amats esošajā darba vietā:
Pedagogs; Iekšējais auditors; Skolotājs; Ekonomiste; Lasīšanas apkalpošanas nodaļas
vadītāja;
Speciālists; Korespondents; valdes loceklis/iekšējais auditors
7. Vai ,uzsākot esošās darba attiecības, Darba devējam bija būtiska Jūsu iegūtā izglītība un
/vai grāds LiepU?
Jā - 5
Nē – 4
Grūti pateikt– 1
Nav atbildes
8. Lūdzu, novērtējiet savas iegūtās izglītības un/vai grāda atbilstību Jūsu darba
pienākumiem?
Pilnībā atbilst – 1
Daļēji atbilst – 5
Daļēji neatbilst
Pilnībā neatbilst – 2
Nevaru novērtēt, jo nestrādāju atbilstoši iegūtajai izglītībai un/vai grādam – 2
Nav atbildes
9. Cik lielā mērā Jūs piekrītat/nepiekrītat apgalvojumiem par Jūsu absolvēto studiju
programmu?
14.tabula

9.1. Studiju programma ir kvalitatīva
9.2. Studiju programma ir konkurētspējīga Latvijā
9.3. Studiju programma sagatavo darba tirgū
konkurētspējīgus darbiniekus
9.4. Studiju programmas saturs atbilst jaunākajām attīstības
tendencēm
9.5. Studiju laikā iegūtās zināšanas, prasmes un
kompetences atbilst mūsdienu darba tirgus prasībām

Pilnīgi Daļēji Daļēji
Pilnīgi
piekrītu piekrīt nepiekrītu nepiekrītu
u
3
6
0
1
2
6
1
1
1
4
5
0
2

4

4

0

4

2

4

0

10. Vai Jūs ieteiktu studēt studiju programmā, kuru absolvējāt,
draugiem, paziņām?
Jā - 8
Nē - 2

saviem radiniekiem,

Ja Jūs neieteiktu studēt studiju programmā, kuru absolvējāt, saviem radiniekiem, draugiem,
paziņām, pamatojiet, kāpēc:
 Tāpēc ka sniegtas zināšanas (ko māca universitātē) pilnībā neatbilst prasībām (ko
universitāte pieprasa no studenta). Dod maz, prasa daudz.
 Maģistrantūrā neieguvu zināšanas, kad būtiski atšķirtos no bakalaura studijās
iegūtajām. Ja vajag ķeksīti, ka ir maģistrs, tad viss ok.
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11. Absolventu ieteikumi studiju programmas / LiepU pilnveidei:
- Vairāk praktisku zināšanu nodrošināšana
- Pilnveidot studiju procesa organizāciju, jo neesot liepājniekam ir pagrūti izpildīt
pasniedzēju prasības. Piemēram, ierasties uz vienu lekciju 40 min. garumā vai
konsultāciju, kas ir iespējama tikai un vienīgi darba dienā un darba laikā. Jebkura
formalitāšu kārtošana nav iespējama attālināti un ar elektronisko parakstu.
- Piesaistīt "Iespējamā misija" pārstāvjus (skolotājs programmai)
- Vairāk praktiskas zināšanas nevis tīri teorija.
- Vairāk sadarboties ar uzņēmumiem un praktiskās nodarbības veikt uzņēmumu vidē vai ar
uzņēmumu pārstāvju līdzdalību.
- Patika izkārtotais lekciju grafiks, iesaku domāt par studentiem arī turpmāk. Lai darbu var
apvienot ar studijām universitātē.
- Uzlabot programmas saturu, mācībspēku kvalitāte ir švaka..cilvēki nav motivēti, kā arī
pasniegšanas prasme ir diezgan zemā līmenī.
- Noteikti jābūt mūsdienīgākiem. Diemžēl daudzi pasniedzēji joprojām uzskata, ka
kvalitatīvas studijas ir PP slaidu pārrakstīšana kladē. Ļoti maz interaktivitātes.
- Atsevišķos studiju priekšmetos tiek piedāvāta novecojusi informācija vai arī pārāk šaura
informācija.

2.7. Iepriekšējā studiju virziena akreditācijā (ja tāda ir bijusi) vai
studiju programmas licencēšanas ietvaros konkrētajai studiju
programmai saņemto ieteikumu ieviešana (ja tādi ir bijuši)
2.8.Pielikumi:
2.8.1.Studiju kursu un studiju moduļu (ja tādi ir) apraksti, pievienojot
studiju kursu aprakstus tajās valodās, kurās tiek īstenotas studijas
2.8.2.Studiju programmas satura atbilstība valsts akadēmiskās izglītības
standartam vai profesijas standartam un profesionālās augstākās
izglītības valsts standartam un citiem normatīvajiem aktiem augstākajā
izglītībā, tai skaitā ja iegūstamā kvalifikācija ir reglamentēta profesija

2.8.3.Studiju programmas izmaksas un to kalkulācija
Profesionālā bakalaura studiju programma "Biznesa un organizāciju
vadība"
Studiju programmas izmaksas
Pilna laika studijas.
Ieņēmumi un izmaksas aprēķinātas 2017./2018. studiju gada visam studiju periodam –
4 gadiem.
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Studiju programmas plānotais finansējums pilna laika studijās 2017. / 2018. gadam
bija EUR 76 102,14, t. sk. finansējums no valsts budžeta līdzekļiem: EUR 65 422,14 (t.sk.
sociālā nodrošinājuma izmaksas EUR 6 906,48), ieņēmumi no studiju maksām: EUR 10 680.
Studiju programmas plānoto izmaksu pilna laika studijās 2017. – 2018. gadam
aprēķinos izmantotas 2017. gadā noteiktās bāzes izmaksas (EUR 1393,33 uz vienu studiju
vietu) un IZM noteikto izglītības tematiskās jomas koeficientu „Uzņēmējdarbība un
administrēšana” jomā: 1,0, kā arī izmaksu koeficientu profesionālajās bakalaura līmeņa
studiju programmās: 1,00. Vienas studiju vietas izmaksas 2017. gadā ir EUR 1 393,33 un
sociālā nodrošinājuma izmaksas 164,44.
15.tabula
No valsts budžeta līdzekļiem finansējamo studiju vietu skaita sadalījums pilna laika studiju programmai 2017.gadā

Studiju programma

Biznesa un organizāciju vadība

Studiju
Studiju bāzes
vietu kmin k grada
izmaksas, EUR
skaits

42

1.0

1.0

Stipendija uz
vienu studiju
vietu, EUR

Grūtniec.
atvaļinājuma
stipendija, EUR

145.13

5.69

1 393.33

Sports,
kultūra,
Studiju
dienesta
finansējums
viesnīcas
gadā, EUR
izmaksas
gadā, EUR
13.52

65 422.14

LiepU Senātā apstiprinātā studiju maksa 2017./2018. studiju gada 1. kursam ir EUR
1 390 un tā ir nemainīga visam studiju periodam.
Studiju programmas izmaksas, nepilna laika studijas
Ieņēmumi un izmaksas aprēķinātas 2017./2018. studiju gada visam studiju periodam
– 4,5 gadiem.
Studiju programmas plānotie ieņēmumi no studiju maksām nepilna laika studijās
2017./ 2018. gadam ir EUR 40 750.
LiepU Senātā apstiprinātā studiju maksa 2017./2018. studiju gada 1. kursam ir EUR 1
040 un tā ir nemainīga visam studiju periodam.

Profesionālā bakalaura studiju programma "Komunikācijas vadība"
Studiju programmas izmaksas
Ieņēmumi un izmaksas aprēķinātas 2017./2018. studiju gada pilna laika studijās
pēdējam studiju periodam - 2 gadiem ( studiju programmas periods 4 gadi).
Studiju programmas plānotais finansējums pilna laika studijās 2017. – 2018. gadam
bija EUR 39 013,40, t. sk., finansējums no valsts budžeta līdzekļiem: EUR 31 153,40,
ieņēmumi no studiju maksas: EUR 7 860.
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Aprēķinos izmantotas 2017. gadā noteiktās bāzes izmaksas (EUR 1393,33 uz vienu
studiju vietu) un IZM noteikto izglītības tematiskās jomas koeficientu „Uzņēmējdarbība un
administrēšana” jomā: 1,0, kā arī izmaksu koeficientu profesionālajās bakalaura līmeņa
studiju programmās: 1,00. Vienas studiju vietas izmaksas 2017. gadā ir EUR 1 393,33 un
sociālā nodrošinājuma izmaksas 164,44.
16.tabula
No valsts budžeta līdzekļiem finansējamo studiju vietu skaita sadalījums pilna laika studiju programmai 2017.gadā

Studiju programma

Komunikāciju vadība

Studiju
Studiju bāzes
vietu kmin k grada
izmaksas, EUR
skaits

20

1.0

1.0

Stipendija uz
vienu studiju
vietu, EUR

Grūtniec.
atvaļinājuma
stipendija, EUR

145.13

5.69

1 393.33

Sports,
kultūra,
Studiju
dienesta
finansējums
viesnīcas
gadā, EUR
izmaksas
gadā, EUR
13.52

31 153.40

LiepU Senātā apstiprinātā studiju maksa 2015./2016. studiju gada 1. kursam bija EUR
1 310. Studiju maksa ir fiksēta visam studiju periodam.

Profesionālā bakalaura studiju programma "Kultūras vadība"
Studiju programmas izmaksas
Pilna laika studijas.
Ieņēmumi un izmaksas aprēķinātas 2017./2018. studiju gada visam studiju periodam –
4 gadiem.
Studiju programmas plānotais finansējums pilna laika studijās 2017./2018. studiju
gadā bija EUR 45 388,06. Studiju programmas finansējumu veidoja ieņēmumi no studiju
maksas EUR 17 350 un finansējums no valsts budžeta līdzekļiem EUR 28 038,06 (t.sk.
sociālā nodrošinājuma izmaksas EUR 2 959,92).
Studiju programmas plānoto izmaksu pilna laika studijās 2017. – 2018. gadam
aprēķinos izmantotas 2017. gadā noteiktās bāzes izmaksas (EUR 1393,33 uz vienu studiju
vietu) un IZM noteikto izglītības tematiskās jomas koeficientu „Uzņēmējdarbība un
administrēšana” jomā: 1,0, kā arī izmaksu koeficientu profesionālajās bakalaura līmeņa
studiju programmās: 1,00. Vienas studiju vietas izmaksas 2017. gadā ir EUR 1 393,33 un
sociālā nodrošinājuma izmaksas 164,44.
17.tabula
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No valsts budžeta līdzekļiem finansējamo studiju vietu skaita sadalījums pilna laika studiju programmai 2017.gadā

Studiju programma

Kultūras vadība

Studiju
Studiju bāzes
vietu kmin k grada
izmaksas, EUR
skaits

18

1.0

1.0

Stipendija uz
vienu studiju
vietu, EUR

Grūtniec.
atvaļinājuma
stipendija, EUR

145.13

5.69

1 393.33

Sports,
kultūra,
Studiju
dienesta
finansējums
viesnīcas
gadā, EUR
izmaksas
gadā, EUR
13.52

28 038.06

LiepU Senātā apstiprinātā studiju maksa 2017./2018. studiju gada 1. kursam ir EUR 1
390 un tā noteikta nemainīga visam studiju periodam.
Studiju programmas izmaksas, nepilna laika studijas.
Ieņēmumi un izmaksas aprēķinātas 2017./2018. studiju gada visam studiju periodam –
4,5 gadiem.
Studiju programmas finansējums un izmaksas nepilna laika studijās 2017./2018.
studiju gadā bija EUR 13 330. Studiju programmas finansējumu veidoja ieņēmumi no studiju
maksas.
LiepU Senātā apstiprinātā studiju maksa 2017./2018. studiju gada 1. kursam ir EUR 1
040 un tā noteikta nemainīga visam studiju periodam.

Profesionālā bakalaura studiju programma "Tūrisma un rekreācijas
vadība”
Studiju programmas izmaksas
Pilna laika studijas.
Ieņēmumi un izmaksas aprēķinātas 2017./2018. studiju gada visam studiju periodam –
4 gadiem.
Studiju programmas plānotais finansējums pilna laika studijās 2017. – 2018. gadam bija
EUR 63 495,11, t. sk. finansējums no valsts budžeta līdzekļiem EUR 59 395,11 (t.sk. sociālā
nodrošinājuma izmaksas EUR 5 755,40) un ieņēmumi no studiju maksām EUR 4 100.
Studiju programmas plānoto izmaksu pilna laika studijās 2017. – 2018. gadam
aprēķinos izmantotas 2017. gadā noteiktās bāzes izmaksas (EUR 1393,33 uz vienu studiju
vietu) un IZM noteikto izglītības tematiskās jomas koeficientu „Individuālie pakalpojumi”
jomā: 1,1, kā arī izmaksu koeficientu profesionālajās bakalaura līmeņa studiju programmās:
1,00. Vienas studiju vietas izmaksas 2017. gadā ir EUR 1 532,66 un sociālā nodrošinājuma
izmaksas 164,44.
18.tabula
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No valsts budžeta līdzekļiem finansējamo studiju vietu skaita sadalījums pilna laika studiju programmai 2017.gadā

Studiju programma

Tūrisma vadība

Studiju
Studiju bāzes
vietu kmin k grada
izmaksas, EUR
skaits

35

1.1

1.0

1 393.33

Stipendija uz
vienu studiju
vietu, EUR

Grūtniec.
atvaļinājuma
stipendija, EUR

145.13

5.69

Sports,
kultūra,
Studiju
dienesta
finansējums
viesnīcas
gadā, EUR
izmaksas
gadā, EUR
13.52

59 395.11

Studiju maksa studiju programmai „Tūrisma vadība un rekreācija” 2017./2018.
studiju gada 1. kursam ir EUR 1 460 un tā noteikta nemainīga visam studiju periodam.

Profesionālā maģistra studiju programma “Vadības zinības”
Studiju programmas izmaksas
Pilna laika studijas.
Ieņēmumi un izmaksas aprēķinātas 2017./2018. studiju gada visam studiju periodam–
1,6 gadiem.
Studiju programmas plānotais finansējums pilna laika studijās 2017. – 2018. gadam
bija EUR 50 934,68, t. sk. finansējums no valsts budžeta līdzekļiem EUR 18 034,68 (t.sk.
sociālā nodrošinājuma izmaksas EUR 1 315,52) un ieņēmumi no studiju maksām EUR
32 900.
Pilna laika plānoto ieņēmumu aprēķinos izmantotas 2017. gadā noteiktās bāzes
izmaksas EUR 1393,33 uz vienu valsts finansēto studiju vietu un IZM noteikto izglītības
tematiskās jomas koeficentu „Uzņēmējdarbība un administrēšana”: 1,0, kā arī izmaksu
koeficentu maģistra līmeņa studiju programmās: 1,5. Vienas studiju vietas izmaksas 2017.
gadā ir EUR 2 090,00 un sociālā nodrošinājuma izmaksas 164,44.
19.tabula
No valsts budžeta līdzekļiem finansējamo studiju vietu skaita sadalījums pilna laika studiju programmai 2017.gadā

Studiju programma

Vadības zinības

Studiju
Studiju bāzes
vietu kmin k grada
izmaksas, EUR
skaits

8

1.0

1.5

1 393.33

Stipendija uz
vienu studiju
vietu, EUR

Grūtniec.
atvaļinājuma
stipendija, EUR

145.13

5.69

Sports,
kultūra,
Studiju
dienesta
finansējums
viesnīcas
gadā, EUR
izmaksas
gadā, EUR
13.52

18 034.68

Studiju maksa studiju programmai „Vadības zinības” 2017./2018. studiju gada 1.
kursam ir EUR 1 570 un tā noteikta nemainīga visam studiju periodam.
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2.8.4.Salīdzinājums ar vienu tāda paša līmeņa un tādam pašam studiju
virzienam atbilstošu Latvijas (ja līdzīga studiju programma Latvijā tiek
īstenota) un vismaz divām Eiropas Savienības valsts atzītu augstskolu
vai koledžu studiju programmām
2.8.5.Informācija par studējošajiem visā pārskata periodā:
 studējošo skaits, norādot sadalījumā pa studiju programmas
īstenošanas veidiem, formām (atsevišķi norādot tālmācību), valodām,
filiālēm;
VSZ fakultātē tiek īstenotas studijas šādās
- profesionālā bakalaura studiju programmās:

-



“Biznesa un organizācijas vadība” (PL – 55; NL – 52 studenti);



“Komunikācijas vadība” (PL – 17 studenti);



“Kultūras vadība” (PL – 32; NL – 18 studenti);



“Tūrisma un rekreācijas vadība” (PL – 39 studenti)

profesionālā maģistra studiju programmā:


“Vadības zinības” (1,6 gadi; PL – 34 studenti; 2,6 gadi; PL – 3; NL - 1
students).

Pēdējo divu gadu laikā visās studiju programmās ir veiktas būtiskas izmaiņas
atbilstoši darba tirgus un darba devēju pieprasījumam, kā rezultātā ir palielinājies studējošo
skaits. Profesionālā maģistra studiju programmā “Vadības zinības” pieaudzis studējošo
skaits pat par 50% (no 12 studentiem iepriekšējā 2016./2017. studiju gadā, līdz 25
2017./2018. studiju gadā).

 pirmajā studiju gadā imatrikulēto studējošo skaits
2016. GADA UZŅEMŠANAS REZULTĀTI PILNA UN NEPILNA LAIKA
PAMATSTUDIJU PROGRAMMAS VSZF

20.tabula
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Pilns laiks
Noslē gti
Noslēgti
līgumi
l īgumi
Kopā
budž e ta
maksas
imatrik
vie tā
vi etā
papildpapildulēti
uz ņe mša uz ņe mšan
nā
ā

Noslēgti Noslēgti
līgumi
līgumi
budžeta maksas
vietā
vietā

S tudiju programmas nosaukums

Biznesa un organizācijas vadība (Personāla
vadītājs)
Biznesa un organizāciju vadība (ārējo sakaru
struktūrvienību vadītājs)
Biznesa un organizāciju vadība (uzņēmuma un
iestādes vadītājs)
Biznesa un organizāciju vadība (sabiedrisko
attiecību struktūrvienības vadītājs)
Kultūras vadība
Tūrisma vadība un rekreācija
KOPĀ

Nepilns laiks
Noslē gti
līgu mi
Noslēgti
Kopā
maksas
līgumi
imatriku
vie tā
maksas
papildlēti
vietā
uz ņe mšan
ā

3

x

x

x

3

2

x

2

2

1

x

x

3

x

x

x

3

x

x

x

3

x

x

x

2

1

x

x

3

x

x

x

8
5

2
1

x
x

1

4

1

5

x

x

x

23

5

0

11
6
29

6

1

7

x
1

2017. GADA UZŅEMŠANAS REZULTĀTI
PAMATSTUDIJU PROGRAMMAS VSZF

PILNA UN NEPILNA LAIKA
21.tabula

Pilns laiks

Nepilns laiks

Noslē gti
Noslēgti
Noslēgti Noslēgti
Kopā
līgumi
līgumi
līgumi
līgumi
budž eta
maksas
imatrik
budžeta maksas
vietā papild- vie tā papild- ulētie
vietā
vietā
uz ņemšanā uz ņemšanā

Biznesa un organizācijas vadība (Personāla vadītājs)
Biznesa un organizāciju vadība (ārējo sakaru
struktūrvienību vadītājs)
Biznesa un organizāciju vadība (uzņēmuma un
iestādes vadītājs)
Biznesa un organizāciju vadība (sabiedrisko
attiecību struktūrvienības vadītājs)
Kultūras vadība
Tūrisma vadība un rekreācija
KOPĀ

Noslēgti
Kopā
līgumi
maksas
imatriku
vie tā papildlētie
uz ņemšanā

Noslēgti
līgumi
maksas
vietā

5

x

x

x

5

x

x

0

4

x

x

x

4

x

x

0

5

x

x

3

8

5

3

8

4

2

x

x

6

x

x

0

7
10

4
0

x
1

2
1

x
x

x
x

0
0

35

6

1

6

13
12
48

5

3

8

2016. GADA UZŅEMŠANAS REZULTĀTI MAĢISTRANTŪRAS PROGRAMMĀ VSZF
22.tabula

S tudiju programmas nosaukums

Vadības zinības
KOPĀ

Noslēgti
līgumi
budžeta
vietā

3
3

Noslēgti
Noslēgti
Noslēgti
līgumi
līgumi
Kopā
līgumi
budžeta
maksas imatrik
maksas
vietā papild- vietā papild- ulēti
vietā
uzņemšanā uzņemšanā

11
11

x

0

3
3

17
17

2017. GADA UZŅEMŠANAS REZULTĀTI MAĢISTRANTŪRAS PROGRAMMĀ VSZF

23.tabula
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S tudiju programmas nosaukums

Vadības zinības (1,5 gadi)
Vadības zinības (2,5 gadi)
KOPĀ

Noslēgti
Noslēgti
līgumi
līgumi
Kopā
budžeta
maksas imatrik
vietā papild- vietā papild- ulēti
uzņemšanā uzņemšanā

Noslēgti
līgumi
budžeta
vietā

Noslēgti
līgumi
maksas
vietā

6

13

x

4

x

2

x

1

6

15

0

5

23
3
26

 absolventu skaits (ja tādi ir);
No tabulām
 aptauju rezultātu kopsavilkums par absolventu apmierinātību ar
studiju kvalitāti un to izmantošana studiju programmu kvalitātes
uzraudzībā;
Profesionālā bakalaura studiju programma “Biznesa un
organizācijas vadība”
STUDĒJOŠO APMIERINĀTĪBA Pilna laika studenti
Aptaujā piedalījās:
24.tabula
Kurss
1.
2.
3.
4.
KOPĀ

kurss
kurss
kurss
kurss

Studentu skaits, gb
15
3
9
7
34

Studentu skaits %

Paralēli studijām:
1. strādā ar studijām saistītā jomā - 6
2. strādā ar studijām nesaistītā jomā - 15
3. strādā ar gan studijām saistītā, gan nesaistītā jomā - 5
4. nestrādā - 8
Studiju programmā studējošie studē gan par valsts finansētajiem līdzekļiem, gan par
personīgajiem līdzekļiem. No visiem aptaujātajiem – 25 studē par Valsts budžeta līdzekļiem,
6 par personīgajiem līdzekļiem, bet 3 ir studējuši Gan par valsts budžeta, gan par
personīgajiem līdzekļiem.
Uz 2. jautājumu par savu apmierinātību ar studijas izvēli 23 studējoši ir atbildējuši,
ka pārsvarā ir apmierināti, 7 – ļoti apmierināti, bet neapmierinātie ir tikai 3, un 1 ir bijis grūti
atbildēt.
25.tabula
66

Respondentu apmierinātība ar studiju programmas izvēli
1-ļoti
neapmierināts
0

2- neapmierināts

3- apmierināts

3

23

4- ļoti
grūti pateikt
apmierināts
7
1

Aptaujā tika uzdots jautājums par studiju programmas novērtējuma dažādiem aspektiem
(skat. 2.tabulu). Kā redzams 2.tabulā – atbildes ir visai neloģiskas, jo, piemēram, 20 respondenti
uzskata, ka studiju programmas kvalitāte ir labā līmenī, kā arī 19 atdzīst, ka studiju laikā iegūtās
kompetences ir labā līmenī, bet 10 respondenti uzskata, ka iespējas iepazīties ar nozares specifiku
ārpus lekcijām ir viduvējas, vai pat sliktas (6 respondenti), kas rada pretrunu profesionālas studiju
programmas realizācijas procesā.
26. tabula
BOV novērtējums

3.1. kvalitāti
3.2. konkurētspēju Latvijā
3.3. piedāvātās iespējas iepazīties ar nozares
specifiku arī ārpus lekcijām
3.4. studiju laikā iegūtās zināšanas, prasmes un
kompetences

1-ļoti
slikti
0
1
2

2-slikti

3-viduvēji 4-labi

3
3
6

11
23
10

0

4

9

20
7
13

5-ļoti
labi
0
0
3

nav
atbildes
0
0
0

19

2

0

27.tabula
BOV stiprās puses, vājās puses un trūkumi
Studiju programmas stiprās puses











Studiju programmas vājās puses, trūkumi


Lektori dalās ar pašu pieredzi;
Ir mazas studentu grupas, kas nozīmē, ka
lektoriem ar studentiem ir personīga
saskarsme;
Daudzveidība lekciju sarakstā - daudz
dažādu priekšmetu;
Brīvais mācību grafiks, praktiskās prasmes
nodrošināšana (priekšmeta ietvaros),
pieredzējuši pasniedzēji;
Maz lekciju var apvienot ar ārpusstudiju
aktivitātēm, ir pietiekošs laiks darbam;
Profesionāli pasniedzēji, vieslektori,
interesanti priekšmeti;
Prakses iespējas, kvalitātes lekcijas par
uzņēmumu darbību, to procesiem;
Izdevīgi un netālu Kurzemē dzīvojošajiem.
Relatīvi ērts studiju grafiks. Datu bāzes
pieejas. Kursi sastāv no maza studējošo
skaita, kas dod iespēju saņemt individuālu
pieeju;
Daudz uzstāšanās kursa priekšā +
komunikācija;
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Lektori bieži neierodas uz lekcijām; īsti
un konkrēti neizstāsta par mājasdarbiem;
ļoti
bieži ir nesamērīgi daudz
mājasdarbu;
Ne vienmēr labi un laicīgi saplānotas
lekcijas visu laiku kaut kas mainās, līdz
ar to grūtāk apvienot un plānot laiku
darbā ar Darba devēju;
Dažādi lekciju kursi pārklājas; viela
dažreiz atkārtojas dažādos studiju
priekšmetos;
Dažiem studiju kursiem ir jāapgūst
daudz viela, bet nepietiek laika, kā
grāmatvedība un finanšu teorija;
Daži studiju kursi, nav saistoši;
Nepietiekama darbība ar reāliem
uzņēmumiem
(kvalitatīvu
prakšu
trūkums);
Kvalitāte;
Lekcijas bieži nenotiek;
Maz ERASMUS+ galamērķi;
Trūkst literatūra bibliotēkā ar studiju














Daudz informatīvu semināru, noderīga
informācija; absolventiem cerība atrast
darbu pēc tam;
Iespēja mācīties daudz ko noderīgu.
Iepazīties ar jauniem savā nozarē
kompetentiem cilvēkiem;
Sadarbība ar Biznesa inkubatoriem;
vieslekcijas pie pieredzējušiem
uzņēmējiem; reāli parāda dzīvē kā tas
darbojas;
Praktiskas lekcijas un dažādas mācību
pieejas;
Var iegūt zināšanas par dažādām nozarēm,
piemēram, mārketings, psiholoģija,
organizāciju vadība;
Iespēja doties praksē, kā arī pasniedzēju
lekcijās iekļauts stāstījums par personisko
pieredzi.
Ir daudz vieslekcijas, semināri, kas saistīti
ar studiju programmu, kā arī studiju darbs
saistīts ar kādu tiešām eksistējošu
uzņēmumu problēmām;
Lekcijas ir papildinātas ar radošām
nodarbībām;
Docenti, kuri pasniedz lekcijas, interesanti
lekciju saturi;
Tiek dota iespēja pilnveidot savas zināšanas
arī praktiski.
















Aptaujā

studējošie

izvirzīja

sekojošus

lekcijām saistīto vielu.
Studiju procesā nerodas pārliecība, ka
apgūtais būs darba tirgū vajadzīgās
kompetences;
Bieža studiju programmas direktoru
maiņa;
Atsevišķi pasniedzēji, kas negatavojas
lekcijām;
Studiju grafika izstiepšana, jo vajag
pirmos divus kursus sakārtot kompaktāk,
līdz ar to studiju gads samazinātos 3 vai
papildus varētu salikt kādu kursu;
Pārāk virspusēji, jo daudz un laika, lai
visu apgūtu padziļināti;
Vispārēji sniegti temati, dažu lekciju vājā
kvalitāte;
Par daudz nederīgas teorijas, jo grūti to
salikt kopā ar reālo dzīvi;
Lekciju saraksts dažreiz ir neērts, jo
notiek viena lekcija, kura sākas dienas
vidū;
Reizēm ir dienas, kad man, kā braucējam
ir brīva diena starp lekcijām, netieku
laikā mājās;
Neskaidri saliktas lekciju plāna stundas
mēnesī;
Tas, ka sestdienās dažreiz jābūt skolā,
bet piektdiena brīva;
Pārāk maz praktisko darbu;
Ir lektori, pie kuriem studijās notiek reizi
mēnesī līdz ar to jau ir aizmirsts, kas tika
darīts iepriekšējā lekcijā.

ieteikumus

studiju

programmas

uzlabošanai:











Piedāvāt studentiem prakses vietas jeb tās nodrošināt; veidot radošākas lekcijas un
samazināt mājās darbus;
Pārskatīt pasniedzēju kompetences un veidu kā tiek pasniegtas lekcijas;
Sadarboties ar uzņēmumiem; palielināt prakses laiku, viens mēnesis ir par īsu;
Piesaistīt vairāk ERASMUS+ pasniedzējus;
Biežāk lekcijas, lai nebūtu sadalīti un varētu pabeigt 3 gados;
Veidot praktiskās ekskursijas uzņēmumos Latvijā un ārvalstīs;
Vajadzētu vairāk grupu darbu; studentus varētu vest uz Liepājā esošo Biznesa
inkubatora pasākumiem, lai veidotas sadarbība, info apmaiņa. Vairāk palīdzēt
studentiem prakses piemeklēšanu.
Vairāk praktiskās nodarbības, kā arī sadarbība ar citām Latvijas skolām iespēja
piedalīties kādos konkursos;
Sakārtot mācību programmu tā, lai lekcijas būtu regulāras;
Vairāk iesaistīt studentus darbībā ar izvēlēto nozari, vairāk praktiskos darbus. Lekciju
sarakstu vajadzētu uzlabot, lai sestdienās nebūtu lekcijas;
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Piesaistīt vairāk vieslektorus no veiksmīgiem jauniem un pieredzējušiem uzņēmumiem;
Aptaujā studentiem bija iespēja novērtēt studiju programmas nodrošinājumu (skat.

4.tabulu). Kopumā BOV studiju programmas nodrošinājums ir novērtēts kā labs, īpaši tādās
pozīcijās, kā nodrošinājums ar literatūru un metodiskajiem materiāliem, piedāvātās papildu
iespējas piedalīties dažādās LiepU aktivitātēs un docētāju attieksmē pret studējošajiem, bet ir
arī pretrunas, piemēram, attiecībā uz studiju programmas materiāli tehnisko nodrošinājumu,
vismaz 10 studējošie uzskata, ka tas ir viduvējs un vismaz 15 studējošie uzskata, ka
nepietiekoši tiek lietota Moodle sistēma, un 18 studējošie uzskata, ka radošo nodarbību
nodrošinājums ir viduvējs.
28.tabula
BOV nodrošinājums

7.1. nodrošinājumu ar literatūru un
metodiskajiem materiāliem
7.2. materiāli tehnisko nodrošinājumu
7.3. kursu apguvi MOODLE sistēmā
7.4. papildinājumu ar radošām
nodarbībām
7.5. ietvaros piedāvātās papildu iespējas
piedalīties dažādās LiepU zinātniskajās
konferences, semināros, kursos, izstādēs
vai cita veida nodarbībās, kuras noder
studiju procesā
7.6. docētāju attieksmi pret studentiem

1-ļoti
slikti

2-slikti

3viduvēji

4-labi

5-ļoti
labi

1

0

5

20

8

nav
atbil
des
0

0
3
1

0
7
7

10
15
18

20
9
7

4
0
1

0
0
0

1

1

8

19

4

1

0

1

10

15

8

0

Tika uzdots jautājums par studiju ietvaros notiekošajām praksēm (skat. 5.tabulu).
Iegūtās atbildes ir visai pretrunīgas: vismaz 7 studējošajiem ir skaidrs prakses saturs, turpretī
vismaz 6 tas nav skaidrs; nav skaidrības attiecībā uz prakses plānošanu (vismaz 7
respondenti); vismaz 8 respondentiem nav informācijas par prakses norisi un veicamajiem
uzdevumiem, savukārt, 7 uzskata, ka savlaicīgi ir iespējams apgūt prasmes un iemaņas.
29.tabula
BOV studiju laikā notiekošo prakšu novērtējums

8.1. saturu
8.2. plānošanu
8.3. informāciju par tās norisi un
veicamajiem uzdevumiem
8.4. laikā apgūtās prasmes un iemaņas

1-ļoti
slikti

2-slikti

3-viduvēji

4labi

5-ļoti
labi

0
0
0

0
3
0

6
7
8

7
3
5

0
0
0

nav
atbilde
s
6
6
6

0

3

3

7

0

6

69

Komentārs: 1.KURSAM PRAKSE NAV BIJUSI!
Uz jautājumu - Kā Jūs vērtējat studiju kursu atbilstību programmā, kurā Jūs
studējat? Tika saņemtas sekojošas atbildes:
-

vismaz 21 respondents uzskata, ka līdz šim nav bijis/-uši studiju kurss/-i, kuri neatbilst
programmai, kurā studēju;

-

vismaz 13 uzskata, ka ir bijuši studiju kursi, kuri neatbilst programmai, kurā studē.
Kā neatbilstošus studiju kursus respondenti minēja sekojošus: studējot CRV kursu ir

nācies klausīties (vairākkārt) lekcijas, kuras nelasa pati lektore; ir miglainas lekcijas –
organizāciju psiholoģija; Informācijpratība; Filozofija, daļēji Psiholoģija; Darba drošība;
Filozofiju vajadzētu mainīt uz “darba ētiku”, jo tās būtu noderīgāk nekā vēstures fakti.
Uz jautājumu par informācijas gūšanu par LiepU piedāvātajām apmaiņas studiju
iespējām un prakses iespējām ārzemēs, tika saņemtas sekojošas atbildes:














www.liepu.lv x 15;
Par ERASMUS no prezentācijām, bet par prakses iespējām informācija nav bijusi;
Kursa biedriem x 2;
ĀSD x 2;
Neesmu interesējusies x 3;, bet redzēju bukletus;
Nav intereses;
ERASMUS+ nodaļā;
Informatīvie semināri x 1;
www.facebook.com;
Pats esmu spiests meklēt;
Neesmu ieguvusi;
No lektoriem x 2;
Informatīvie plakāti x 1;

Vai studējošie izmanto LiepU piedāvātās apmaiņas iespējas ārzemēs, tika saņemtas šādas atbildes:
30.tabula
Studējošo apmaiņas studiju un prakšu iespējas ārzemēs

Studijas
Prakse

Plānoju izmantot
LiepU piedāvātās
iespējas
8
14

Esmu izmantojis/-usi
LiepU piedāvātās
iespējas
1
0

Nē, neplānoju
izmantot
23
15

Neko nezinu
par tādu
iespēju
2
5

Uz jautājumu - kāpēc studenti visbiežāk neizmanto LiepU piedāvātās apmaiņas
iespējas studēt un prakses iespējas ārzemēs, tika saņemtas sekojošas atbildes:


Netiek pielīdzināti KRP vai arī no piedāvātajām augstskolām neviena neinteresē;
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Ļoti bieži studenti baidās runāt svešvalodās, nav droši par savām valodas zināšanām,
valodas barjera x 3;
Jo daudzi, iespējams, strādā, ir saistības (darbs, ģimene) x 6;
Tālu prom no mājām x 2;
Baidās no nezināmā x 4;
Nav vēlmes, darbs Latvijā;
Baidās studēt ārpus Latvijas un iegūt jaunu pieredzi;
Jo iespējams studijas apvieno ar mācībām un nevēlas pamest darbu;
Šķiet, ka tā ir iespēja “paceļot”, nevis veicināt reālu kompetenču pilnveidi;
Nav pietiekoši daudz informācijas vai arī attiecīgās valodas zināšanas ir sliktā līmenī;
Maz informācijas x 3;
Tika uzdots jautājums par informācijas saņemšanu attiecībā uz BOV studiju

programmu (skat. 7.tabulu). Lielākā daļa studējošo ir pietiekama informācija par studiju
programmas saturu un apjomu, vieslekcijām un radošām aktivitātēm, kā arī par pārbaudījumu
kārtošanu un to veidiem, bet vairāk kā puse respondentu uzskata, ka nav pietiekamas
skaidrības par izvēles kursiem, par nepārtrauktajām izmaiņām lekciju sarakstā, nav
informācijas par ārpusstudiju aktivitāšu iespējām un iespējām piedalīties studiju procesa
pilnveidē.
31.tabula
Informācija par BOV

14.1. par studiju programmas saturu un apjomu
14.2. par pārbaudījumu kārtošanu un to veidiem
14.3. par izvēles kursiem
14.4. par izmaiņām nodarbību sarakstā
14.5. par piedāvātajām vieslekcijām, radošām
nodarbībām, izstādēm u.c. pasākumiem
14.6. par ārpusstudiju aktivitātēm (koris, dejas
u.t.t.)
14.7. par studentu iespējam piedalīties studiju
procesa pilnveidē

1-ļoti
slikti
0
0
3
1
1

2-slikti 3-viduvēji 4-labi 5-ļoti nav
labi atbildes
2
10
19
3
0
3
11
14
6
0
5
16
10
0
0
5
12
12
4
0
3
7
15
8
0

3

5

15

9

2

0

1

8

13

12

0

0

BOV pilna laika studējošie ir apzinīgi studenti, jo tikai 2 iepriekšējā semestrī ir
apmeklējuši mazāk kā 74% no visām nodarbībām, bet pārējie ne mazāk kā 75%.
2017. / 2018. studiju gadā respondenti ir apmeklējuši:





vieslekcijas 4 nevienu; 2 - 1; 5 - 2; 8 - 3; 7 - 5; 2 - 6; 5 - 7; 1 - 8;
radošās nodarbības 30 nevienu; 1-1; 1 - 2; 2 - 3;
izstādes 29 nevienu; 5 vienu;
u.c. pasākumus 25 nevienu; 9 vismaz vienu (t.sk., I.Pūres seminārs “Izaugsmes
akadēmija” balle; studentu padomes un SAD rīkotie pasākumi; kursa bakalauru
prezentācijas; Ziemassvētku balle; Biznesa forumi Liepājā, CONNECT Latvija
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biznesa plāna kursi, SP organizētie pasākumi; tikšanās Biznesa inkubatorā; seminārs
LIAA x3)
Tika uzdots jautājums - vai studējošā viedoklis par Liepājas Universitāti studiju laikā ir:
1. kļuvis pozitīvāks - 12
2. nav mainījies - 18
3. kļuvis negatīvāks – 4 (jo ir ļoti labi redzams, ka komunikāciju sistēma LiepU nav
sakārtota)
Tika saņemti sekojoši ieteikumi LiepU darbības pilnveidei:
 Piesaistīt strādāt jauniešus ar inovatīvām idejām un vēlmi strādāt.
 Uzlabot mājas lapu un facebook lapu. Nelikt bildes, kuras nav glītas (mums taču
mācās multimediji, kādēļ viņi nefotografē pasākumus.
 Piedāvāt tikai vienu LAIS versiju, jo bieži vien vecajā LAIS ir tāda informācija, kāda
nav jaunajā.
 Izvērtēt, vai visi pasniedzēji māca jaunāko informāciju un zināšanas.
 Piesaistīt uz vieslekcijām jauniešus, nevis vecus opapus… Jauniešiem ir daudz labāks
kontakts ar jauniešiem. Mūs interesē jaunākās aktualitātes nevis vecas teorijas…
 Vairāk vieslekciju visiem kursiem vienlaicīgi;
 Vairāk sporta aktivitāšu, starpkursu sacensības vai skolas komandas;
 Vairāk praktisko nodarbību, ekskursiju, iespēju iepazīties ar veiksmīgiem profesijas
pārstāvjiem;
 Nepieciešams pārskatīt komunikācijas ētikas kursa saturu un to pārbaudījumu;
 Izveidot prakšu vietu piedāvājumu vietu / saiti;
 Jābūt sadarbībai ar uzņēmumiem, labākos studentus virzot strādāt reālā tirgus
apstākļos;
 Veicināt komunikāciju starp studentiem un docētājiem;
 Izvērtēt studiju programmas grafiku neatbilstības;
 Nedalīt prakses laiku divās daļās, pēdējā gada praksi izveidot ilgākam laika periodam;
 Sadarboties ar biznesa intelektuāļiem. Vairāk iesaistīties studentu prakšu vietu
meklējumos. Vairāk lekciju par modernākām tēmām, piemēram augstāko matemātiku
aizstāt ar spēļu teoriju;
 Jāuzlabo dienesta viesnīca;
 Varbūt izveidot vieglāku, pārskatāmāku lekciju sarakstu, un lektoru pieejamību;
 Organizēt vairāk praktisku nodarbību;
 Lekcijas likt blīvāk;
 Iesaistīt studentus aktivitātes it īpaši 1.kursa studentus mācību gada sākumā, lai viņus
saliedētu un viņi sadraudzējas. Kā arī, lai popularizētu skolu, jo jaunieši saviem
draugiem teiktu cik forša ir skola, aktivitātes;
 Veidot kopējus skolas pasākumus.
STUDĒJOŠO APMIERINĀTĪBA Studiju programma: BIZNESA UN ORGANIZĀCIJU
VADĪBA_Nepilna laika studenti
Aptaujā piedalījās:
32.tabula
Kurss
1. kurss

Studentu skaits, gb

Studentu skaits %

6
72

2. kurss
3. kurss
4. kurss
KOPĀ

0
9
11
26

Paralēli studijām:
1. strādā ar studijām saistītā jomā - 6
2. strādā ar studijām nesaistītā jomā - 6
3. strādā ar gan studijām saistītā, gan nesaistītā jomā - 14
4. nestrādā.
Studējošie studē par personīgajiem līdzekļiem un 1 par juridiskas personas līdzekļiem.
Izvēli studēt Liepājas Universitātē 1.kursa studentiem noteica šādi faktori: Tuvāk mājām;
 Lētāk un tuvāk mājām; tuvāk dzīvesvietai; jo dzīvo Liepājā – 3 studējošie;
 Vēlos iegūt vairāk prasmes, jo labi noderēs turpmāk dzīvē;
 Programmas pieejamība, ērta studiju forma.
Lielākais vairums respondentu (21) ir apmierināti ar studiju programmu, kurā studē.
33.tabula
1-ļoti neapmierināts 2- neapmierināts 3- apmierināts 4- ļoti apmierināts
0

2

21

grūti pateikt

0

3

BOV studiju programmas faktoru novērtējums (skat. 2.tabulu).
34.tabula
1-ļoti slikti 2-slikti
3.1. kvalitāti
3.2. konkurētspēju Latvijā
3.3. piedāvātās iespējas iepazīties ar nozares
specifiku arī ārpus lekcijām
3.4. studiju laikā iegūtās zināšanas, prasmes
un kompetences

0
1
0

2
4
5

0

1

34-labi
viduvēji
15
8
12
7
12
8
8

15

5-ļoti
labi
0
0
1

nav
atbildes
1
2
0

0

2

35.tabula
BOV stiprās puses, vājās puses un trūkumi
Studiju programmas stiprās puses




Studiju programmas vājās puses, trūkumi


Labi un zinoši, profesionāli pasniedzēji;
pasniedzēju kompetence (Līduma, Pūre,
Gintere, Kulberga);
Daži labi profesionāli pasniedzēji;
Studijas
piemērotas
strādājošiem
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Daži neiecietīgi pasniedzēji; konkrēta angļu
valodas pasniedzēja;
Mājasdarbi;
Pasniedzēji netiek atbilstoši motivēti, tāpēc
ir zemāka lekciju kvalitāte;
















studentiem, ģimenes cilvēkiem, jo nenotiek
bieži, studentiem ārpus Liepājas;
zema, pieņemama studiju maksa;
pasniedzēju ieinteresība, pretimnākšana;
Pats sev priekšnieks;
Iespēja pielāgot mācību priekšmetu kursa
interesēs;
Kvalificēti pasniedzēji; salīdzinoši zema
un pieejama studiju maksa; studiju plāns,
lekciju izkārtojums;
Neklātiene programmas mācīšanās laiki,
ka nav katru nedēļas nogali jāmācās, ka
var reizi divos mēnešos atbraukt un
nedēļu pamācīties. Daudzas augstskolās
šo nepiedāvā neklātienes studentiem;
Plašs
priekšmetu
klāsts,
zinoši
pasniedzēji;
Apgūst praktiskās lietas;
Dažas no pasniedzējām ir zinošas,
iespējas labi apgūt noteiktus kursus
(Mežinska, Līduma);
Iespēja izvēlēties darbus mazākās
nozarēs; plašs priekšmetu spektrs;
Daļa no mācību personāla.
















Dažiem pasniedzējiem ļoti augstas prasības,
bet pretī netiek iedotas pat teorētiskas
zināšanas, ir tikai prasības. Vispirms, lai
kaut ko prasītu ir kaut kas jāiedod
(zināšanas);
Nepareizi sakārtotas lekcijas, neseko
pakārtoti;
Slikta LAIS sistēmas administrēšana, ka
bieži studijas neatbilst studiju plānam;
Neparedzētas izmaiņas laika grafikā (lekciju
plāns) – organizatoriskie jautājumi.
Atsevišķu pasniedzēju nemotivētā attieksme;
Pārklājas mācību tēmas (personāla atlasē
un personāla lietvedība);
Pārāk daudz lekcijas notiek darba dienās,
grūti apvienot ar darbu. Labāk būtu vairāk
lekcijas sestdienās un svētdienās un mazāk
darba dienās;
Slikta plānošana, organizācija lekcijām,
bieži mainās, sesijas laikā izkrīt, jo
pasniedzēji nevar.
Pasniedzēju motivācijas trūkums lekciju
vadīšanā, atnāk kaut kā novada un viss, nav
ieinteresētības, lai iemācās.
Nav secīgu lekciju, viss ir haotiski, izmētāts,
grūti sakoncentrēties;
Pedagogi, kuri nav bijuši / strādājuši ārpus
LiepU; novecojušas programmas konkrētos
mācību priekšmetos;
Pasniedzēju trūkums, ja LiepU nepilna laika
studentiem lekcijas notiks sestdienās un
svētdienās, tas būs ļoti liels trūkums;
Lekciju plānošana dažreiz liekas neloģiska,
jo studentiem lekcijas ir līdz 19.30 –
informāciju grūti uztvert;
Atsevišķiem
pasniedzējiem,
lektoriem
jāpilnveido uzstāšanās prasmes, jāmaina
pasniegšanas metodes.

Ieteikumi studiju programmas uzlabošanai:









Vairāk piesaistīt reāli strādājošus organizāciju un iestādes vadītājus uz vieslekcijām;
Atsevišķos priekšmetos pārskatīt pasniedzēju apmeklēto lekciju un uzdoto mājas darbu
attiecību;
Vairāk pildīt uz vietas, nevis mājasdarbos;
Motivēt LiepU darbiniekus, savu darbu pildīt aizrautīgāk un attiekties pret darbu
kvalitatīvāk;
Piestrādājot pie plānošanas un komunikācijas problēmām; Ieviešot moduļu sistēmu,
lai mācību process būtu vieglāks un efektīvāks;
Lekciju organizācija (piektdiena, sestdiena, pirmdiena vai piektdiena, sestdiena,
svētdiena);
Vairāk praktiskas nodarbības, ne lekcijas ar teoriju;
Sasaiste ar nozari; pasniedzēju – nozares speciālistu lielāka piesaiste;
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Jāmotivē daļa pasniedzēju, lai būtu vairāk ieinteresētības nākt uz lekcijām un mācīt
mūs. Dažbrīd liekas, ka pasniedzējiem nav saprašanas par mācītās vielas mācīšanu;
Varētu ieviest attālinātās nodarbības;
Vairāk pievērst uzmanību konkrēti programmas specializācijai;
Atraktīvākas nodarbības, uzlabot motivācijas sistēmu, vairāk sasaistīt teoriju ar
praksi. Vairāk lomu spēles vai situāciju izspēles;
Pieaicinot vieslektorus jeb cilvēkus ar pieredzi attiecīgajā profesijā;
Jāuzlabo lekciju plānošana, jāpārskata katra priekšmeta saturu.

Studiju programmas nodrošinājums:
36.tabula
1-ļoti
slikti

2slikti

3-viduvēji

4labi

5-ļoti
labi

2

0

8

13

3

nav
atbilde
s
0

0
3
1
0

1
5
5
3

8
9
12
6

14
6
7
15

2
0
1
2

1
3
0
0

1

1

6

16

1

1

7.1. nodrošinājumu ar literatūru un metodiskajiem
materiāliem
7.2. materiāli tehnisko nodrošinājumu
7.3. kursu apguvi MOODLE sistēmā
7.4. papildinājumu ar radošām nodarbībām
7.5. ietvaros piedāvātās papildu iespējas
piedalīties dažādās LiepU zinātniskajās
konferences, semināros, kursos, izstādēs vai cita
veida nodarbībās, kuras noder studiju procesā
7.6. docētāju attieksmi pret studentiem

Prakse studiju programmas ietvaros:

8.1. saturu
8.2. plānošanu
8.3. informāciju par tās norisi un
veicamajiem uzdevumiem
8.4. laikā apgūtās prasmes un iemaņas

1-ļoti
slikti

2slikti

3-viduvēji

4labi

5-ļoti
labi

0
3
0

0
5
2

15
10
13

11
8
10

0
0
1

nav
atbilde
s
0
0
0

0

2

7

15

2

0

Komentārs: 1.KURSAM PRAKSE NAV BIJUSI!
Ieteikumi:





Nepilna laika studenti nevar novērtēt visas universitātes piedāvātās iespējas;
Organizatoriskie darbi un informācija jāuzlabo; MOODLE jāiedzīvina, lai tiešām
var un tiek lietota;
Uzlabot plānošanu un sakārtājot LiepU kopējo sistēmu, var uzlabot kvalitāti.
Vairāk gribētos praktiskus uzdevumus;
Nomainīt plānotāju;

Uz jautājumu - Kā Jūs vērtējat studiju kursu atbilstību programmā, kurā Jūs studējat? Tika
saņemtas sekojošas atbildes:
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 vismaz 21 respondents uzskata, ka līdz šim nav bijis/-uši studiju kurss/-i, kuri neatbilst
programmai, kurā studēju;
 vismaz 5 uzskata, ka ir bijuši studiju kursi, kuri neatbilst programmai, kurā studē:
Filozofija un politika;
Biznesa procesu modelēšana.
Kur tiek iegūta informācija par LiepU piedāvātajām apmaiņas studiju iespējām un prakses
iespējām ārzemēs?











www.liepu.lv x 7;
Sūta e-pastā x 3;
Saņemot informāciju no fakultātes vadītājas;
Nekur x 2 ;
Nav informācijas;
No LiepU puses par šādu iespēju neesmu dzirdējis;
Nav aktuāli x 4 ;
No pasniedzējiem;
Trešajā kursā uzzinājām, kāpēc mūs neviens neinformēja pirmajā kursā;
Soctīklos.

Vai studējošie izmanto LiepU piedāvātās apmaiņas iespējas ārzemēs, tika saņemtas šādas atbildes:
37.tabula
Studējošo apmaiņas studiju un prakšu iespējas ārzemēs

Studijas
Prakse

Plānoju izmantot
LiepU piedāvātās
iespējas
1
1

Esmu izmantojis/-usi
LiepU piedāvātās
iespējas

Nē, neplānoju
izmantot

Neko nezinu par tādu
iespēju

22
22

3
3

Uz jautājumu - kāpēc studenti visbiežāk neizmanto LiepU piedāvātās apmaiņas iespējas studēt
un prakses iespējas ārzemēs, tika saņemtas sekojošas atbildes:












Maz informācijas, netiek piedāvāts visiem studentiem, iespēja tikt tikai diviem
studentiem;
Ir strādājoši; neklātniekiem fiziski nav iespējas, jo ir strādājoši x 2;
Jo ir valodas problēmas – tieši angļu valoda;
Vienkārši nezina par šādu iespēju un iedomājas, ka tas ir sarežģīti;
Darbs neatļauj;
Valodas barjeras dēļ;
Finanšu dēļ x 3;
neizpratnes par iespējām dēļ;
Nav informācijas x 11;
Darba grafiks dēļ, nepiemērots laiks;
Neklātienei nav aktuāli.

Informācijas esamība:
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38.tabula

14.1. par studiju programmas saturu un apjomu
14.2. par pārbaudījumu kārtošanu un to veidiem
14.3. par izvēles kursiem
14.4. par izmaiņām nodarbību sarakstā
14.5. par piedāvātajām vieslekcijām, radošām
nodarbībām, izstādēm u.c. pasākumiem
14.6. par ārpusstudiju aktivitātēm (koris, dejas u.t.t.)
14.7. par studentu iespējam piedalīties studiju
procesa pilnveidē

1-ļoti
slikti
0
0
0
3
1

2-slikti

4-labi

0
0
5
7
1

3viduvēji
11
5
8
9
9

0
2

6
3

6
12

11
8

14
19
12
5
12

5-ļoti nav
labi atbildes
0
1
1
1
0
1
1
1
2
1
1
0

Pagājušajā studiju semestrī 26 respondenti ir apmeklējuši 75 %–100 % lekciju nodarbību.
2017. /2018. studiju gadā ir apmeklētas:
1. vieslekcijas: 8 nevienu; 8 - 1; 5 - 2; 4 - 3; 1 sešas;
2. radošās nodarbības: 22 neviens; 3 - 1; 1 - 2;
3. izstādes: 23 nevienu; 2 vienu; 1 trīs;
4. u.c. pasākumus (lūdzu miniet kādus): 26 nevienu.
Vai studiju laikā ir mainījies viedoklis par Liepājas Universitāti:
1. kļuvis pozitīvāks - 6
2. nav mainījies - 17
3. kļuvis negatīvāks – 3 (arvien lielāks haoss)
Nepilna laika studējošo ieteikumi LiepU darbības pilnveidei:
 LAIS – būtu ļoti labi, ja šajā sistēmā būtu iespēja sazināties ar kursa pasniedzējiem;
 Vairāk pievērst uzmanību kvalitātei nevis kvantitātei! Lai veicas!
 Atteikties no LAIs un izveidot pašiem savu sistēmu! Laicīgi komunicēt ar
pasniedzējiem, veidojot nodarbību sarakstu, lai lekcijas nekristu ārā!
 Sakārtot LAIS sistēmas administrēšanu!
 Veidojot pasniedzēju motivācijas sistēmu!
 Uzlabot sortimentu bibliotēkā!
 Nodibināt absolventu fondu (izrādīt iniciatīvu tam no LiepU puses)!
 Uzlabot komunikāciju students – skola, lekciju sarakstu izmaiņas komunicēt laicīgi,
celt skolas prestižu, izmantojot studentu pieredzi, sasniegumus!
 NBOV organizēt, kā tālmācību ar elastīgu grafiku. Kursants iet tālāk tikai tad, kad ir
izpildījis eksāmenus konkrētā secībā (mācību priekšmetiem)!
 Sakārtot iekšējo sistēmu!
 Rektoram ieklausīties pasniedzēju un studentu ieteikumos, vēlmēs!
 Piedāvāt dzeramo ūdeni un ievērot datu aizsardzību!
 Pieejams dzeramais ūdens;
 Nemainīt nepilna laika studentiem mācību norises laiku – maza daļa studentu varēs
mācīties un studenti no citām pilsētām vairs nevarēs izbraukāt tik bieži uz Liepāju;
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2
1





Izvērtēt un kontrolēt kursu saturu, lai tas neatbilstu mūsdienu situācijai. Plānot lekciju
sarakstu un laicīgi informēt par izmaiņām!
Komunicējam ar studentiem, potenciālajiem studentiem. Pilnveidot plānošanas
sistēmu! Būt jaukiem pret studentiem (domāts turpināt un pilnveidot)!
Neorganizēt mācības katru nedēļas nogali!

Profesionālā bakalaura studiju programma “Komunikācijas vadība”
Aptaujā piedalījās 11 3. un 4. kursa studenti.
Par valsts budžeta līdzekļiem studē 8 studenti, par personīgajiem līdzekļiem – 2,
gan par valsts budžeta, gan par personīgajiem līdzekļiem – 1 students.
Novērtējot studentu apmierinātību/neapmierinātību ar studiju programmu, kurā
studē, skalā no 1 līdz 4, kur 1-ļoti neapmierināts, 2- neapmierināts, 3- apmierināts, 4- ļoti
apmierināts), vairāk ir apmierinātu (8) un 1 ļoti apmierināts students.
39. tabula
1

2

3

4

grūti pateikt

0

2

8

1

0

3. Lūdzu, novērtējiet skalā no 1 līdz 5 (kur 1 – ļoti slikti, 2 – slikti, 3 – viduvēji, 4 – labi, 5 – ļoti
labi) studiju programmas:
40. tabula
ļoti slikti

slikti

viduvēji

labi

ļoti labi nav a

3.1. kvalitāti

0

3

4

4

0

3.2. konkurētspēju Latvijā

0

4

4

2

1

3.3. piedāvātās iespējas iepazīties ar nozares

0

0

5

4

2

0

2

2

7

0

specifiku arī ārpus lekcijām
3.4. studiju laikā iegūtās zināšanas, prasmes un
kompetences
4. Kādas, Jūsuprāt, ir studiju programmas stiprās puses? (norādiet konkrēti)










Prakses iespējas;
Prakse;
Prakses iespējas + pasniedzēja Ērika Gintere;
Labi mācībspēki, vieslekcijas un prakse;
Prakse. Lauris Zvejnieks;
Lauris Zvejnieks. Prakse;
Nozares speciālisti, vieslektori, kuri pasniedz lekcijas;
Zinoši viespasniedzēji;
Individuāla pieeja, var apvienot ar darbu;
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Kompetenti pasniedzēji;
Iespējas sakārtot lekciju sarakstu atbilstoši savām vajadzībām. Atsaucīgi lektori.
Iespēja iegūt zināšanas par dažādām tēmām!

5. Kādas, Jūsuprāt, ir studiju programmas vājās puses, trūkumi? (norādiet konkrēti)





Par izmaiņām informāciju ir grūti iegūt;
Nepārdomāti lekciju saraksti;
Neērts lekciju saraksts;
Lekciju grafiks – reizēm nav iespējams saplānot kaut ko uz priekšu, jo katru nedēļu var
kaut kas mainīties;
 Pārāk plašs studiju process, to varēja saīsināt uz 3 gadiem, kā arī specialitātes
inventāra trūkums;
 Lekciju neatbilstība programmai, lektori, kuri lekcijas apmeklē “ķeksīša” pēc,
piemēram, J.Millers; nepietiekams vieslektoru skaits, neprofesionāli pasniedzēji,
piemēram, Sarmīte Pujēna;
 Neatbilstība piedāvātajam saturam, lektoru kompetence;
 Prakse ir jāmeklē pašiem;
 Valodu prasmes dažādiem pasniedzējiem, jo krievu valodu pasniedz latviešu valodā
nespēja izskaidrot krievu valodas lekcijas;
 Trūkst speciālistu pieredzes;
 Dažas lekcijas neatbilst!
6. Kā, Jūsuprāt, varētu uzlabot studiju programmu? (norādiet konkrēti)
 Informēt par dažādām vieslekcijām, LiepU rīkotajiem pasākumiem;
 Vairāk praktiski uzdevumi;
 Uzlabot lekciju sarakstu;
 Profesionāļu piesaiste;
 Piedāvāt prakses iespējas, sadarbojoties ar uzņēmumiem un iestādēm;
 Valodu lekcijām ņemt pasniedzējus, kuriem valsts valoda nav apgrūtinājums;
 Pieaicināt praktiķus;
 Papildinot studiju kursus ar dažādu valodu lekcijām!
7. Lūdzu, novērtējiet skalā no 1 līdz 5, (kur 1 – ļoti slikti, 2 – slikti, 3 – viduvēji, 4 – labi, 5
– ļoti labi) studiju programmas:
41. tabula
ļoti

slikti

slikti

vidu

labi

-vēji

ļoti

nav

labi

atb
ild
es

7.1. nodrošinājumu ar literatūru un metodiskajiem

0

1

3

6

1

0

7.2. materiāli tehnisko nodrošinājumu

0

4

2

4

1

0

7.3. kursu apguvi MOODLE sistēmā

7

0

1

3

0

0

7.4. papildinājumu ar radošām nodarbībām

0

2

6

2

0

1

7.5. ietvaros piedāvātās papildu iespējas piedalīties

0

0

3

5

3

0

materiāliem
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dažādās LiepU zinātniskajās konferences, semināros,
kursos, izstādēs vai cita veida nodarbībās, kuras noder
studiju procesā
7.6. docētāju attieksmi pret studentiem

0

0

4

6

1

0

8. JAUTĀJUMS STUDENTIEM, KURI STUDĒ PROFESIONĀLAJĀS STUDIJU
PROGRAMMĀS
Lūdzu, novērtējiet skalā no 1 līdz 5, (kur 1 – ļoti slikti, 2 – slikti, 3 – viduvēji, 4 – labi, 5 – ļoti
labi) studiju programmas ietvaros notiekošās prakses:
42. tabula
ļoti

slikti vidu-

slikti

labi

vēji

ļoti

nav

labi

atbildes

8.1. saturu

0

0

1

5

3

2

8.2. plānošanu

0

1

1

4

3

2

8.3. informāciju par tās norisi un veicamajiem

0

0

1

6

2

2

0

0

0

4

5

2

uzdevumiem
8.4. laikā apgūtās prasmes un iemaņas
Jūsu komentāri:


Sarežģīts jautājums, jo praksi izvēlas students un katra ir citāda!

9. Kā Jūs vērtējat studiju kursu atbilstību programmā, kurā Jūs studējat?
43. tabula
9.1.Līdz šim nav bijis/-uši

9.2. Ir bijuši studiju kursi, kuri neatbilst programmai, kurā

studiju kurss/-i, kuri neatbilst

studēju (miniet studiju kursa/-u nosaukumu/-us,

programmai, kurā studēju -9

paskaidrojot, kāpēc jūs tā domājat) -2:
Vairāki priekšmeti un sniegtā informācija atkārtojas,
piemēram, krīzes komunikācija;
krīzes komunikācija, personas pilnveides treniņš,
lietišķā etiķete pie Strautmanes;

10. Kur Jūs gūstat informāciju par LiepU piedāvātās apmaiņas studiju iespējām un prakses
iespējām ārzemēs?






www.liepu.lv x 7;
No kursa biedriem;
No citiem studentiem;
No studentu padomes un programmas direktores;
ĀSD x 2;
80

11. Vai Jūs izmantojat LiepU piedāvātās apmaiņas studiju iespējas ārzemēs?
1. Plānoju izmantot LiepU piedāvātās iespējas studēt ārzemēs -2
2. Esmu izmantojis/-usi LiepU piedāvātās iespējas studēt ārzemēs
3. Nē, neplānoju izmantot studiju iespējas ārzemēs -9
4. Neko nezinu par tādu iespēju
12. Vai Jūs izmantojat LiepU piedāvātās prakses iespējas ārzemēs?
1. Plānoju izmantot LiepU piedāvātās prakses iespējas ārzemēs -2
2. Esmu izmantojis/-usi LiepU piedāvātās prakses iespējas ārzemēs
3. Nē, neplānoju izmantot prakses iespējas ārzemēs -9
4. Neko nezinu par tādu iespēju
13. Kāpēc studenti, Jūsuprāt, visbiežāk neizmanto LiepU piedāvātās apmaiņas iespējas
studēt un prakses iespējas ārzemēs?










Darbs;
Jo dzīve LV ir saistoša (darbs; ģimene);
Nav iespēju;
Ir grūti pieejama informācija, studenti nav lietas kursā;
Jo pēc tam ir grūti pabeigt LiepU, jo jākārto visi pārbaudījumi;
Vairākumam ir darbs un ģimene;
Nav iespējams salīdzināt kursus;
Jo nav iespējas uz tik ilgu laiku pamest mājas/darbu, vai nevar saskaņot kursus;
Jo paralēli studijām strādā un nevar apvienot!

14. Lūdzu, novērtējiet skalā no 1 līdz 5, (kur 1 – ļoti slikti, 2 – slikti, 3 – viduvēji, 4 – labi, 5
– ļoti labi) informāciju:
44.tabula
ļoti

slikti viduvēji

labi

ļoti labi nav

slikti

atbilde
s

14.1. par studiju programmas saturu

0

1

2

7

1

0

0

0

3

6

2

0

14.3. par izvēles kursiem

1

0

2

5

3

0

14.4. par izmaiņām nodarbību

1

0

6

4

0

0

un apjomu
14.2. par pārbaudījumu kārtošanu un
to veidiem

sarakstā
81

14.5. par piedāvātajām vieslekcijām,

0

2

4

5

0

0

1

3

3

4

0

0

3

3

3

2

0

0

radošām nodarbībām, izstādēm u.c.
pasākumiem
14.6. par ārpus studiju aktivitātēm
(koris, dejas u.t.t.)
14.7. par studentu iespējam
piedalīties studiju procesa pilnveidē
15. Cik nodarbību kopumā Jūs apmeklējāt pagājušajā studiju semestrī?
 1. 75 %–100 % - 9
 2. 50 %–74 % - 2
 3. 25 %–49 %

4. mazāk nekā 25 %
16. Cik piedāvātās vieslekcijas, radošās nodarbības, izstādes un citus pasākumus Jūs
apmeklējāt šajā studiju gadā (lūdzu miniet skaitu)?
1. vieslekcijas 0x2; 2x1; 3x1; 5x1; 6x1; 7x2; 10x1; 20x2;
2. radošās nodarbības 0x7; 4x1; 5x2; 10x1;
3. izstādes 0x7; 2x2; 3x1; 5x1
4. u.c. pasākumus (lūdzu miniet kādus) 0x10; 1x1 (saliedēšanas pasākumus);s
17. Paralēli studijām Jūs
1. strādājat ar studijām saistītā jomā - 2
2. strādājat ar studijām nesaistītā jomā - 5
3. strādājat ar gan studijām saistītā, gan nesaistītā jomā - 1
4. nestrādājat - 3
18. Vai Jūsu viedoklis par Liepājas Universitāti studiju laikā ir:
1. kļuvis pozitīvāks - 1
2. nav mainījies - 6
3. kļuvis negatīvāks – 4 (studijas LiepU biju iedomājusies citādākas – kvalitātes ziņā)
Studentu ieteikumi LiepU darbības pilnveidei:
 LAIS sistēmu uzlabot;
 Uzlabot piedāvāto mācību satura kvalitāti;
 Rūpīgāk strādāt pie kursu izveides;
 Jābūt pretimnākošākiem pret studentiem, kuri strādā, ņemot vērā, ka lekciju saraksts
to atļauj;
 Nodrošināt kvalitatīvāku studiju procesu ar atbilstošu profesionāļu piesaisti;
 Sakārtot lekciju sarakstu;
 Pasniedzējiem ir jāspēj aizraut studentus ar savu mācību priekšmetu;
 Izveidot jaunu pārskatāmu mājas lapu, kuru būtu ērti izmantot gan datora, gan
telefona versijā!
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Profesionālā bakalaura studiju programma “Kultūras vadība”
LiepU katru gadu veic studiju programmas „Kultūras vadība“ apmierinātības
novērtējumu, lai noskaidrotu, pozitīvās puses un negatīvās puses, ko konkrēti būtu jāuzlabo
programmā.
Kopumā var secināt, ka studenti ir apmierināti ar studiju programmu, kurā studē,
atzīmējot, ka ar pašu programmu ir apmierināti 21 respondents un ļoti apmierināti ir 4 no
aptaujātajiem respondentiem.
Pozitīvi ir vērtējams, ka neviens no studentiem nav atzīmējis, ka ir ļoti neapmierināts
vai neapmierināts ar studiju programmu, kurā šobrīd studē. Savukārt 15 studenti no
aptaujātajiem ir novērtējuši, ka studiju kvalitāte ir laba un tikai viens ir vērtējis, ka kvalitāte ir
slikta. Tāpat 15 no respondentiem ir vērtējuši, ka ir apmierināti ar studijām un kā labas vērtē
arī studiju laikā iegūtās zināšanas, prasmes un kompetences.
Aptaujāto respondentu vidū pieprasītākais un labāk novērtētākais pakalpojums bija
nodrošinājums ar literatūru un metodiskajiem materiāliem, kā arī materiāli tehniskā bāze un
docētāju attieksmi pret studentiem, to kā labu to ir vērtējuši 16 respondenti, savukārt 6
studenti, to vērtē pat kā ļoti labu.
Plānojot programmu turpmāk nākotnē būtu nepieciešams uzlabot kursu apguvi
MOODLE sistēmā, jo to kā sliktu norādījuši 4 studenti un 11 no studentiem novērtējuši kā
viduvēju.
Kopumā no aptaujātajiem respondentiem noskaidrojās, ka studiju programma
apmierina un lielākā daļa pozitīvi vērtē programmas saturu; laikā apgūtās prasmes un
iemaņas. Plānojot turpmākās studijas kā ieteikumu respondenti ir minējuši - sakārtot lekciju
plānošanu, lai studiju kursus jau laicīgi varētu redzēt LAIS sistēmā. Plānošanu kā viduvēju
novērtējuši 7 studenti un informāciju par tās norisi un veicamajiem uzdevumiem, savukārt
viens respondents atdzinis to kā sliktu un 5 no respondentiem novērtējuši to kā viduvēju,
turpinot analizēt iegūtās respondentu atbildes noskaidrojās, ka ar plānošanu un LAIS sistēmu
ir apmierināti 6 no respondenti, kuri to novērtējuši kā labu un tikai divi studenti to atzinuši kā
ļoti labu.
Tāpat pozitīvi ir vērtējama pieaugošā tendence no studentu puses izmantojat LiepU
piedāvātās apmaiņas studiju iespējas ārzemēs ar katru gadu interese no studentu puses pieaug
un pēdējās aptaujas dati rāda, ka 10 studenti plāno izmantot LiepU piedāvātās iespējas studēt
ārzemēs. Studenti atzinīgi novērtējuši un norāda, ka viņu viedoklis par Liepājas Universitāti
studiju laikā ir kļuvis pozitīvāks pavisam 9 studenti un 13 respondenti norāda, ka viedoklis
par LiepU nav mainījies.
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Studiju programmas stiprās puses.
Radošums, netipiskā pieeja atsevišķās lekcijās;
Programma ir visai interesanta, jo ejot praksē vari iegūt jaunus kontaktus un iepazīties
ar kultūras cilvēkiem;
Attīsta radošumu un domāšanu kultūras jomā;
Programmas direktors – noteikti;
Lekciju ietvaros ir iespēja iepazīties un gūt zināšanas ne tikai teorētiskie, bet arī
praktiski. Tiek piesaistīti arī pasniedzēji no citām universitātēm, ka arī Latvija atpazīstami
cilvēki;
Plaša izvēle praksei nozarē;
Daudzveidīgs saturs, mācību priekšmeti;
Studiju programmas specifika bija pieejam tikai LiepU un EKA, bet tagad jāuzmanās,
jo Turībā ar parādījusies līdzīga programma. Vieslekcijas un profesionāļu piesaiste. šo
programmu ir interesanti mācīties;
Programma nav pieejam citās augstskolās par valsts budžeta līdzekļiem. Kursus māca
jomas speciālisti, pieredzējuši lektori no Rīgas un ārvalstīm. Programmu iespējams apgūt
neklātienē;
Pasākumu loģistikas lekcijas, scenogrāfijas lekcijas un producēšanas lekcijas pie
zināmiem nozares speciālistiem, kā arī individuālā pieeja studiju procesa laikā;
Daudzpusība, daudz dažādu kursu, kuri nav tieši attiecināmi uz vadību, radošās
nodarbības;
Plašais lekciju spektrs par dažādām tēmām – uzņēmējdarbību, teātri, dizainu,
mārketingu, publisko runu u.tml.;
Pasniedzēji;
Programma ir aktuāla un pieprasīta Latvijas tirgū;
Iespēja piedalīties pasākumu organizēšanā, kas saistīts ar kultūras vadību;
Konkurētspējīga un tik augstu novērtēta valsts kontekstā;
Atsaucīgi pasniedzēji;
Ļoti daudzpusīga programma, iekļauti dažādi kultūras aspekti;
Daudzveidīgas lekcijas par dažādām tēmām;
Tiek apskatīta programmas daudzveidība un studenti var atrast sev tīkamākās lekcijas;
Mazs kurss – pasniedzēji var strādāt individuāli; teorija tiek saistīta ar praksi;
Viespasniedzēji;
Personīgā pieredze no pasniedzējiem, praktiska zināšanu pielietošana ārpus lekcijām;
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Ir iespēja sevi pilnveidot arī ārpus lekcijām un pārbaudīt savas prasmes;
Apgūt menedžmentu, vadību, kultūru, braukt ERASMUSĀ sevi pilnveidot;
Studiju programmas vājās puses, trūkumi
Vairāk pielietot praktiskās iemaņas un iesaistīt studentus pasākumu organizēšanā ne
tikai prakses ietvaros;
Ir vērojama nesakārtotība tieši informācijas saņemšanas jomā;
Daži studiju kursi izstiepti, dublējas;
Izmētātās lekcijas;
Mazs ieskats konkrētā kursā (kursa ilgums tikai 2 mēneši), mainīgs lekciju saraksts;
Apgūtā teorija netiek apgūta praktiski, kas liek grūtāk orientēties teorijā, jo dzīvē
reizēm viss iet par teoriju;
Laiks, izmētātas lekcijas, to daudzums, norises laiks;
Par daudz ar literatūru saistīti studiju kursi, kuru vietā būtu vēlams vairāk ar radošajām
industrijām saistītas;
LAIS nav pietiekamas informācijas par lekcijām; savienojot ar telefonu, dažas lekcijas
nerādās;
Zema kvalitāte piedāvātajiem kursiem – daudz ko nepieciešams būtu apgūt
padziļinātāk, piemēram, angļu valodu, ekonomiku. Koncentrēties uz specifikām jomām, nevis
tik vispārināti (piemēram, režija, loģistika, pasākumus scenārijs, finanses u.c.)’
Kvalitāte lekcijām, to izkārtojums. Lai iegūtu bakalauru kultūras vadībā nav jāstudē 4
gadus, ja lekcijas ir 3 reizes nedēļā, visu lekciju kursus varētu apgūt 2 gadu laikā, saliekot
lekcijas kaut vai katru dienu;
Nepilnvērtīgas studiju programmas kursam apguve, kas ir piemēram, pasākumu
scenārijs – semestra laikā iekļautas maz lekcijas, kas, manuprāt sniedz nepilnvērtīgu kursa
apguvi;
Nedaudz slikti bija organizētas lekcijas. Studiju darbu rakstīšana un mācīšanās sākās 1
mēnesi pirms nodošanas;
Sasteigtas tēmas, kuras bieži vien lekcijas izrunātas pārāk ātri, bez iedziļināšanās, tikai
virspusēja apskate. Lai gan mājās diezgan daudz jādara. Uzskatu, ka grafiks nav tik noslogots,
lai ieliktu papildus lekcijas + nepareiza, jaukta lekciju kursu secībā;
Ļoti vispārīgas tēmas pirmajā gadā, lekciju kursu nepareiza secība (pasākumu
scenārijs sākas pirms citiem kursiem par pasākumiem);
Ļoti reti izvietotas lekcijas. Ja būtu iespējams izvietot lekcijas tuvāk un biežāk, skolas
pabeigšanai nebūtu nepieciešami 4 gadi;
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Praktisko uzdevumu trūkums, kas būtu noderīgi, un taptu kopā ar pasniedzējiem,
piemēram, reāli veidots apjomīgs pasākums no sākuma līdz pat beigām. Daži nelietderīgi
studiju priekšmeti – antropoloģija, kultūras identitāte;
Joprojām ir pasniedzēji, kas priekšmetus māca vispārināti, nepiemērojot kursu
profesijas īpašībām, kas bieži noved pie kursa tematu atkārtošanās;
Ir lekciju kursi, kurus neuzskatu par tik nozīmīgiem profesijas iegūšanai,. Uzskatu, ka
3.kursā vajadzētu mācīt priekšmetus, kas tiešā mērā attiecas uz kultūras vadību, savukārt, ja
nav iespējams kursus izņemt, tad vismaz tādus vispārīgus priekšmetus kā valodas, kultūras
identitāte, publicistika ievietot 1.kursā!
Ietikumi uzlabot studiju programmu.
To varētu uzlabot ar praktiskām zināšanām, ieviešot jaunus lekciju kursus, kur būtu
jārealizē pasākumi;
Piesaistīt jaunus, inovatīvus lektorus;
Dot vairāk izpausties kultūras pasākumos;
Saprast ko un kurā gadā ir jāmāca, sakārtot lekcijas kursiem, lai nav tā, ka kaut kas
atkārtojas;
Sadalīt KRP atbilstoši lekciju nepieciešamībai;
Komunikācija, plānošana ir kritiska;
Piesaistot jaunus, inovatīvus pasniedzējus;
Izvērtējot katra priekšmeta lietderību un iegūstamās zināšanas. Izvērtēt un iespējams
mainīt pasniedzējus, kuri neatbilstoši vai nepilnvērtīgi strādā;
Praktiski iesaistot studentus, vairāk, aktīvāk;
Izvērtēt kādas lekcijas ir un nav nepieciešamas, konsultējoties ar studentiem. Kursa
direktoriem ir jāpastāsta par visām piedāvātajām iespējas universitātēm kā, piemēram,
vienreizējām stipendijām;
Sakārtot lekciju kursus, ņemt lekcijās tēmas ilgāk, lai nav tik vispārīgi, nevis daudzas
sasteigtas tēmas;
Izmainīt secību dažiem kursiem. Piešķirt vairāk lekcijas, lai paspētu bez steigas izņemt
paredzētās tēmas;
Uzzināt studentu pamatotās vajadzības ( ne vēlmes);
Piedāvāt mazāk bet padziļinātus kursus apguvei;
Paredze, ko gūst izejot no universitātes telpām un reāli paskatoties uz visu notiekošo,
iesaistoties tajā;
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Sasaistē ar citu augstskolu lektoriem, studiju kursiem, pieredzes un praktiskām
apmaiņām; pieprasījumu varētu attīstīt lielāks stipendiju skaits;
Paredzētos studiju kursus jau laicīgi salikt LAIS sistēmā;
Piesaistīt vairāk vieslektoru un vieslekciju; vairāk komunicējot ar cilvēkiem, kuri
pastāsta praktiskas lietas no dzīves un ļauj teoriju apgūt praktiski. Ne tikai prakses laikā, bet
arī lekciju laikā. Nelikt studiju darbu 3.kursā rakstīt tieši par mārketingu, jo tas liedz studiju
darbu gatavot ar mērķi turpināt to bakalaura līmenī;
Paplašināt studiju programmā apgūstamo priekšmetu skaitu. Piesaistīt vairāk nozares
profesionāļus, kā vieslektorus un sniegt studentiem iespēju ar viņiem kopā izstrādāt
lietderīgus projektus!

Profesionālā bakalaura studiju programma “Tūrisma un rekreācijas
vadība”
Ikgadējā aptaujā piedalījās 7 - 1. kursa studenti; 4 - 2. kursa studenti; 2 -3. kursa
studenti un 7 - 4. kursa studenti.
Par valsts budžeta līdzekļiem studē 19 studenti un gan par valsts budžeta, gan par
personīgajiem līdzekļiem – 1 students.
1. Kāpēc izvēlējāties studēt tieši Liepājas Universitātē (atbild tikai pirmā kursa
studenti):







Jo šeit bija piedāvāts tas, kas interesēja un to mācījos tehnikumā;
Lielāka iespēja tikt budžeta vietā nekā Rīgā, salīdzinoši tuvu mājām;
Tuvu mājām;
Nav liela izvēle kur studēt Liepājā;
Tuvāk mājām;
Tuvāk mājām, vairāk budžeta vietas; citā universitātē neuzsāka šo programmu;

2. Lūdzu, novērtējiet, cik lielā mērā Jūs esat apmierināts/neapmierināts ar studiju
programmu, kurā studējat, skalā no 1 līdz 4, kur 1-ļoti neapmierināts, 2- neapmierināts, 3apmierināts, 4- ļoti apmierināts)?
45.tabula
1

2

3

4

grūti pateikt

0

0

15

2

3

3. Lūdzu, novērtējiet skalā no 1 līdz 5 (kur 1 – ļoti slikti, 2 – slikti, 3 – viduvēji, 4 – labi, 5 – ļoti
labi) studiju programmas:
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46. tabula
ļoti slikti slikti viduvēj
i
3.1. kvalitāti
0
1
14
3.2. konkurētspēju Latvijā
0
4
10
3.3. piedāvātās iespējas iepazīties ar
0
2
3
nozares specifiku arī ārpus lekcijām
3.4. studiju laikā iegūtās zināšanas,
0
0
8
prasmes un kompetences

labi

ļoti labi

5
5
11

0
1
4

nav
atbildes
0
0
0

12

0

0

4. Kādas, Jūsuprāt, ir studiju programmas stiprās puses? (norādiet konkrēti)






Prasmīgi skolotāji;
Pieredzējuši lektori, pārdomāti prakses uzdevumi, noderīgi studiju kursi;
Tiek piedāvāta informācija par dažādiem piedāvājumiem, pasākumiem utt.;
Gūt zināšanas ārpus studijām (vieslekcijas, izbraukumi);
Sadarbība ar ārzemju augstskolām un darba piedāvājumi ārzemēs saistībā ar tūrisma
nozari;
 Lekcijas notiek kompakti pa dienām, nevis “sadrumstaloti” pa vairākām dienām;
pasniedzēji, zinoši un atraktīvi; lekciju daudzveidību nenotiek tikai LIEPU telpās,
piedāvā uzdevumu dažādību;
 Vieslekcijas, ārpus lekciju izbraukumi, pasākumu apmeklētāji;
 Prakses iespējas, iespēja satikt nozares speciālistus;
 Ir iespējamas spēcīgas prakses vietas;
 Pieaicinātie vieslektori; lektori ar lielu personisko pieredzi;
 Atsaucīgi pasniedzēji;
 Daudzviet tūrisma vietās trūkst kompetentu speciālistu. Tūrisma vadības programma
sagatavo šos speciālistus. Programmā tūrisms tiek apgūts no dažādiem aspektiem
(viesmīlība, ģeogrāfija, vēsture, kultūra, mārketings, biznesa vadība u.c.), kas sniedz
pilnvērtīgu izpratni par to, ko nozīmē tūrisms;
 Daudz var iepazīties vizuāli, ir ekskursijas; lektori interesanti stāsta un rāda
interesantas prezentācijas;
 Ir iespēja strādāt jomā, kura Latvijā ir ļoti pieprasīta un strauji augoša, iepsēja
pielietot iegūtās zināšanas;
 Lielas prakses iespējas; ceļošanas iespējas;
 Labi pasnedzēji;
 Pozitīvi pasniedzēji;
 Priekšmetu daudzveidība, ikgadējās prakses;
 Prakse.
5. Kādas, Jūsuprāt, ir studiju programmas vājās puses, trūkumi? (norādiet konkrēti)







Lekcijas notiek tikai divreiz nedēļā un varētu salikt katru dienu lekcijas un tādā veidā
samazināt studiju gadu;
Mājās liek vairāk strādāt nekā lekcijās;
Maz lekciju, nepadziļinātas zināšanas;
Nedēļa uz lekcijām jānāk tikai divas reizes, tad kāpēc nevarētu sarakstu sataisīt tā, lai
programmu varētu pabeigt jau 3 nevis 4 gadus. Vienkārši nedēļā vairāk lekciju;
Nav reizēm konkrētības – kad jānodod, kādi papīri vajadzīgi, kā tas notiks; netiek
izprasti atzīmju vērtēšanas kritēriji (dažreiz);
Daudz lieku mājas daru, lekciju laikā maz jāmācās, maz lekciju nedēļā;
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Lekciju skaits nedēļā ļoti mazs. Grafiku uztaisot blēvāku, students ātrķa varētu pabeigt
skolu;
Spēcīgāk jāmaca vadības zinības ekonomika – Līdumas lekcijas vairāk!
Daudz brīva laika, zūd motivācija;
Valodu mācības;
Reizēm neskaidrs un mainīgs lekciju grafiks, kas apgrūtina plānot darba grafiku, tiem ,
kas strādā. Uzskatu, ka lekciju grafikam jau jābūt skaidram un ievadītam „LAIS”
sistēmā augustā. Pasniedzēju savstarpējās komunikācijas trūkums – pie vairākiem
pasniedzējiem atkārtojas jau iepriekš pie citiem pasniedzējiem apzinātās tēmas, kā arī
atsevišķos kursos mācītās tēmas reizēm nonāk pretrunās, piemēram, par to kā pareizi
beigt prezentāciju – vai drīkst likt „paldies par uzmanību / paldies” vai nevar, kā
pareizi veidot aptaujas, anketas, jautājumu strukturēšana;
Maz lekcijas nedēļas laikā;
Nereti pasniedzēji nav jomas speciālisti;
Nav konkrēti prakšu uzdevumi, kas ir jāapgūst prakses laikā, svešvalodu apmācība –
īss kursa laiks;
Lekciju grafiks, studiju kursu pārklāšanās;
Maz prakstiskā darba, maz interaktīvu lekciju pasniegšana;
Nepietiekams teorētiskās zināšanu piedāvājumi (lekcijas, semināri);
Maz svešvalodas.

6. Kā, Jūsuprāt, varētu uzlabot studiju programmu? (norādiet konkrēti)



Saīsināt mācības uz 3 gadiem, nedēļas laikā ielikt vairāk lekcijas;
Pasniedzējiem dot konkrētus norādījumus par veicamajiem uzdevumiem; dot
uzdevumus nevis ķeksīša pēc, bet ar tālredzīgu domu; turpināt pilnveidot lekciju
dažādību – izbraukumi, semināri, konferences; palīdzība prakšu vietu nodrošināšanā;
 Saīsinātu studiju ilgumu;
 Samainīt studiju programmas saturu;
 Labāk saplānot lekciju grafiku;
 Piedaloties vairāk vieslekcijās un konferencēs; praktiskās nodarbību attīstīt;
 Sablīvējot grafiku;
 Vairāk vadības lekcijas un lekcijas saistītas ar tūrismu;
 Izplānot objektīvākus lekciju sarakstus – 4 gadu tūrisma studijas varētu elementāri
izmācīties divu gadu laikā pie pašreizējā apjoma;
 Vairāk iekļaut mācības svešvalodā un pastiprināti, nopietni mācīt krievu, angļu, vācu
u.c.;
 Organizēt, veidot pasniedzēju saliedēšanas pasākumus, pasniedzēju saliedēšana ar
studentiem. Fakultāšu / studiju programmu sapulces, kur apspriestu trūkumus,
risinājumus, kur katrs students un pasniedzējs var paust savu viedokli;
 Palielināt lekcijas nedēļas laikā;
 Piesaistot lektorus no Rīgas vai ārvalstīm;
 Prakses, praktiskas lekcijas, kuras ir obligāti jāapmeklē;
 Interaktīvāki lekciju risinājumi;
 Vairāk praktiskas nodarbības;
 Mainīt prakses saturu (nosakot konkrētus uzdevumus); palielināt svešvalodu
apmācības (visu studiju mācību laikā);
 Piesaistīt jomas profesionāļus;
7. Lūdzu, novērtējiet skalā no 1 līdz 5, (kur 1 – ļoti slikti, 2 – slikti, 3 – viduvēji, 4 – labi, 5
– ļoti labi) studiju programmas:
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47.tabula
ļoti

slikti

slikti

vidu

labi

-vēji

ļoti

nav

labi

atbil
des

7.1. nodrošinājumu ar literatūru un

0

1

8

11

0

0

7.2. materiāli tehnisko nodrošinājumu

0

0

10

9

1

0

7.3. kursu apguvi MOODLE sistēmā

0

0

10

8

2

0

7.4. papildinājumu ar radošām nodarbībām

0

2

11

7

0

0

7.5. ietvaros piedāvātās papildu iespējas

0

1

3

11

4

1

0

0

6

11

3

0

metodiskajiem materiāliem

piedalīties dažādās LiepU zinātniskajās
konferences, semināros, kursos, izstādēs vai
cita veida nodarbībās, kuras noder studiju
procesā
7.6. docētāju attieksmi pret studentiem

8. JAUTĀJUMS STUDENTIEM, KURI STUDĒ PROFESIONĀLAJĀS STUDIJU
PROGRAMMĀS
Lūdzu, novērtējiet skalā no 1 līdz 5, (kur 1 – ļoti slikti, 2 – slikti, 3 – viduvēji, 4 – labi, 5 – ļoti
labi) studiju programmas ietvaros notiekošās prakses:
48.tabula
ļoti

slikti vidu-

slikti

labi

vēji

ļoti

nav

labi

atbildes

8.1. saturu

0

1

5

4

1

9

8.2. plānošanu

0

1

5

4

1

9

8.3. informāciju par tās norisi un

0

1

2

8

1

8

0

0

1

9

2

8

veicamajiem uzdevumiem
8.4. laikā apgūtās prasmes un iemaņas
Jūsu komentāri:
Ir labi, ka prakses vietu var izvēlēties students pats (protams konsultējoties ar
pasniedzēju);
9. Kā Jūs vērtējat studiju kursu atbilstību programmā, kurā Jūs studējat?
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49.tabula
9.1.Līdz šim nav bijis/-uši

9.2. Ir bijuši studiju kursi, kuri neatbilst programmai, kurā

studiju kurss/-i, kuri neatbilst

studēju (miniet studiju kursa/-u nosaukumu/-us,

programmai, kurā studēju -16

paskaidrojot, kāpēc jūs tā domājat) -4:
Kultūras vēsture – runā par tēmām, nevis tūrismu.
Kultūras vēsture, tika apspriestas tēmas, kuras īsti nav
saistītas ar studiju programmu;
Vēsture, kas mācīta jau iepriekš. Noderīgi izzināt tieši
tūrisma vēsturi – kad ar ko, kurā vietā tas sākas;
Filozofija;

10. Kur Jūs gūstat informāciju par LiepU piedāvātās apmaiņas studiju iespējām un prakses
iespējām ārzemēs?











www.liepu.lv x 10;
Ārvalstu sakaros;
No cilvēkiem, kuri paši piedalījušies;
Pastāsta lektori;
Nemeklēju šādu informāciju;
Kopējā kursa e-pastā; no pasniedzējiem;
No lektoriem un ERASMUS darbiniekiem;
FACEBOOK lapā;
No pasniedzējiem;
ĀSD x 2;

11. Vai Jūs izmantojat LiepU piedāvātās apmaiņas studiju iespējas ārzemēs?
1. Plānoju izmantot LiepU piedāvātās iespējas studēt ārzemēs - 5
2. Esmu izmantojis/-usi LiepU piedāvātās iespējas studēt ārzemēs- 2
3. Nē, neplānoju izmantot studiju iespējas ārzemēs - 13
4. Neko nezinu par tādu iespēju
12. Vai Jūs izmantojat LiepU piedāvātās prakses iespējas ārzemēs?
1. Plānoju izmantot LiepU piedāvātās prakses iespējas ārzemēs - 5
2. Esmu izmantojis/-usi LiepU piedāvātās prakses iespējas ārzemēs- 1
3. Nē, neplānoju izmantot prakses iespējas ārzemēs - 14
4. Neko nezinu par tādu iespēju
13. Kāpēc studenti, Jūsuprāt, visbiežāk neizmanto LiepU piedāvātās apmaiņas iespējas
studēt un prakses iespējas ārzemēs?
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Bailes no kaut kā jauna;
Personīgu iemeslu dēļ, ir pamatdarbs, ģimenes plānošana;
Nezina par tādu iespēju / negrib braukt prom uz tik ilgu laiku;
Saista darbs; ģimene, nav līdzekļu braukšanai prom;
Nelielas bailes braukt uz citu valsti vienam pašam;
Iespējams viņus biedē studijas angliski;
Nav daudz informācijas vajadzētu, katram kursam atsevišķi izstāstīt;
Jo ir piesaistīti Latvijai (ģimene, draugi, mājas);
Jo vienkārši vai nu negrib vai valodas nezināšanas un baiļu dēļ;
Manā gadījumā – zīdainis mājās;
Iespējams, ka negrib vai neinteresē;
Ir ģimenes, otrās pusītes, strādā stabilos darbos vai pirms vai studiju laikā dibinājuši
savus uzņēmumus; valodu barjera;
Baidās no pārmaiņām, svešas vides;
Bailes no jaunā, pārmaiņām;
Jo baidās!
Lai pilnveidot zināšanas, gūst peļņu;
Bail no nezināmā, negribas atstāt tuviniekus;
Studentiem bail mēģināt kaut ko jaunu.

14. Lūdzu, novērtējiet skalā no 1 līdz 5, (kur 1 – ļoti slikti, 2 – slikti, 3 – viduvēji, 4 – labi, 5 –
ļoti labi) informāciju:
50.tabula
ļoti slikti

slikti viduvēji

labi

ļoti labi

nav
atbildes

14.1. par studiju programmas saturu un

0

1

10

6

2

1

0

1

10

7

1

1

14.3. par izvēles kursiem

0

1

9

6

3

1

14.4. par izmaiņām nodarbību sarakstā

0

1

9

9

0

1

14.5. par piedāvātajām vieslekcijām,

0

1

8

10

1

1

0

0

11

4

4

1

0

4

7

8

0

1

apjomu
14.2. par pārbaudījumu kārtošanu un to
veidiem

radošām nodarbībām, izstādēm u.c.
pasākumiem
14.6. par ārpusstudiju aktivitātēm (koris,
dejas u.t.t.)
14.7. par studentu iespējam piedalīties
studiju procesa pilnveidē
15. Cik nodarbību kopumā Jūs apmeklējāt pagājušajā studiju semestrī?
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1. 75 %–100 % - 18
2. 50 %–74 % - 1
3. 25 %–49 % - 1
4. mazāk nekā 25 %
16. Cik piedāvātās vieslekcijas, radošās nodarbības, izstādes un citus pasākumus Jūs
apmeklējāt šajā studiju gadā (lūdzu miniet skaitu)?
1. vieslekcijas 0x3; 1x3; 2x1; 3x4; 4x3; 5x5; 6x1;
2. radošās nodarbības 0x16; 1x1; 2x1; 5x1; 4x1;
3. izstādes 0x9; 1x8; 2x2; 3x1;
4. u.c. pasākumus (lūdzu miniet kādus) 0x14; 1x4; 2x2; (balle; konferences, semināri; 2
semināri; konference;)
17. Paralēli studijām Jūs
1. strādājat ar studijām saistītā jomā - 4
2. strādājat ar studijām nesaistītā jomā - 6
3. strādājat ar gan studijām saistītā, gan nesaistītā jomā - 3
4. nestrādājat - 7
18. Vai Jūsu viedoklis par Liepājas Universitāti studiju laikā ir:
4. kļuvis pozitīvāks - 4
5. nav mainījies - 16
6. kļuvis negatīvāks
19. Jūsu ieteikumi LiepU darbības pilnveidei?
 Salikt nedēļā tik daudz lekcijas, lai iespējams saīsināt studiju ilgumu no 4 uz 3 gadiem;
 Izveidot tautas ejas kolektīvu, kur pieņem visus bez iepriekšējās pieredzes. Rīkot
vieslekcijas, atbilstoši katrai studiju formai. Uzlabot lekciju sarakstu;
 Objektīvi izveidot studiju un lekciju sarakstus;
 Uzlabot iekšējo komunikācijas, informācijas plūsmu gan starp pasniedzējiem, vadību
un studentiem;
 Nav ieteikumu, kopumā viss apmierina;
 Piedāvāt studentiem vairāk praktiskās nodarbības. Mainīt prakses norises kārtību,
precizējot prakses laikā veicamos uzdevumus.

Profesionālā maģistra studiju programma “Vadības zinības”
Aptaujā piedalījās 16 1. kursa maģistranti, no kuriem -6 studē par valsts budžeta līdzekļiem
un 10 - par personīgajiem līdzekļiem.
1. Kāpēc izvēlējāties studēt tieši Liepājas Universitātē (atbild tikai pirmā kursa studenti):





Tuvāk;
Brīvā laika realizēšanai, aizpildot laiku un papildināt iemaņas;
Dzīvesvieta Liepājā;
Dota iespēja studēt par valsts budžeta līdzekļiem;
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 Biju studējusi LiepU iepriekš, iepatikās;
 Vietas dēļ (tuvu mājām) apmierina studiju kvalitāte;
 Dzīvoju un strādāju Liepājā;
 Labas atsauksmes no paziņām, kas studējuši šeit;
 Jau iepriekš mācījos šeit;
 Attālums, programma;
 Lai kāptu pa karjeras kāpnēm;
 Dzīvoju Liepājā;
 Vieglāk savienot studijas ar darbu;
 Ērts lekciju grafiks studējošiem.
2. Lūdzu, novērtējiet, cik lielā mērā Jūs esat apmierināts/neapmierināts ar studiju
programmu, kurā studējat, skalā no 1 līdz 4, kur 1-ļoti neapmierināts, 2- neapmierināts, 3apmierināts, 4- ļoti apmierināts)?
51. tabula
1

2

3

4

grūti pateikt

0

0

8

7

1

3. Lūdzu, novērtējiet skalā no 1 līdz 5 (kur 1 – ļoti slikti, 2 – slikti, 3 – viduvēji, 4 – labi, 5 – ļoti
labi) studiju programmas:
52. tabula
ļoti

slikti

viduvēji

labi

ļoti labi

slikti

nav
atbildes

3.1. kvalitāti

0

1

3

11

1

0

3.2. konkurētspēju Latvijā

0

0

6

9

1

0

3.3. piedāvātās iespējas iepazīties ar

0

4

5

7

0

0

0

1

3

10

2

0

nozares specifiku arī ārpus lekcijām
3.4. studiju laikā iegūtās zināšanas,
prasmes un kompetences
4. Kādas, Jūsuprāt, ir studiju programmas stiprās puses? (norādiet konkrēti)










Daudz zinoši pasniedzēji; pretimnākoši, ieinteresēti;
Lielākas iespējas dabūt darbu;
Lektori, kuri papildina ar savu praktisko pieredzi;
Zinoši mācībspēki, labi izstrādāts lekciju grafiks – ir iespējams apvienot ar darbu.
Programmas direktore laicīgi pievērš domas maģistra darba rakstīšanai;
Ir daudz zinošu lektoru, kas labprāt dalās pieredzē;
Studiju grafiku un plānojumu var veiksmīgi savienot ar nedzīvošanu Liepājā. Var
studēt arī dzīvojot citā Latvijas pilsētā;
Pasniedzēju profesionalitāte;
Pasniedzēju elastība; komunikabilitāte;
Atpazīstamība!
94

5. Kādas, Jūsuprāt, ir studiju programmas vājās puses, trūkumi? (norādiet konkrēti)










Saturs, kursu pārklāšanās;
Maz studentu;
Plānošana;
Paralēli maģistra darbam apjomīgi eksāmenu darbi, kas nesaistās ar maģistra darbu
rakstīšanu;
Vairākums kursu balstās ļoti teorijā, vēlētos vairāk praktisku zināšanu;
Nav iekļautas lekcijas, kas noteikti noderētu arī kursu specializācijai (konfliktoloģija;
grāmatvedība, noteikti noderētu arī izglītības vadības apakšvirzienā);
Mazāk teoriju un vairāk praksi (praktiski darboties, iesaistīties diskusijās);
Daudzi mācību priekšmeti pārklājas un nav iekļauti priekšmeti, kuri noderētu darbā
saistībās ar izvēlēto specializāciju, piemēram, konfliktsituāciju risināšana;
Daudzi mācību priekšmeti pārklājas radot studentiem lieku mājas darbu (eksāmena
darbu izpildi)!

6. Kā, Jūsuprāt, varētu uzlabot studiju programmu? (norādiet konkrēti)









Ieteicams vairāk praktiskās nodarbības; reālu vadītāju piesaiste lekcijās;
Vairāk rēķināties ar studentiem vajag lielāku informācijas apriti starp iesaistītajiem
visiem docētājiem un studentiem;
Papildināt programmu ar noderīgākām lekcijām. Lekciju vadīšanā piesaistīt vairāk
praktiķus;
Piesaistīt konkrētās jomas speciālistus, kuri dalītos ar pieredzi, nozares specifiku, dotu
dažādus padomus u.tml.;
Papildināt ar lietderīgām lekcijām un izslēgt lieko (noderētu konfliktoloģija;
grāmatvedība, saskarsmes psiholoģija);
Varētu pieaicināt vairāk vieslektorus, nozares praktiķus;
Pārplānot pārbaudījumus atsevišķiem priekšmetiem;
Laika plānojums, saturs!

7. Lūdzu, novērtējiet skalā no 1 līdz 5, (kur 1 – ļoti slikti, 2 – slikti, 3 – viduvēji, 4 – labi, 5 –
ļoti labi) studiju programmas:
53.tabula
ļoti

slikti

slikti

vidu

labi

-vēji

ļoti

nav

labi

atbild
es

7.1. nodrošinājumu ar literatūru un

0

1

5

7

3

0

0

1

7

7

1

0

6

2

4

3

0

1

metodiskajiem materiāliem
7.2. materiāli tehnisko
nodrošinājumu
7.3. kursu apguvi MOODLE
sistēmā
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7.4. papildinājumu ar radošām

3

2

8

1

0

2

0

3

8

5

0

0

0

0

2

9

5

0

nodarbībām
7.5. ietvaros piedāvātās papildu
iespējas piedalīties dažādās LiepU
zinātniskajās konferences,
semināros, kursos, izstādēs vai cita
veida nodarbībās, kuras noder
studiju procesā
7.6. docētāju attieksmi pret
studentiem
8. JAUTĀJUMS STUDENTIEM, KURI STUDĒ PROFESIONĀLAJĀS STUDIJU
PROGRAMMĀS
Lūdzu, novērtējiet skalā no 1 līdz 5, (kur 1 – ļoti slikti, 2 – slikti, 3 – viduvēji, 4 – labi, 5 – ļoti
labi) studiju programmas ietvaros notiekošās prakses:
54.tabula
ļoti

slikti

slikti

vidu-

labi

vēji

ļoti

nav

labi

atbildes

8.1. saturu

0

0

3

11

1

1

8.2. plānošanu

0

1

6

7

1

1

8.3. informāciju par tās norisi un

0

0

2

10

3

1

1

0

4

9

1

1

veicamajiem uzdevumiem
8.4. laikā apgūtās prasmes un
iemaņas
Jūsu komentāri:



Prakses uzdevumi ļoti noderīgi turpmākai pieredzei;
Maģistrantūrā praksei ir pētniecisks raksturs, līdz ar to tās laikā netiek apgūtas
jaunas prasmes vai iemaņas. Prakses laikā tiek veikts pētījums;

9. Kā Jūs vērtējat studiju kursu atbilstību programmā, kurā Jūs studējat?
55.tabula
9.1.Līdz šim nav bijis/-uši studiju

9.2. Ir bijuši studiju kursi, kuri neatbilst

kurss/-i, kuri neatbilst

programmai, kurā studēju (miniet studiju kursa/-u

programmai, kurā studēju -14

nosaukumu/-us, paskaidrojot, kāpēc jūs tā domājat)
96

-2:
Makroekenomika; informācijas tehnoloģijas,
izglītības ekonomika;
Satura pārklāšanās, nepamatotība;
10. Kur Jūs gūstat informāciju par LiepU piedāvātās apmaiņas studiju iespējām un prakses
iespējām ārzemēs?







www.liepu.lv x 6;
Nemeklēju info;
Neinteresējos par to x 3;
Maģistra studijas par šādu iespēju neesmu dzirdējusi;
Info centrā;
Ja vajadzēs meklēšu LiepU mājas lapā!

11. Vai Jūs izmantojat LiepU piedāvātās apmaiņas studiju iespējas ārzemēs?
1. Plānoju izmantot LiepU piedāvātās iespējas studēt ārzemēs
2. Esmu izmantojis/-usi LiepU piedāvātās iespējas studēt ārzemēs
3. Nē, neplānoju izmantot studiju iespējas ārzemēs -15
4. Neko nezinu par tādu iespēju -1
12. Vai Jūs izmantojat LiepU piedāvātās prakses iespējas ārzemēs?
1. Plānoju izmantot LiepU piedāvātās prakses iespējas ārzemēs
2. Esmu izmantojis/-usi LiepU piedāvātās prakses iespējas ārzemēs
3. Nē, neplānoju izmantot prakses iespējas ārzemēs -15
4. Neko nezinu par tādu iespēju - 1
13. Kāpēc studenti, Jūsuprāt, visbiežāk neizmanto LiepU piedāvātās apmaiņas iespējas
studēt un prakses iespējas ārzemēs?
 Nevēlas doties uz ārzemēm, jo šeit iespējams ir darbs;
 Valodas barjera x 4, darba dēļ;
 Darbs, valodas barjera, nevēlēšanās šķirties no ģimenes;
 Ģimenes apstākļu dēļ, bailes par savām spējām;
 Darbs; ģimene, resursi;
 Bailes mainīt komforta zonu, vai arī ir mazi bērni, ģimene;
 Grūti pielīdzināt mācību priekšmetus, līdz ar to pēc prakses ir daudz parādu;
 Tāpēc, ka viņi strādā, lai apmaksātu studijas!
14. Lūdzu, novērtējiet skalā no 1 līdz 5, (kur 1 – ļoti slikti, 2 – slikti, 3 – viduvēji, 4 – labi, 5 –
ļoti labi) informāciju:
56.tabula
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ļoti

slikti viduvē

slikti
14.1. par studiju programmas saturu un

labi

ļoti labi

ji

nav
atbildes

0

1

2

10

3

0

0

0

4

10

2

0

14.3. par izvēles kursiem

1

1

4

7

2

1

14.4. par izmaiņām nodarbību sarakstā

0

1

7

7

1

0

14.5. par piedāvātajām vieslekcijām,

1

0

8

5

2

0

1

2

7

4

1

1

0

3

5

5

0

3

apjomu
14.2. par pārbaudījumu kārtošanu un to
veidiem

radošām nodarbībām, izstādēm u.c.
pasākumiem
14.6. par ārpus studiju aktivitātēm
(koris, dejas utt.)
14.7. par studentu iespējam piedalīties
studiju procesa pilnveidē
15. Cik nodarbību kopumā Jūs apmeklējāt pagājušajā studiju semestrī?
1. 75 %–100 % - 16
2. 50 %–74 %
3. 25 %–49 %
4. mazāk nekā 25 %
16. Cik piedāvātās vieslekcijas, radošās nodarbības, izstādes un citus pasākumus Jūs
apmeklējāt šajā studiju gadā (lūdzu miniet skaitu)?
1. vieslekcijas 0x1; 1x6; 2x6; 3x2;
2. radošās nodarbības 0x15; 1x1;
3. izstādes 0x13; 1x1; 2x2;
4. u.c. pasākumus (lūdzu miniet kādus) 0x16;
17. Paralēli studijām Jūs
1. strādājat ar studijām saistītā jomā - 8
2. strādājat ar studijām nesaistītā jomā - 4
3. strādājat ar gan studijām saistītā, gan nesaistītā jomā - 3
4. nestrādājat - 1
18. Vai Jūsu viedoklis par Liepājas Universitāti studiju laikā ir:
7. kļuvis pozitīvāks - 6
8. nav mainījies - 10
9. kļuvis negatīvāks
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19. Jūsu ieteikumi LiepU darbības pilnveidei?
 Uzlabot LiepU iekšējo un ārējo vidi;
 Piesaistīt vairāk studentus un pazīstamus sabiedrībai vieslektorus;
 Pilnveidot izglītības vadības kursu saturu, labprāt apmeklētu praktiķu lekcijas. Novēlu
augt un būt labākiem;
 Vairāk saskaņot lekciju sarakstu ar studentiem.

Studējošo pašpārvalde un līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā
LiepU Studentu padome (SP) pārstāv studentu intereses. Tās galvenais uzdevums ir
rūpēties par katra studenta labsajūtu savā augstskolā. Studentu padomes darbības
pamatvirzieni ir saistīti ar kultūru, sportu, studentu sociālo labklājību un citām nozarēm, kas
tiešā vai netiešā veidā ietekmē studentu dzīvi studiju laikā. Liepājas Universitātes Studentu
padome palīdz studentiem risināt dažādus ar studijām saistītus jautājumus un neskaidrības,
risina sociālos jautājumus, kā arī plāno un organizē dažādus pasākumus un aktivitātes
studentiem. Tāpat LiepU SP pārstāv studentu viedokli dažādās lēmējinstitūcijās un
organizācijās, piemēram, Senātā, Saimniecības sēdēs, Bibliotēkas padomes sēdēs, Stipendijas
komisijas sēdēs, LiepU Zinātnes padomes sēdēs, VSZF domes sēdēs, Latvijas Studentu
apvienībā, LiepU Satversmes sapulcē.
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3. Kopsavilkums par studiju virziena attīstības plāniem
Studiju virziena un studiju programmu perspektīvais novērtējums,
ņemot vērā nacionāla līmeņa attīstības plānošanas dokumentos izvirzītās
valsts attīstības prioritātes, Latvijas uzdevumus Eiropas Savienības
kopējo stratēģiju īstenošanā, kā arī studiju programmas atbilstība
Eiropas augstākās izglītības telpas veidošanas rekomendācijām
2017./2018.studiju gada studiju programmas attīstības plāna izpildes novērtējums,
2018./19. gada programmas attīstības plāns atbilstoši pašnovērtējuma secinājumiem, LiepU
un virziena attīstības stratēģijai.

Studiju virziena "Vadība, administrēšana
un nekustamo īpašumu pārvaldība" attīstības plāns 2018./2019.studiju gadam
Rīcības virziens

Veicamie
uzdevumi

Izstrādāt studiju
virziena
stratēģiju un
attīstības plānu
2018.-2022.
gadam.

Studiju virziena
īstenošana
atbilstoši
izstrādātajam
attīstības virziena
attīstības plānam
2018. – 2022.
gadam
Sagatavot studiju
virziena
akreditācijas
ziņojumu

Studiju virziena
akreditācija

Studentu
noslēguma darbu
izstrāde un
aizstāvēšana

Studentu
pētnieciskā
darbība

1. Izstrādāt vienotu
sistēmu
profesionālo
bakalauru studiju
programmu
noslēguma darbu
aizstāvēšanas
novērtēšanai.

Rezultāti

Atbildīgie
Dekāne, Studiju
virziena
vadītāja, studiju
programmu
direktori

Pavasara semestrī
sagatavota
akreditācijas
dokumentu kopa
vērtēšanai
1. Izstrādāts
vērtēšanas
algoritms un
kritēriji. Ir
izstrādāts Excel
formāts vienāds
bakalaura studiju
programmām

2. Pilnveidot esošos
metodiskos
norādījumus
profesionālās
maģistra studiju
programmas
maģistru darbu
izstrādei.

2. Pilnveidoti
metodiskie
ieteikumi
maģistra darbu
izstrādāšanai –
nav izpildīts

Sadarbībā ar darba
devējiem piedāvāt
studentu
pētniecisko darbu

Sadarbības līgumi
par ikgadēju
pētniecisko darbu
konkursu
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Dekāne, Studiju
virziena
vadītāja, studiju
programmu
direktori
Studiju virziena
vadītājs, studiju
programmu
direktori

Dekāne, studiju
virziena vadītājs

Izpildes
novērtējums
Studiju virziena
attīstības
stratēģija,
attīstības plāns
2018. – 2022.
gadam

Akreditēts studiju
virziens

1. Vienāda
vērtēšanas
sistēma visās
studiju virzienā
īstenotajās studiju
programmās 2. LiepU mājas
lapā pieejams
pilnveidotais
metodiskais
materiāls
profesionālā
maģistra studiju
programmas
“Vadības zinības”
maģistra darbu
izstrādei.
Vismaz 1
sadarbības līgums
par studentu
pētniecisko darbu

Prakšu
nodrošinājums

Izveidot kopīgu
starptautiskuma
ģistra studiju
programmu
“Starptautiskā
kultūras tūrisma
vadībā”
sadarbībā ar
Klaipēdas
Universitāti
Attīstīt
tālmācības
studiju
programmas,
pilnveidojot emācību vidi
Moodle
Definēt un
īstenot
prioritāros
mārketinga
instrumentus un
studentu
piesaistes
metodes, t.sk.
sadarbību ar
absolventiem
Nodrošināt
studiju darbu
tematikas un
LiepU
pētniecības
tematikas saikni
visos studiju
virzienos un
līmeņos
Pilnveidot
pētniecības
pārvaldības

konkursu.
Publiskot
aizstāvētos
reģionam un
pilsētai aktuālos
pētījumus un
praktiskās
izstrādes.
Turpināt prakšu
līgumu slēgšanu ar
darba devējiem

Sagatavot
licencēšanas
dokumentu kopu
jaunās profesionālā
maģistra studiju
programmas
īstenošanai

rīkošanu – nav
izpildīts?

Noslēgti vismaz 5
sadarbības līgumi
prakšu īstenošanai
uzņēmumos/organ
izācijās - ir izpildīts
Izstrādāta jauna
starptautiska
profesionālā

maģistra studiju
programma
“Starptautiskā
kultūras tūrisma
vadība”

konkursu.

Studiju virziena
vadītājs, studiju
programmu
direktori

Garantētas 5
prakses vietas.

Dekāne,
studiju virziena
vadītāja,
studiju
programmas
direktors

Izstrādāta un
licencēta kopīgā
studiju
programma

Izstrādāt metodiku
studiju programmu
sagatavošanai
Moodle vidē

Daļēji izpildīts

Regulāri
Īstenot
publicitātes
pasākumus
studentu piesaistei
un sadarbībai ar
absolventiem
atbilstoši katra
gada plānam

Dekāne,
studiju virziena
vadītājs, studiju
programmu
direktori,
docētāji

Publicitātes
pasākumu plāns
studentu
piesaistei

Studiju darbu
tematu
izvērtēšana un
apstiprināšana
fakultātē

Regulāri

Dekāne,
studiju virziena
vadītājs, studiju
programmu
direktori,
docētāji

Pētījumu
atbilstība studiju
virzieniem

Saskaņot docētāju
pētniecisko
darbību studiju

Regulāri

Institūtu
direktori/
studiju

Pētniecības
plāns, rezultāti,
pētījumi,
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modeli,
saskaņojot
fakultāšu un
pētniecības
struktūru
darbību
Optimizēt
pamatdarbā/
ievēlēto
strādājošo un
pieaicināto
mācībspēku
attiecību

Izstrādāt
(saistībā ar
reģionu
attīstības
virzieniem) un
īstenot
profesionālās
pilnveides
programmas
LiepU
realizētajos
studiju
virzienos
Palielināt un
stabilizēt LiepU
pētnieku – LZP
nozaru ekspertu
– skaitu
Publicēt
akadēmiskā
personāla
pētniecības
rezultātus
zinātniskās
monogrāfijās un
izdevumos, kas
iekļauti Web of
Science,
SCOPUS un

virziena ietvaros
un izstrādāt
pētniecības plānu
studiju virzienā
Izskatot studiju
kursu
nodrošinājumu ar
mācībspēkiem,
ievērot
25.04.2016.
Senāta lēmuma
“Par KĀRTĪBU
mācībspēku darba
apjoma
plānošanai un
uzskaitei”
11.punktu
Samazināt
pieaicināto
mācībspēku
īpatsvaru
Licencēt
profesionālās
pilnveides
programmas:
-Biznesa
ekonomika un
tirgus vadība

virzienu
vadītāji

Katru gadu

Licencētas
profesionālās
pilnveides
programmas –
nav izpildīts

Palielināt
vadībzinātņu
ekspertu skaitu:
3-4
Izstrādāt /
publicēt viena
autora un
kolektīvās
zinātniskas
monogrāfijas,
sociālajās
zinātnēs.
Katru gadu datu
bāzēs Web of
Science, SCOPUS

zinātniskie
raksti Web of
Science,
SCOPUS datu
bāzēs
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publikācijas

Dekāne

Pamatdarbā
strādājošo
mācībspēku
īpatsvars (no
kopējā slodžu
skaita ~ 80%)

Programmu
autori

Licencētas
profesionālās
pilnveides
programmas

Institūtu
direktori;
fakultāšu
dekāni

LZP ekspertu
kopējais
vadībzinātņu
skaits:
3-4
LiepU
zinātniskās
darbības
attīstības fonds;
projektu
finansējums

Institūtu
direktori
un studiju
virzienu
vadītāji

citās nozaru
atzītās datu
bāzēs
Attīstīt
pētnieku, jauno
zinātnieku un
studentu
pētījumu
komercializēšanu un
ieviešanu
tautsaimniecībā

Organizēt
gadskārtējas
olimpiādes un
skolēnu
konkursus
sadarbībā ar
nozaru
pedagogu
apvienībām un
sociālajiem
partneriem

publicēt
zinātniskos
rakstus
Veikt uzņēmumu
pasūtījuma
pētījumus
atbilstoši LIAA
iepirkumam
Tehniski
ekonomiskā
priekšizpēte,
rūpnieciskie
pētījumi,
eksperimentālā
izstrāde un
produkta
rūpnieciskā
dizaina izstrāde
Sadarbībā ar
uzņēmējiem (SEZ
u. c.) attīstīt
profesionālo
interešu
konkursus
vadībzinātnēs.

Vismaz 1
pasūtījuma
pētījums gadā

Notikuši
konkursi /
olimpiādes,
piesaistot
projektu
finansējumu

Dekāne

VSZF dekāns
VZI direktors

Notikuši
konkursi /
olimpiādes

Iepriekšējos studiju virziena pašnovērtējumu ziņojumos ir identificētas šādas
problēmas:


mācībspēku vecuma struktūras, atjaunotnes problēma,



jauno zinātnieku integrēšanas augstskolās problemātika,



lēns zinātņu doktoru skaita pieaugums,



nepietiekama starptautiskā sadarbība,



nepietiekama docētāju stažēšanās ārzemju universitātēs un ārzemju
pasniedzēju piesaiste,



daļai no mācībspēkiem ir situatīva saistība ar industriju,



vienojošu starptautisku pētniecisku tēmu trūkums,



niecīgas projektu aktivitātes,



zinātnisko publikāciju trūkums,



nepietiekama starptautiskā sadarbība,
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nepietiekamas angļu valodas zināšanas, t.sk., akadēmiskā rakstība angļu
valodā,



līdz šim nav attīstītas pastāvīgas partnerattiecības un sadarbības tradīcijas
starp komersantiem Latvijā,



trūkst jaunu un inovatīvu risinājumu profesionālās uzņēmumu darbības
prakses sasaistei ar studiju procesu.

2018./2019. studiju gadā plānotās aktivitātes tiks īstenotas atbilstoši LiepU attīstības
stratēģijai 2016. - 2020.gadam LiepU Cilvēkresursu attīstības plānā 2018.- 2023., LiepU
zinātniskās darbības stratēģijai 2015. – 2020. gadam, LiepU akadēmiskā personāla attīstības
pasākumu plānam 2018. – 2022.gadam, kritērijiem komersantu izvēlei atbilstoši
profesionālajai specializācijai.
Aktualizētajām problēmām plānoti šādi risinājumi:


Akadēmiskā personāla stažēšanās pie komersantiem – mērķis - Stiprināt un attīstīt studiju
virziena “Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība” jomas izglītības sasaisti ar
tautsaimniecību un nodrošināt studentu vajadzībām atbilstošu laikmetīgu augstāko izglītību.



Veicināt akadēmiskā personāla profesionālo kompetenču pilnveidi sadarbībā ar
komersantiem Latvijā.
1. Attīstīt un integrēt akadēmiskā personāla profesionālās kompetences studiju kursu
īstenošanā profesionālā bakalaura studiju programmā “Biznesa organizācija un
vadība”, “Kultūras vadība”, “Tūrisma un rekreācijas vadība”, kā arī profesionālā
maģistra studiju programmā “Vadības zinības”.
2. Akadēmiskā personāla profesionālās angļu valodas pilnveide.
3. Doktorantu iesaiste akadēmiskajā darbā un pētniecībā stratēģiskās specializācijas jomā
- sociālās zinātnes, komerczinības un tiesības.
4. Ārvalstu akadēmiskā personāla nodarbinātība kā mācībspēkiem.
Stažēšanās pasākumi paredzēti ar mērķi pilnveidot LiepU akadēmiskā personāla
profesionālās kvalifikāciju sadarbībā ar komersantiem Latvijā.
5. Akadēmiskā personāla profesionālās angļu valodas pilnveides mērķis: apgūt un
uzlabot angļu valodas zināšanas (B un C līmenī ar specifiskām akadēmiskā un
zinātniskā darba zināšanām), pilnveidojot akadēmisko rakstību, spēju komunicēt angļu
valodā ar ārvalstu studentiem, pārstāvjiem no ārzemju augstskolām u.c. ārzemju
sadarbības partneriem, kā arī iegūtās zināšanas .
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6. Doktorantu piesaiste veicinās akadēmiskā personāla atjaunotni, mazinās pieaicināto
mācībspēku skaitu, tuvinās vienlīdzīgu iespēju principa īstenošanai.
7. LiepU akadēmiskajam personālam tiks nodrošinātas specializētas mācības, kas attīsta
akadēmiskā personāla līderību, sadarbības kompetenci ar industriju - īstenošana 160
stundu apjomā. Programmas mērķis: piedāvāt iespēju visu specialitāšu augstskolu
akadēmiskajam personālam, kā arī visu zinātņu nozaru doktorantiem bagātināt
pieredzi par inovācijām profesionālajā jomā.
Plānotie rezultāti studiju virzienā “ Vadība, administrēšana un nekustāmo īpašumu
pārvaldība”:
1. Veikta 2 doktorantu iesaiste akadēmiskajā darbā LiepU vismaz 12 mēnešus un
ievēlēšanas periodā, veicinot akadēmiskā personāla atjaunotni.
2. Realizēta akadēmiskā personāla kompetences pilnveide – stažēšanās pie komersanta
vismaz 200 stundas atbilstoši LiepU akadēmiskā personāla attīstības pasākumu
plānam – 4 mācībspēkiem. Tiks organizēta akadēmiskā personāla stažēšanās pie
komersanta, lai pilnveidotu prasmi konkrētu uzņēmumu tirgus izpētes veikšanā,
uzņēmumu iekšējās un ārējās vides izpētē, praktiski piedalītos jaunu tūrisma produktu
izstrādes, testēšanas un ieviešanas procesā, piedalītos organizācijas/komersanta
darbības plānošanā un ikdienas procesos, pielietojot pētniecības prasmes attiecīgo
uzņēmumu resursu pieejamību un attīstības iespēju izskatīšanā. Tiks attīstītas
kompetences: mediju attiecībās, stratēģiskā vadība un komunikācijā, sabiedrisko
attiecību pasākumu organizēšanā un vadīšanā, vizuālajā komunikācijā un tekstu
veidošanā, interneta komunikācijas rīku izmantošanā, tirgus izpētē un komunikācijas
auditā, dažādu sabiedrisko attiecību kampaņu organizēšanā un vadīšanā u.c. Uzlabota
sadarbība ar industriju pārstāvjiem problēmu identificēšanā un risinājumu izstrādē.
Attīstīta spēja strādāt individuāli un grupā, pielietojot savas zināšanas un līdera
prasmes. Pilnveidota spēja veikt pētījumus vadībzinību jomā.
3. Īstenotas profesionālās angļu valodas mācības, tiks paaugstinātas angļu valodas
prasmes – 4 mācībspēkiem un vadības pārstāvjiem fakultātē.
4. Piesaistīts 1 ārzemju mācībspēks studiju kursu īstenošanai studiju programmā “
Tūrisma un rekreācijas vadība” 18 mēnešus. Ārvalstu pasniedzējs Remigijus Kinderis
tiks iesaistīts profesionālā bakalaura studiju programmā “Tūrisma un rekreācijas
vadība” Studiju modulī “Starptautiskais tūrisms un globalizācija”: Starptautiskā
tūrisma

ekonomika

un

globalizācija,

Starpkultūru

starptautiskā tūrismā”, docēšanā un pētniecībā.
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komunikācija,

Inovācijas

5. Piedalīšanās specializētās mācībās, kas attīsta akadēmiskā personāla līderību,
sadarbības kompetenci ar industriju - īstenošana 160 stundu apjomā – plānots 2
mācībspēkiem.
Nodrošināta sadarbības partneru un sabiedrības informēšana par veiktajām darbībām
LiepU projekta īstenošanas laikā.

Akadēmiskā personāla, doktorantu un zinātniskā grāda pretendentu
zinātniskās kvalifikācijas pilnveides plāns 2019. gadā:
Doktorantūra: studē:
-

Kaspars Vārpiņš, Liepājas Universitāte, studiju programma: E-studiju
tehnoloģijas un pārvaldība – 4. studiju gads,

-

Uldis Zupa, Biznesa augstskola Turība, studiju programma: Komunikācijas
vadība – 3. studiju gads,

-

Uldis Drišļuks, Ventspils augstskola, studiju programma: Biznesa vadība – 1.
studiju gads,

-

Ģirts Vagotiņš- Vagulis, Liepājas Universitāte, studiju programma: E-studiju
tehnoloģijas un pārvaldība – 1. studiju gads.
57.tabula

Pētniecības tematiskais plāns un plānotie rezultāti 2019. gadā
N.p
.k.

Vārds, Uzvārds
(pētnieks,
mācībspēks)

1.

Ērika Gintere

2.

Ilze Grospiņa,
Inese Lūsēna Ezera
Inta Kulberga,
Inga Sprice,
Zaigonis
Graumanis,
Ārija Kolosova
Zaigonis
Graumanis

3.

4.

Temata/referāta/publikācijas nosaukums
(ja iespējams – izdevums, datubāze), vietas
norāde: Latvijā, ārvalstīs (ja iespējams –
precīza vieta), plānotais lpp. skaits un
publikācijas laiks
Uzstāšanās ar referātu un publikācija:
XVI European Congress of Psychology,
Maskava, 02.-05.07.2019.,
https://ecp2019.ru/
Uzstāšanās ar referātu un publikācija:
Latvijas Universitātes 77. konference

Projekts, kas finansē vai
norāde uz citu finansējuma
veidu, piemēram,
pašfinansējums, u.tml.
Dalības maksa un
publikācija:
Agrā rezervēšana eur 350,00
līdz 01.04.2019.
Pašfinansējums

Uzstāšanās ar referātu un publikācija:
22. starptautiskā zinātniskā konference,
Sabiedrība un kultūra, Liepāja, 09.10.05.2019.

Dalības maksa un
publikācija:
Eur 50,00 x 4 = 200.00

Iesniegts publicēšanai: “Subjektīvā
realitāte un informācijas šifrēšana. Versija
par problēmu”, Liepāja: LiePA, “Sabiedrība
un kultūra” rakstu krājums, XXI; 2019.

Pašfinansējums
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5.

Inta Kulberga

6.

Inga Sprice

7.

Ārija Kolosova

8.

Sandra
Veinberga

9.

Sandra
Veinberga

10.

Sandra
Veinberga

11.

Sandra
Veinberga

12.

Inese Lūsēna Ezera

Iesniegts publicēšanai:
“Uzņēmējkompetences loma jauno vadītāju
karjeras sekmēšanā”, Liepāja: LiePA,
“Sabiedrība un kultūra” rakstu krājums,
XXI; 2019.
Iesniegts publicēšanai: “Lietišķās etiķetes
attīstība Latvijā”, Liepāja: LiePA,
“Sabiedrība un kultūra” rakstu krājums,
XXI; 2019.
Iesniegts publicēšanai: “Lietuviešu
iesaistīšanās Trešās atmodas kustībā
Liepājā”, Liepāja: LiePA, “Sabiedrība un
kultūra” rakstu krājums, XXI; 2019.
Piedalīšanās PR kongresā BledCom 2019
Bledā (Slovēnijā), 26th International Public
Relations Symposium BledCom 2019; July
4, 5 & 6, 2019 ar referātu ”Social Media
as a Source of Diminishing Trust in Public
Opinion. Some Aspects of the Use of Fake
News in Rejecting the United Nations
Global Compact for Migration in Latvia
2018”
Social Sciences &Arts Conference. SGEM
Vienna Scietific Sessions 11-14 April,
2019, uzstāšanās ar referātu
Intertextuality of Mikhail Bakhtin.
Raksta sagatavošana žurnālam
Ampersand. Elsevier par Bahtina metodikas
izmantojumu mediju tekstu analīzē.
Piedalīšanās ar rakstu tematiskajā
izdevumā “Migration, Digital Media and
Emotion”, starptautiskajā, Scopus
indeksētajā žurnālā INTERNATIONAL
JOURNAL OF CULTURAL STUDIES,
Utrecht University (The Netherlands).
Abstract submission deadline: 15.02.2019.
Piedalīšanās ar rakstu krājumā “Visual
Pedagogies: Concepts, Cases & Models”.
Projekts jānodod līdz 25.02. Krājuma
sastādītājs Concordia University, Canada
Dalība ar referātu (tematika: Komandas
darbs ražošanas uzņēmumos, publikācijas
apjoms 8-10 lpp.), 6th International
Scientific Conference “New Trends In
Management And Production Engineering Regional, Cross-Border And Global
Perspectives”, University of Dąbrowa
Górnicza, Faculty of Applied Sciences,
Brenna, Poland, 6th – 7th June 2019
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Pašfinansējums

Pašfinansējums

Pašfinansējums

Dalības maksa un
publikācija: eur 355 (agrā
rezervēšana)

Dalības maksa pašfinansējums
Dalība – digitāli
Tulkojums un korektūra –
pašfinansējums
Publikācija: 220 eur (agrā
rezervēšana
Angļu un franču korektūra pašfinansējums
Publikācija

Pašfinansējums

Dalības maksa un
publikācija: 180 eur
Kopā: 500 EUR (dalības
maksa, ceļa un uzturēšanās
izdevumi)

13.

Inese Lūsēna Ezera

Dalība ar referātu (tematika:
Cilvēkresursu faktors Start-up ražošanas
uzņēmumos, publikācijas apjoms 8-10 lpp.)
starptautiski zinātniskā konferencē
“Contemporary Issues In Business,
Management And Economics
Engineering”, Vilnius Gediminas Technical
University, Vilnius, Lithuania, May 9 - 10,
2019.
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Dalības maksa un
publikācija: 250 eur
Kopā: 500 EUR (dalības
maksa, ceļa un uzturēšanās
izdevumi)

4. Pielikumi
4.1.Studiju programmu uzskaitījums, norādot to apjomu kredītpunktos,
studiju veidu, formu, tai skaitā atsevišķi norādot tālmācību, īstenošanas
valodu un vietu, iegūstamo grādu, grādu un profesionālo kvalifikāciju
vai profesionālo kvalifikāciju
4.2.Studiju virziena īstenošanā iesaistītā akadēmiskā personāla
uzskaitījums, norādot tā kvalifikāciju un pienākumus, kā arī studiju
programmu un tās daļu, kuru katrs no akadēmiskā personāla īstenos
4.3.Studiju virziena īstenošanā iesaistītā akadēmiskā personāla galveno
zinātnisko publikāciju, radošās darbības un sagatavotās mācību
literatūras saraksts pārskata periodā
4.4. Studiju virziena īstenošanā iesaistīto struktūrvienību (piemēram,
katedru, profesoru grupu, laboratoriju, institūtu) uzskaitījums, norādot
to uzdevumus studiju virziena un konkrētu studiju programmu
īstenošanā
4.5.Studiju virziena īstenošanā nepieciešamā mācību palīgpersonāla
raksturojums, norādot tā uzdevumus studiju virziena un konkrētu
studiju programmu īstenošanā
4.6.Studiju virziena īstenošanā iesaistītā akadēmiskā personāla
zinātniskās pētniecības vai mākslinieciskās jaunrades biogrāfijas
Europass formātā
4.7.Prakses līgumi vai tās personas izsniegtas izziņas, kas nodrošinās
prakses vietas, kā arī prakses nolikumi
4.8.Rakstiskas vienošanās ar iesaistīto augstskolu vai koledžu par
kopīgas studiju programmas izstrādi un īstenošanu, ja studiju virzienam
atbilst kopīgā studiju programma
4.9.Dokumenti, kas apliecina, ka kopīgā studiju programma ir atzīta
attiecīgajā ārvalstī noteiktajā kārtībā, ja studiju virzienam atbilst kopīgā
studiju programma, kura tiek īstenota kopā ar ārvalsts augstskolu vai
koledžu
4.10.Ja studiju virziens ir ticis akreditēts jau iepriekš, informācija par
iepriekšējā studiju virziena akreditācijā izteikto ieteikumu ieviešanas
rezultātiem un konstatēto trūkumu novēršanu
4.11.Citi dokumenti pēc augstskolas vai koledžas ieskatiem
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1. pielikums
Pilna laika studiju programmas “Vadības zinības” 2.kursa studentu maģistra darbu tēmu saraksts 2017./2018.studija gada rudens semestrim
Nr.
p.k.

Uzvārds, Vārds

Maģistra darba tēma

1.

Bertāne Ilva

Mūžizglītības pakalpojumu pārvaldība bibliotēkās Latvijā

Dr.sc.admin. U.Libkovska

2.

Brūdere Inese

Organizācijas vērtību ietekme uz Liepājas pašvaldības kapitālsabiedrību ilgtspējīgu
attīstību

MBA,Mg.paed. A.Mežinska

3.

Brūdere Linda

Kvalitātes vadības sistēma kā Liepājas mazo un vidējo uzņēmumu kvalitātes rādītāju
paaugstināšanas instruments

Dr.sc.admin. D.Vasiļevska

4.

Cela Anete

Jauno pedagogu adaptācija Ventspils novada vispārizglītojošā izglītības iestādēs

Dr.psych. I.Strazdiņa

5.

Dreģe Antra

Mārketinga pilnveide laikmetīgās mūzikas produkta pārdošanā tirgū

Mg.oec. D.Līduma

6.

Grasmane Daiga

Klientu apmierinātības pētījumu ietekme uz lēmumu pieņemšanas procesu x bankā

Dr.sc.administr. I.Lūsēna-Ezera

7.

Lakstīgala Egita

Uzņēmējdarbības vide lauksaimniecības uzņēmumos Kuldīgas novadā

Dr.oec. D.Celma-Zīda

8.

Pole Annija

Zinātnes un inovāciju parka loma uzņēmējdarbības attīstības veicināšanā Liepājā

Dr.oec. V.Bikse

9.

Sila Kintija

OECD PISA Latvijas skolēnu mācību sasniegumu rezultātu nozīme pārmaiņu ieviešanā
Latvijas izglītības sistēmā

Dr.sc.administr. I.Lūsēna-Ezera

Zinātniskais vadītājs

10.

Siliņš Gints

E-pārvaldības attīstības iespējas biedrībā “Florbola kluba “Kurši””

Mg.oec. A. Egliņš-Eglītis

11.

Šēnbergs Toms

Mežistrādes uzņēmuma SIA “Unicentrs” konkurētspēja, tās paaugstināšanas iespējas

Dr.oec. V.Bikse

Nepilna laika studiju programmas “Biznesa un organizācijas vadība” 5. kursa
Studentu bakalaura tēmu saraksts 2017./2018. studiju gada rudens semestrim
Nr.p.k. Vārds, uzvārds
1.

Bakalaura darba tēma
Zinātniskais vadītājs Virziens
SIA “R TRANSPORT” auto kravu pārvadājumu eksporta – importa tirgus izpēte Krievijā Mg.sc.env. Lilita
Uzņēmējdarbības
Ābele
Raitis Gūtmanis
procesu vadība

2.

Madara Lanka

3.

Inese Paulauska

4.

Ritma RiteneSkane

5.

Monta Sidorova

SIA “BB Wakepark” mārketinga plāns 2018. – 2020. gadam

Mg.oec. Uldis
Drišļuks

Uzņēmējdarbības
procesu vadība

Priekules novada pašvaldības tēla pilnveides iespējas

Dr.sc.soc. Inga Pūre

Uzņēmējdarbības
procesu vadība

Jauna produkta Lavender Taste veidošana

Mg.sc.env. Lilita
Ābele

Uzņēmējdarbības
procesu vadība

Jauno darbinieku adaptācijas procesa pilnveidošanas iespējas A/S “Liepājas papīrs”

MBA, Mg.paed.
Anita Mežinska
Mg.oec. Uldis
Drišļuks

Cilvēkresursu
vadība
Uzņēmējdarbības
procesu vadība

SIA “Profcentrs” mārketinga plāns 2018. – 2020. gadam
6.

Vita Skangale

7.

Raivo Špaks

Darbinieku izdegšanas sindroma mazināšanas iespējas SIA “Liepājas Olimpiskais centrs” Dr.sc.administr. Inese Uzņēmējdarbības
Lūsēna-Ezera
procesu vadība
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8.

Sindija Valciņa

Preču izvietojuma plānojuma AS “LPB” mazumtirdzniecības Tīkla top! veikalos

Mg.oec. Diāna
Līduma

Uzņēmējdarbības
procesu vadība

Nepilna laika studiju programmas “Kultūras vadības” 5.kursa studentu bakalaura darba tēmu saraksts 2017./2018. studiju gadam
Nr.
p.k.

Uzvārds, Vārds

Bakalaura darba tēma

Zinātniskais vadītājs

2.

Blīgzna Linda

Amatiermākslas kopu darbība latviešu diasporā Eiropā

Mg.art. Ilga Skābarde

3.

Dzene Ieva

Kultūras notikumu atspoguļojums Kurzemes reģionālajos medijos- Kurzemes Radio, TV
Skrunda, Kurzemes Vārds

Mg.paed. Daiga Ercuma

4.

Goldmanis Juris

Kultūrtūrisma ietekme uz kultūras procesu attīstību Kuldīgas pilsētā

Mg.art. Ilga Skābarde

5.

Prauda Sanita

Kultūras pasākumu pieejamība cilvēkiem ar īpašām vajadzībām Skrundas novadā

Mg.paed. Daiga Ercuma

Nepilna laika studiju programmas „Vadības zinības” 2. kursa
studentu maģistra darbu tēmu saraksts
2017./2018. studiju gada rudens semestris
Nr.p.k. Uzvārds, vārds
Maģistra darba tēma
Medne Agnese Liepājas pilsētas pašvaldības aģentūra “Liepājas sabiedriskais transports” saimnieciskās darbības
perspektīvas
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Zinātniskais vadītājs
Mg.oec. A.Straume

Pilna laika studiju programmas „Biznesa un organizācijas vadība” 4. kursa
studentu bakalaura darbu tēmu saraksts 2017./2018. studiju gada pavasara semestrim
Nr.
p.k.

Uzvārds

1.

Circene

Madara

2.

Dreimanis

Toms

3.

Juzups

Mārtiņš

4.

Lauris

Bruno

5.

Marcinkus

Undīne

“SIA”TAP” saimnieciskās darbības vadītāju analīze un attīstības perspektīvas””

Mg.oec. Astra
Straume

UznV

6.

Meķe

Brigita Laura

“SIA” Novuss Novuss” produkta virzīšana Latvijas tirgū””

Dr.sc.soc. I.Pūre

UznV

7.

Muceniece

Elīna

Liepājas sporta deju centra ”Lesto” iekšējās vides pilnveide

8.

Tīda

Elīna

SIA ”New Yorker Latvija” tirdznieciskās darbības pilnveidošana

9.

Upmale

Sintija

LSEZ ”Terrabalt ”SIA finanšu rādītāju analīze un to uzlabošanas iespējas

Vārds

Bakalaura darba tēma
SIA ”SORDO” struktūrvienības “Kebs” piedāvājuma attīstības konkurences
apstākļos sabiedriskās ēdināšanas jomā Liepājā

Zinātniskais
vadītājs
Mg.oec.
D.Līduma

Dr.sc.admin.
I.Kulberga
Mg.oec.
Mārketinga aktivitāšu pilnveide, klientu piesaistei fitnesa klubā ”x””
U.Drišļuks
Programmas izstrāde pūļa finansējuma ar atlīdzību piesaistīšanai biedrības “KBI Mg.sc.env. Lilita
Biznesa HUB” inkubējamo MVU interesēm
Ābele

Biedrības “KBI Biznesa HUB” piedāvātā biznesa atbalsta instrumenta pilnveide.
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Mg.sc.educ.
Ē.Gintere
Dr.sc.admin.
I.Kulberga
Mg.oec.Astra
Straume

Virziens

UznV
UznV
UznV
UznV

UznV
UznV
UznV

Pilna laika studiju programmas „Komunikācijas vadība” 4. kursa
studentu bakalaura darbu tēmu saraksts 2017./2018. studiju gada pavasarim
Nr.
p.k.

Uzvārds

Vārds

1.

Astrauskis

Gints

2.

Bruže

Ivita

3.

Einase

Karolīne

Grobiņas novada domes iekšējās un ārējās komunikācijas pilnveide

4.

Kaire

Kristiāns

“Motivācijas loma uzņēmuma ”Caljan Rite- Hite”” ārējo sakaru darbībā”

5.

Millere

Amanda Anna

6.

Muraševs

Gints Georgs

7.

Neftina

Aleksandra

Bakalaura darba tēma
Žurnālistu ētikas pamatprincipu ievērošana “Latvijas Radio1” informatīvi
analītiskajos raidījumos 2017.gada priekšvēlēšanu periodā

Zinātniskais
vadītājs
Mg.oec.
I.Bandeniece

Rasisma un ksenofobijas izpausmju novērošanas iespējas Liepājas Universitātē Dr.sc.soc. I.Pūre

LIAA Liepājas biznesa inkubatora uzņēmumu sabiedrisko attiecību pilnveide

Ričards

“Olimpic Casino Liepājas pilsētas sabiedrisko attiecību pilnveide”

9.

Salna

Sintija

Liepājas ziņu portālu sadarbības ar organizācijām pilnveide

10.

Ščeglova

Antra

SIA ”Skrundas TV” vēsturiskās attīstības izpēte un darbības pilnveide
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M-V
AR_V

Dr.sc.soc. I.Pūre

SA-V

Mg.sc.educ.,
Mg.psych.
Ē.Gintere

AR_V

Dr.sc.soc. I.Pūre

SA-V

Mg.sc.educ.,
Mg.psych.
Ē.Gintere

SA-V

Brocēnu novada domes sabiedriskās attiecības
Liepājas pilsētas pašvaldības publiskās diplomātijas metožu pilnveide sadarbībai
Dr.sc.soc. I.Pūre
ar Darmštati

8. Ramonausks

Virziens

Mg.sc.educ.,
Mg.psych.
Ē.Gintere
Mg.oec.
I.Bandeniece
Mg.oec.
I.Bandeniece

AR_V
AR_V
M-V
M-V

Pilna laika studiju programmas „Kultūras vadība” 4. kursa
studentu bakalaura darbu tēmu saraksts 2017./2018. studiju gada pavasara semestrim
Nr.p.k. Uzvārds Vārds
1.

Grunte

Dana

Bakalaura darba tēma

Zinātniskais
vadītājs

Kultūras pasākumu kvalitātes pārvaldības procesu izstrāde Ugāles tautas namā “Gaisma”.

Mg.oec.D.Ercuma

2.

Jurkevica Agnese

Pasākumu kvalitātes novērtēšanas pilnveide SIA ”Ūdensputni”

Dr.sc.administr.
I.Lūsēna-Ezera

3.

Kreināte Laura

SIA ”Lielais Dzintars” loma kultūrvides veidošanā Liepājā

Mg.art. I.Skābarde

4.

Rude

Alise

“Nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšana Grobiņas novadā”

Mg.art. I.Skābarde

5.

Sproģe

Inta

Kuldīgas novada Bērnu un jauniešu centra darbības autortiesiskie aspekti.

Mg.iur.I.Tumaščika
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Pilna laika studiju programmas “Tūrisma vadība un rekreācija”4.kursa studentu bakalaura darbu tēmu saraksts
2017./2018. studiju gadam
Nr.
p.k.

Uzvārds, Vārds

Bakalaura darba tēma

1.

Andersone Santa

Ielu māksla Liepājā kā tūristu piesaistes instruments

2.

Anevica Anna

Suvenīru līnijas izstrāde tūrisma uzņēmumā “Jura staļļi”

Mg.oec.U.Drišļuks

3.

Ēvalds Toms

Tūrisma informācijas centra un kafejnīcas izstrāde Kapsēdes vējdzirnavās

Mg.oec.U.Drišļuks

4.

Indruškeviča Linda

Ventspils tūrisma informācijas centra mārketinga komunikācijas kanālu izvēles pamatojums

5.

Kaļotkina Ērika

Jauna tūrisma produkta izveide bērniem Liepājā

Mg.oec.U.Drišļuks

6.

Kravale Sandra

Aktīva tūrisma piedāvājuma izveide Langevaldes mežā Jelgavā

Mg.paed. I.Grospiņa

7.

Reine Diāna

Jauna tūrisma kompleksa koncepcijas izstrāde Aizputes Livonijas Ordeņa pilī

Mg.paed. I.Grospiņa

8.

Salnāja Anna

Jauna aktīvas atpūtas piedāvājuma izveide Grobiņā

9.

Uļjanova Anna

Ēdināšanas pakalpojuma nepieciešamība tūristu piesaistei Karostas piekrastes teritorijā
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Zinātniskais vadītājs

Mg.paed. I.Grospiņa

Mg.paed. I.Grospiņa

Mg.oec.U.Drišļuks
Mg.oec.U.Drišļuks

2.

pielikums

LIEPĀJAS UNIVERSITĀTES STUDENTU ZINĀTNES UN RADOŠUMA DIENAS 2018. gada 5.–17. martā
Datums

Pasākums

Norises laiks/
sākums
17.00

Ēka, telpa

Organizē

Lielā iela 14,
303.
auditorija
Lielā iela 14,
227.
auditorija

Vadības un sociālo
zinātņu fakultāte,
organizē Ērika Gintere
Vadības un sociālo
zinātņu fakultāte
sadarbībā ar SIA
Kurzemes Biznesa
inkubators
LiepU bibliotēka, Verners
Bokums, Liepājas pilsētas
Izglītības pārvalde,
Kurzemes Humanitārais
institūts

5. marts pirmdiena

Praktiskās psiholoģijas darbnīca

6. marts
otrdiena

Vadības un sociālo zinātņu fakultātes studentu pētījumu rezultātu prezentēšana
uzņēmējiem

12.00

7. marts
trešdiena

Atveram Liepājas digitālo pūra lādi V. Bokuma materiālu izmantošana projektā Liepājas pūra lāde Latvijas
simtgadei (projekta rezultātu paredzēts prezentēt Latvijas Nacionālajā
bibliotēkā 2018. gada novembrī);
Liepājas digitālās pūra lādes pieejamība Liepājas Universitātes bibliotēkā no
2018. gada marta.
Vieslekcija Sociālā uzņēmējdarbība, lektore Andra Strautiņa

10.00–11.30

Lielā iela 14,
227.
auditorija

10.00

Lielā iela 14,
227.
auditorija

Vieslekcija Kriptovalūtas, lektors Gints Reķēns (LIAA)

12.00

Lielā iela 14,
227.
auditorija

12. marts
pirmdiena

Vieslekcija Starptautiskā komercdarbība – saskarsme ar starptautiskajiem
partneriem un biznesa kultūras aspekti, lektors Gatis Ginters (LSEZ)

11.00

13. marts
otrdiena

Vieslekcija “Globālās ekonomikas tendences”.
Lektors Juris Kravalis (Latvijas Banka)

12.00

Lielā iela 14,
227.
auditorija
Lielā iela 14,
227.
auditorija

9. marts
piektdiena
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Vadības un sociālo
zinātņu fakultāte
sadarbībā ar LIAA
Liepājas Biznesa
inkubators
Vadības un sociālo
zinātņu fakultāte
sadarbībā ar LIAA
Liepājas Biznesa
inkubators
Vadības un sociālo
zinātņu fakultāte
sadarbībā ar Liepājas SEZ
Vadības un sociālo
zinātņu fakultāte
sadarbībā ar Latvijas

14. marts
trešdiena

15. marts

Vieslekcija SAP programmatūras izmantošanas iespējas uzņēmējdarbībā,
lektore Ilze Tiltiņa (Accenture Latvia)

Uzņēmumu prezentācija studentu pētījumu veikšanai:
- InPass monitoringa sistēmas industriālo iekārtu efektivitātes
veicināšanai (prezentē Krista Vasiļjeva)
- BauBau lielizmēra koka konstruktors bērniem – ražošanas jaudu
palielināšana, biznesa koncepta analīze (prezentē uzņēmuma vadītājs
Jānis Eizengrauds)
Tūrisma virziena studentu pētījumu rezultātu prezentēšana
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10.00

Lielā iela 14,
227.
auditorija

12.00

Lielā iela 14,
227.
auditorija

14.00

Lielā iela 14,
303.
auditorija

12.00

Lielā iela 14,
402.
auditorija

Banku
Vadības un sociālo
zinātņu fakultāte
sadarbībā ar Accenture
Latvia
Vadības un sociālo
zinātņu fakultāte
sadarbībā ar Accenture
Latvia
Vadības un sociālo
zinātņu fakultāte un
Vadības zinātņu institūts
sadarbībā ar SIA
Kurzemes Biznesa
inkubators
Vadības un sociālo
zinātņu fakultāte

3. pielikums
Studiju programmas vai institūcijas starptautiskie sertifikāti, akreditācijas u. tml.
Pielikums studiju virziena akreditācijas lapai Nr.76:
Nr.
p.k.

nosaukums

kods

apjo
ms

Pirmā līmeņa
profesionālās
augstākās
izglītības
programma
“Biroja
administrēšana”
Profesionālā
bakalaura studiju
programma
“Biznesa un
organizācijas
vadība”

4134
6

80

4234
5

160

3.

Profesionālā
bakalaura studiju
programma
“Komunikācijas
vadība”

4234
5

160

4.

Profesionālā
bakalaura studiju
programma
“Kultūras vadība”

4234
5

160

1.

2.

īstenošanas
ilgums, veids un
forma
2 gadi pilna
laika klātienes
studijas,
2 gadi un 6
mēneši nepilna
laika neklātienes
studijas
4gadi pilna laika
klātienes
studijas,
4 gadi un 6
mēneši nepilna
laika neklātienes
studijas
4gadi pilna laika
klātienes
studijas,
4 gadi un 6
mēneši nepilna
laika neklātienes
studijas
4gadi pilna laika
klātienes
studijas,
4 gadi un 6
mēneši nepilna
laika neklātienes
studijas

īstenoš
anas
vieta
Liepāja

Studiju programmas
prasības,
piešķiramais grāds/
uzsākot
profesionālā kvalifikācija
studijas
vidējā
Biroja administratora profesionālā kvalifikācija
izglītība

studiju programmas
īstenošanas valoda
latviešu

Liepāja

vidējā
izglītība

Profesionālais bakalaura grāds biznesa administrēšanā un
uzņēmuma un iestādes vadītāja vai personāla vadītāja, vai
sabiedrisko attiecību struktūrvienības vadītājs, vai ārējo sakaru
struktūrvienības vadītāja profesionālā kvalifikācija

latviešu

Liepāja

vidējā
izglītība

Profesionālais bakalaura grāds komunikācijas vadībā un
sabiedrisko attiecību struktūrvienības vadītāja vai mediju nozares
uzņēmuma un iestādes vadītāja, vai ārējo sakaru struktūrvienības
vadītāja profesionālā kvalifikācija

latviešu

Liepāja

vidējā
izglītība

Profesionālais bakalaura grāds kultūras vadībā un kultūras darba
vadītāja profesionālā kvalifikācija

latviešu
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5.

Profesionālā
bakalaura studiju
programma
“Tūrisma un
rekreācijas
vadība”

4234
5

160

6.

Profesionālā
maģistra studiju
programma
“Vadības zinības”

4734
5

60

4gadi pilna laika
klātienes
studijas,
4 gadi un 6
mēneši nepilna
laika neklātienes
studijas
1 gads un 6
mēnesi pilna
laika klātienes
studijas,
2 gadi nepilna
laika neklātienes
studijas

100
2gadi un
6mēneši pilna
laika klātienes
studijas

Liepāja

vidējā
izglītība

Liepāja 2.līmeņa
profesionālā
augstākā
izglītība

Profesionālais bakalaura grāds uzņēmējdarbības vadībā un
tūrisma jomas uzņēmuma vadītāja, vai tūrisma un atpūtas
organizācijas vadītāja profesionālā kvalifikācija

latviešu

Profesionālais maģistra grāds vadības zinībās uzņēmējdarbības
vadībā vai profesionālais maģistra grāds vadības zinībās
sabiedrības vadībā, vai profesionālais maģistra grāds vadības
zinībās izglītības vadībā

latviešu

Profesionālais maģistra grāds vadības zinībās uzņēmējdarbības
vadībā un uzņēmuma vadītāja kvalifikācija,
vai profesionālais maģistra grāds vadības zinībās sabiedrības
Akadēmiskā
vadībā un uzņēmuma vadītāja kvalifikācija,
augstākā
vai profesionālais maģistra grāds vadības zinībās izglītības vadībā
izglītība
un uzņēmuma vadītāja kvalifikācija

25. Viesnīcu un restorānu serviss,

Studiju virziens

tūrisma un atpūtas organizācija.
Studiju virziena akreditācijas lapa Nr. 230, 12.08.2013.
Studiju virziens akreditēts līdz 2019.gada 25.jūnijam.
Pielikums studiju virziena akreditācijas lapai Nr. 230:
Nr.
p.k.

Studiju programmas
nosaukums

kods

apjo
ms

īstenošanas ilgums, veids un
forma

īstenoš
anas
vieta
120

prasības,
uzsākot
studijas

piešķiramais grāds/
profesionālā kvalifikācija

1.

Tūrisma vadība un rekreācija

4281
2

160

4 gadi pilna laika klātienes
/dienas/ studijas,
4 gadi pilna laika klātienes
/vakara/ studijas,
4 gadi un 6 mēneši nepilna
laika neklātienes studijas

Liepāj vidējā izglītība
a
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Profesionālā bakalaura grāds tūrismā un tūrisma nozares uzņēmuma
vadītājs; vai rekreācijas speciālists; vai tūrisma un atpūtas
organizācijas vadītājs

4. pielikums

Iekšējās kvalitātes nodrošināšanas sistēmas atbilstība ESG standarta prasībām
ESG kritērijs
1.1.Augstskolām
politikai

LiepU Senāta apstiprinātais dokuments
/ rektora rīkojums
jābūt

QA

LiepU Attīstības stratēģija 2016-2020
https://www.liepu.lv/uploads/files/LiepU_strategija
_2020_majas%20lapai.pdf

1.2. Programmu veidošana un
apstiprināšana

“Noteikumi studiju programmu/virzienu izstrādei,
licencēšanai un akreditācijai”

1.3.Studentcentrēta mācīšanās,
pasniegšana un nevērtēšana

Noteikumi par studiju kursa pārbaudījumiem
(https://www.liepu.lv/lv/673/noteikumi
Nolikums par gala pārbaudījumiem, valsts
pārbaudījumiem
un
valsts
noslēguma
pārbaudījumiem
(https://www.liepu.lv/lv/672/nolikumi
Noteikumi par mācībspēku un
savstarpējiem pienākumiem un tiesībām
https://www.liepu.lv/lv/673/noteikumi

1.4. Uzņemšana, studiju gaita,
diplomatzīšana

KVS procedūra

S-7 Studiju kursu izstrādāšana, apstiprināšana un izmaiņu vadība
Par studiju kursu aprakstu izstrādāšanu, aktualizēšanu un izmantošanu. Procedūrā
skaidri definēti kursa autora, studiju programmas direktora un fakultātes dekāna /
nodaļas vadītāja pienākumi studiju kursa izstrādei un aktualizēšanai, ka arī noteikta
kārtība kursa publiskošanai sistēma LAIS. Procedūrā noteikta arī kārtība studiju kursa
un mācībspēka darba novērtēšanai.
S-2-I Studiju rezultātu atspoguļošana studējošā studiju kartē
Procedūrā aprakstīti mācībspēku pienākumi un termiņi studiju kursu pārbaudījumu
vērtējumu ierakstīšanai LAIS, fakultāšu atbildīgo darbinieku pienākumi, kontroles
mehānisms.
S-3-III Studējošā izslēgšana no studējošo saraksta, izsniedzot diplomu
Procedūrā aprakstīta kārtība, valsts/gala pārbaudījumu organizēšanai – studentu un
darbinieku pienākumi, darbības un termiņi.

studējošo

Uzņemšanas noteikumi pamatstudijās 2016./2017.
studiju gadam
Uzņemšanas noteikumi maģistrantūrā 2016./2017.
studiju gadam
Uzņemšanas noteikumi doktorantūras studijās
2016./2017. studiju gadam
(https://www.liepu.lv/lv/37/uznemsanas-noteikumi)
Nolikums par pamatstudijām un augstākā līmeņa
studijām
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S-1-I-V_Vienotā pieteikšanās pamatstudijām. Procedūrā aprakstīta kārtība un
darbības uzņemšanas pamatstudijās procesa organizācijai – atbildības un pienākumi
gan studentiem, gan LiepU uzņemšanas darbiniekiem
S-1-I Personas ierakstīšana studējošo sarakstā 1.kursā. Procedūrā aprakstīta kārtība
un darbības
uzņemšanas maģistrantūrā un doktorantūrā
(arī papilduzņemšanai) procesa organizācijai – atbildības un pienākumi gan
studentiem, gan LiepU uzņemšanas darbiniekiem
S-1-II Personas ierakstīšana studējošo sarakstā vēlākos studiju posmos, pārnākot no
citas augstskolas vai atjaunošanās kārtībā

(https://www.liepu.lv/lv/672/nolikumi)

Procedūrā aprakstīta kārtība, kādā notiek studentu uzņemšana vēlākajos posmos –
studentu un darbinieku pienākumi, darbības un termiņi.

Doktora studiju nolikums
(https://www.liepu.lv/lv/672/nolikumi)

S-1-III Personas ierakstīšana studējošo sarakstā, ja studējošais maina studiju
programmu vai studiju formu
Procedūrā aprakstīta kārtība, kādā notiek studiju formas vai studiju programmas–
studentu un darbinieku pienākumi, darbības un termiņi.
S-2-II Akadēmiskā atvaļinājuma piešķiršana
Procedūrā aprakstīta kārtība, kādā tiek piešķirts akadēmiskais atvaļinājums – studentu
un darbinieku pienākumi, darbības un termiņi.
S-2-III Atgriešanās no akadēmiskā atvaļinājuma
Procedūrā aprakstīta kārtība, kādā notiek studentu atgriešanās no akadēmiskā
atvaļinājuma – studentu un darbinieku pienākumi, darbības un termiņi.
S-3-II Studējošā izslēgšana no studējošo saraksta nenokārtotu akadēmisko vai
finansiālo saistību dēļ
Procedūrā aprakstīta kārtība, kādā tiek students tiek eksmatrikulēts finansiālo vai
akadēmisko parādu dēļ – studentu un darbinieku pienākumi, darbības un termiņi.

Klausītāju reģistrācijas un uzskaites kārtība
Liepājas Universitātē
(https://www.liepu.lv/lv/673/noteikumi )
LiepU iekšējās kārtības noteikumi studējošajiem
(https://www.liepu.lv/lv/673/noteikumi )
Noteikumi par praksi LiepU
(https://www.liepu.lv/lv/673/noteikumi )

S-4 Prakšu organizēšana un prakšu vietu novērtēšana
Procedūrā aprakstīta kārtība prakses organizēšanai – studentu un darbinieku
pienākumi, darbības, dokumenti, termiņi.

Ar praksi saistītie dokumenti
https://www.liepu.lv/lv/675/praksu-dokumenti
Pieteikšanās un atlases kārtība LiepU studentiem
studiju mobilitātei Erasmus+ apmaiņas programmā
(https://www.liepu.lv/lv/49/studentu-studijumobilitate )

S-5-I LiepU studentu ERASMUS+ apmaiņas studiju organizēšana ārvalstīs
Procedūrā aprakstīta kārtība LiepU studentu studiju organizēšanai ārvalstīs – studentu
un darbinieku pienākumi, pieteikumi, reģistrācija, līgumi, salīdzinājuma protokoli un
studiju kursu atzīšana.
S-5-II Apmaiņas studentu (t.sk. ERASMUS+) uzņemšana LiepU
Procedūrā aprakstīta kārtība ERASMUS+ studentu studiju organizēšanai LiepU –
studentu un darbinieku pienākumi pieteikumi, līgumi, lekciju saraksti.
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Exchange Programme for Outgoing Students
https://www.liepu.lv/en/66/exchange-programmefor-outgoing-students
Pieteikšanās un atlases kārtība LiepU studentiem
prakšu mobilitātei Erasmus+ apmaiņas programmā
(https://www.liepu.lv/lv/50/studentu-praksumobilitate )
Stipendiju piešķiršanas nolikums
(https://www.liepu.lv/lv/672/nolikumi)
Noteikumi par konkursu uz valsts budžeta
finansētajām studiju vietām
(https://www.liepu.lv/lv/673/noteikumi )
Kārtība studiju kursu atzīšanai Liepājas
Universitātē
https://www.liepu.lv/lv/673/noteikumi
Noteikumi par studiju kursa pārbaudījumiem
(https://www.liepu.lv/lv/673/noteikumi)

1.5.Akadēmiskais personāls
Standarts:
augstskolām jānodrošina savu
pasniedzēju kompetence.
Procedūrām savu pasniedzēju
pieņemšanai darbā jābūt
taisnīgām un atklātām.
1.6. Mācību līdzekļi un atbalsts
studentiem

Nolikums par gala pārbaudījumiem, valsts
pārbaudījumiem un valsts noslēguma
pārbaudījumiem
(https://www.liepu.lv/lv/672/nolikumi )
Nolikums par vēlēšanām akadēmiskajos amatos
(https://www.liepu.lv/lv/672/nolikumi )

S-5-III LiepU studentu ERASMUS+ prakses organizēšana ārvalstīs
Procedūrā aprakstīta kārtība LiepU studentu prakses organizēšanai ārvalstīs – studentu
un darbinieku pienākumi, pieteikumi, reģistrācija, līgumi.

S-2-I Studiju rezultātu atspoguļošana studējošā studiju kartē
Procedūrā aprakstīti mācībspēku pienākumi un termiņi studiju kursu pārbaudījumu
vērtējumu ierakstīšanai LAIS, fakultāšu atbildīgo darbinieku pienākumi, kontroles
mehānisms.
S-3-III Studējošā izslēgšana no studējošo saraksta, izsniedzot diplomu
Procedūra aprakstīta kārtība studējošo valsts/ gala pārbaudījumu organizēšanai un
diplomu sagatavošanai.
A-5-I Akadēmiskā personāla atlase un novērtēšana. Procedūrā aprakstīta mācībspēku
darba kvalitātes novērtēšana un iespējamās rīcības nepilnību novēršanai.
LiepU personāla attīstības politika 2012. – 2018.
(nav publiski pieejama ir KVS)

Visa informācija par bibliotēkas piedāvājumu
pieejama LiepU mājas lapas sadaļā BIBLIOTĒKA:
- Aktuālā informācija par jaunumiem
(https://www.liepu.lv/lv/137/aktualitates)
Lasītava (elektroniskie katalogi, uzziņas,
grāmatas, periodika, kopēšana)
(https://www.liepu.lv/lv/197/katalogi )
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A-10-II Bibliotēkas fonda komplektēšana Procedūrā aprakstīta kārtība LiepU
bibliotēkas fondu papildināšanai, pamatojoties uz mācībspēku pieprasījumiem par
nepieciešamo literatūru

-

1.7. Informācijas vadība

1.8. Sabiedrības informēšana

Elektronisko resursu lasītava (elektroniskie
katalogi, internets, datubāzes pieejamie
katalogi
(https://www.liepu.lv/lv/824/elektroniskieresursi )
Brīvpieejas mācību materiāli
https://moodle.liepu.lv/login/index.php
Brīvpieejas datortklase
Studiju virzienu pašnovērtējuma ziņojumi
Fakultāšu pašnovērtējumi (tiek aprakstīts fakultātes vadības darbs studiju jomā;
https://www.liepu.lv/lv/1002/studiju-virzienufakultātes iekšējā komunikācija un informācijas aprites sistēma; studentu sekmju
20142015
analīze; studentu skaita dinamikas un studiju pārtraukšanas iemeslu analīze, kā arī
(tiek aprakstīta informācija par studiju programmu analizēts iepriekšējā perioda fakultātes pilnveides plāns un izvirzīti uzdevumi
atbilstību darba tirgum; analizēti iepriekšējo
nākamajam periodam).
periodu studiju virzienu attīstības plāni un veidoti
Ziņojuma izstrādē piedalās fakultātes administrācija, mācībspēki, darbinieki un
jaunie nākamajam periodam paredzētie studiju
studējošo pārstāvji, tiek apstiprināts fakultātes domē.
virzienu attīstības plāni; aprakstīti studiju
virzienam pieejamie resursi (tai skaitā finanšu
resursi) un materiāltehniskais nodrošinājums
studējošo un absolventu skaitu; studentu un
absolventu aptaujas rezultātiem; analizēta
programmas attīstības plāna izpilde iepriekšējā
periodā un veidots programmas attīstības plāns
nākamajam periodam.
Ziņojuma izstrādē piedalās fakultātes
administrācija, darbinieki un studējošo pārstāvji,
tiek apstiprināts fakultātes domē.
Par augstskolas darbību - vadības pārskats
Vadības pārskats.
https://www.liepu.lv/lv/1047/vadibas-parskats
par studiju programmām un kritērijiem
uzņemšanai tajās:
Uzņemšanas noteikumi pamatstudijās 2016./2017.
Uzņemšanas noteikumi pamatstudijās 2016./2017. studiju gadam
studiju gadam
Uzņemšanas noteikumi maģistrantūrā 2016./2017. studiju gadam
Uzņemšanas noteikumi maģistrantūrā 2016./2017. Uzņemšanas noteikumi doktorantūras studijās 2016./2017. studiju gadam
studiju gadam
Uzņemšanas noteikumi doktorantūras studijās
2016./2017. studiju gadam
(https://www.liepu.lv/lv/37/uznemsanas-noteikumi)
programmu sagaidāmajiem rezultātiem un
piešķiramo kvalifikāciju:
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https://www.liepu.lv/lv/30/pamatstudijas
https://www.liepu.lv/lv/1001/sakumskolas-unpamatskolas-macibu-prieksmetu-skolotajs
https://www.liepu.lv/lv/265/magistrantura
https://www.liepu.lv/lv/279/doktorantura
par izmantotajām pasniegšanas, mācīšanās un
pasniegšanas un vērtēšanas procedūrām,
minimālās sekmīgās atzīmes
Kārtība studiju kursu atzīšanai Liepājas
Universitātē
https://www.liepu.lv/lv/673/noteikumi
Noteikumi par studiju kursa pārbaudījumiem
(https://www.liepu.lv/lv/673/noteikumi)
Nolikums par gala pārbaudījumiem, valsts
pārbaudījumiem un valsts noslēguma
pārbaudījumiem
https://www.liepu.lv/lv/672/nolikumi
par absolventiem:
https://www.liepu.lv/lv/971/jaunie-absolventi-specialisti-sava-joma

1.9. Programmu apsekošana un
regulāra pārbaude
Standarts:
augstskolas periodiski izvērtē
programmas, lai pārliecinātos, ka
tās sasniedz mērķus un, ka tās
atbilst studentu un sabiedrības
vajadzībām.

Studiju virzienu pašnovērtējuma ziņojumi
https://www.liepu.lv/lv/1002/studiju-virzienu20142015
file:///D:/Dokumenti/Vadiba_administresana%20un
%20nekustamo%20ipasumu%20parvaldiba_2015._
2016.st.gads.pdf

VS-1-III Absolventu apmierinātības mērīšana
Katru studiju gadu tiek teikta arī elektroniska absolventu aptauja, pamatojoties uz
savāktajiem absolventu kontaktiem. Aptaujas rezultāti pieejami LiepU KVS, rezultāti
tiek sagatavoti gan fakultāšu griezumā, gan katrai studiju programmai atsevišķi, ko
attiecīgi tad fakultātes dekāns iekļauj fakultātes Pašnovērtējuma ziņojumā un studiju
programmu direktori studiju programmu/ studiju virzienu pašnovērtējumu ziņojumos.
VS-1-I Studentu vispārējās apmierinātības mērīšana
Katru studiju gadu 2. semestra sākumā teikt veikta Studējošo vispārējās apmierinātības
aptauja. Aptaujā tiek aptaujāti visi LiepU studenti. Aptaujas rezultāti pieejami LiepU
KVS, rezultāti tiek sagatavoti gan fakultāšu griezumā, gan katrai studiju programmai
atsevišķi, ko attiecīgi tad fakultātes dekāns iekļauj fakultātes pašnovērtējuma ziņojumā
un studiju virzienu pašnovērtējumu ziņojumos. Kopējais studentu viedoklis un komentāri
pieejami LiepU KVS sistēmā.
VS-1-II Darba devēju apmierinātības mērīšana
Darba devēju apmierinātību LiepU tiek analizēta, veicot gala/valsts pārbaudījumu
komisiju priekšsēdētāju anketēšanu, kā arī iekļauj prakses izvērtējuma
veidlapā jautājumus par studentu teorētiskajām zināšanām, praktiskajām iemaņām un
ieteikumiem turpmākām studijām un darbam.
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VS-1-III Absolventu apmierinātības mērīšana
Katru studiju gadu tiek teikta arī elektroniska absolventu aptauja, pamatojoties uz
savāktajiem absolventu kontaktiem. Aptaujas rezultāti pieejami LiepU Kvalitāte vadības
sistēmā, rezultāti tiek sagatavoti gan fakultāšu griezumā, gan katrai studiju programmai
atsevišķi, ko attiecīgi tad fakultātes dekāns iekļauj fakultātes Pašnovērtējuma ziņojumā
un studiju programmu direktori studiju programmu/ studiju virzienu pašnovērtējumu
ziņojumos.
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LIEPĀJAS UNIVERSITĀTES
KVALITĀTES NODROŠINĀŠANAS SISTĒMA
Liepājas Universitātes attīstības stratēģija 2016.–2020. gadam
VIRSMĒRĶIS
Nodrošināt pētniecībā balstītas, reģionam nepieciešamas, Latvijas un starptautiskā
mērogā konkurētspējīgas un kvalitatīvas augstākās profesionālās, akadēmiskās
izglītības un mūžizglītības ieguves iespējas, veicinot zināšanās un profesionālajās
kompetencēs balstītu tautsaimniecības attīstību un radošas, kultūrorientētas
sabiedrības nostiprināšanos.

ĀRĒJĀS PRASĪBAS KVALITĀTES
NODROŠINĀŠANAI
Jauno zinātnieku
īpatsvars ievēlētajā
zinātniskajā
personālā

doktora studiju
programmās
aizstāvētie
promocijas darbi

studiju programmu
konsolidācija
specializācijas jomās
STEM jomas studiju
programmu
modernizācija
studējošo iesaiste
pētniecībā un
radošajā darbībā
minimālā studentu
skaita nodrošināšana
pilna laika ārvalstu
studentu īpatsvars no
kopēja studentu skaita
Liepājas esošo
studiju/mācību un
pētniecības resursu
vienota izmantošana
īstenotie radošās
darbības projekti

2

akadēmiskā
personāla - LZP
ekspertu skaits
akadēmiskā
personāla
pētniecības
rezultāti –
publikāciju skaits
uz 1 PLE
sadarbība ar citām
augstākās izglītības
iestādēm
akadēmiskā
personāla ar
starptautisku
pieredzi īpatsvars

akadēmiskā
personāla dalība
starptautiskās
konferencēs

Zinātniskās darbības,
pētniecības un inovāciju
attīstības mērķi
Infrastruktūras
pārvaldība mērķi

Studiju un mūžizglītības
attīstības mērķi

Finanšu pārvaldības
mērķi

Cilvēkresursu
pārvaldības
mērķi

Studējošie
Absolventi

Projektu pārvaldības mērķi
Darba devēji

īstenotie
zinātniski
pētnieciskie
projekti

Profesionālās
organizācijas
Zinātniskās
institūcijas
Pašvaldības

kopīgo studiju
programmu skaits
Līgumdarbi ar
uzņēmumiem,
īstenotie
pasūtījumu
pētījumi
ievēlēta
zinātniskā
personāla
nodarbinātība

SADARBĪBAS PARTNERI, IESAISTĪTĀS
PUSES, VIŅU VIEDOKLIS

IEKŠĒJĀ KVALITĀTES
PROCESU VADĪBA

ATTĪSTĪBAS UN PLĀNŠANAS
DOKUMENTI
LiepU Darba plāns

S – Studijas un
mūžizglītība

A –IT, bibliotēkas un
saimniecisko resursu
vadība

Z – zinātne un
pētniecība

A – Finanšu vadība

VS – Dokumentu vadība

A – Personāla vadība

VS – Klientu
apmierinātības mērījumi

A – Projektu vadība

A – Informācijas aprites un sabiedrības
informēšanas vadība

Fakultāšu pašnovērtējumi un pilnveides plāni
Studiju virzienu pašnovērtējumi un attīstības
plāni
Zinātniskās darbības stratēģija 2015–2020
Intelektuālā īpašuma pārvaldības noteikumi
Personāla attīstības politika 2012. – 2018.
Darba samaksas nolikums
Cilvēkresusrsu attīstības un internacionalizācijas plāns
Darbības programma
starptautisko finanšu līdzekļu apgūšanai 2014.-2020.gadam

4. attēls. LiepU kvalitātes nodrošināšanas shēma
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5.pielikums
Studiju virzienā iesaistītā akadēmiskā personāla kvalifikācija un nodarbinātība studiju
programmās
Uzvārds,
Vārds

Grāds/kval
ifikācija

Studiju
programm
a

Amats

Ābele Lilita

Mg.sc.env.

lektors

BOV

Balčus Elita

Mg. philol.

lektors

Barute Dina

Mg.sc.educ.

lektors

TurVad
BOV,
TurVad,
KultVad,
VadZin

Bikse
Veronika

Dr.oec.

profesore

VadZin

Bluķe Dace

Mg.art.

lektors,
pieaicināts
uz laiku

KultVad

Celma - Zīda
Daina

Dr.oec.

asociētais
profesors

VadZin

Drišļuks
Uldis

Mg. oec.

lektors

BOV,
KultVad,
TurVad
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Studiju kurss
Ilgtspējīgas attīstības
modelēšana
Finanšu vadība: plānošana,
analīze un ieguldījumu
novērtēšana III
Svešvaloda (vācu) I,II
Informācijas tehnoloģijas
Kvantitatīvās metodes
vadībā
Ekonomika
Makroekonomika: analīze
un politika
Dizaina menedžments un
videomapings
Pasaules un Latvijas
mūzikas vēsture
Mūsdienu menedžmenta
metodes
Modernās menedžmenta
teorijas
Izglītības iestāde kā
mācīties spējīga
organizācija
Izglītības vadības teorija un
prakse
Projektu vadība
Mārketings
Studiju darbs II – Tirgus
vides novērtējums
Mārketinga prakse
Projektu izstrāde un vadība
Darba tirgus Latvijā un ES
Tūrisma mārketings I
Sabiedrisko attiecību
pasākumu organizēšana
Ievads studijās un
pētniecībā
Studiju darbs I, III
(KultVad)
Studiju darbs II (Studiju
projekta darbs pasākumu
organizēšana)
Prakse I Pasākumu
vadīšana
Prakse: kultūras institūciju

vadība II
Pārmaiņu vadība
Pasākumu reklāma
Kultūrmārketings
Kultūras projektu izstrāde
un vadība
Biznesa plāna izstrāde
Pirmsdiploma prakse
(KultVad)
Bakalaura darbs (KultVad)
EgliņšEglītis Atis

Mg. oec.

asistents

KultVad

Radošo industriju attīstība
Kvalitātes vadība
Lietvedība
Studiju darbs II –
Lietvedība
Lietvedības prakse
organizācijā
Uzņēmuma pārvaldības
sistēmas
Integrētā vadības sistēma
Kultūras studijas
Kultūras identitāte
Sociālā psiholoģija
Masu komunikācija un
psiholoģija
Studiju darbs II (ĀSVad.)
Ārējo sakaru prakse
Darba un profesionālās
veselības psiholoģija
Saskarsmes treniņš
Prakse III (pirmsdiploma
prakse ārējo sakaru vadībā)
Personības psiholoģiskie
aspekti profesionālajā
darbībā
Mobings
Tūrisma pamati I,II
Modulis “Rekreācija un
tūrisms – Rekreatīvā
ietekme un veselība

Ercuma
Daiga

Mg. oec.

asistents

BOV,
KultVad,
TurVad,
VadZin

GenesePlaude Inta

Mg. philol.

lektors

KultVad

Gintere
Ērika

Mg.psych.,
Mg.sc.educ.

lektors

BOV,
KultVad,
TurVad,
VadZin

Glikasa Olga

Dr.biol.

docents

TurVad

Graumanis
Zaigonis

Dr.phil.

docents

TurVad,
KultVad

Filozofija

Gritāne
Agita

...........

lektors,
pieaicināts
uz laiku

KultVad

Pasaules un Baltijas
mākslas vēsture

TurVad

Ievads studijās un
pētniecībā
Tūrisma ģeogrāfija I,II
Latvijas tūrisma ģeogrāfija
Studiju darbs I
Studiju darbs II
Studiju darbs III
Tūrisma specialitātes

Grospiņa
Ilze

Mg.env.
paed.

lektors
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prakse
Modulis “Tūrisma
organizācija” – Tūrisma
vadības metodika
Pasaules tūrisma objekti
Tūrisma mārketings II
Tūrisma vadības metodikas
prakse
Vadības prakse tūrisma un
atpūtas uzņēmumos
Starptautiskais veselības
tūrisms
Pirmsdiploma prakse
Kvalifikācijas eksāmens
Bakalaura darbs
Gusta Zane

Mg. .......

Gulbis Jānis
Gūtmane
Zanda

Dr.philol.

Hmieļevska
Ieva

lektors,
pieaicināts
uz laiku

TurVad

KultVad

Modulis “Rekreācija un
tūrisms – Rekreācijas veidi
un līdzekļi tūrismā
Rekreācijas pasākumu
organizācijas prakse
Pasaules literatūra un
kultūra
Modulis “Rekreācija un
tūrisms – Rekreācijas un
atpūtas programmu
organizēšana
Veselības tūrisma
menedžments
Pasākuma audiovizuālais
un tehniskais
nodrošinājums
Pasākuma audiovizuālais
un tehniskais
nodrošinājums
Starptautiskā
komercdarbības vide
Inovāciju ekonomika
ES politika un
starptautiskie procesi
Inovācijas starptautiskā
tūrismā
Inovāciju ekonomika
kultūrā
Pasaules un Baltijas teātra
vēsture
Foto žurnālistika

lektors,
pieaicināts
uz laiku

TurVad

asoc.profes
ors

KultVad

lektors,
pieaicināts
uz laiku

TurVad

lektors,
pieaicināts
uz laiku
lektors,
pieaicināts
uz laiku

Ivane A.

Mg.art.

Jankevics J.

...........

Jēgere
Sarmīte

Dr.oec.

profesors

BOV,
TurVad,
KultVad

Dr.philol.
habil.

profesors

KultVad

Kalnačs
Benedikts
Kalniņš Ints
Kaļiņina
Valentīna
Kārkliņa
Kristīne

Lauku tūrisma uzņēmumu
vadība

KultVad
KultVad

Dr.paed.

profesors

TurVad

Svešvaloda (krievu)

Mg.oec.

lektors,
pieaicināts
uz laiku

KultVad

Dejas māksla un
horeogrāfija
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Kinderis
Remigijus

Dr.sc.admin
istr.

viesprofesor
s

TurVad

Tūrisma pamati I,II
Tūrisma vadība
Starptautiskā tūrisma
ekonomika un globalizācija

Kolosova
Ārija

Dr.hist.

docents

TurVad

Latvijas vēsture un tūrisms

Kulberga
Inta

Dr.sc.admin
istr.

docents

BOV,
KultVad,
TurVad,
VadZin

Kulmane
Vineta

Mg.paed.

lektors

TurVad

Laiveniece
Diāna

Dr.paed.

profesors

BOV,
KultVad

Laugale
Velga
Lauze Linda

Dr. philol.

docents

KultVad

Dr. philol.

profesors

TurVad

Libkovska
Una

Dr.sc.admin
istr.

docents,
pieaicināts
uz laiku

BOV,
VadZin

lektors

BOV,
KultVad,
TurVad,
VadZin

Līduma
Diāna

Mg. oec.
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Ievads studijās
Studiju darbs I
Studiju darbs III – Biznesa
ideja un koncepcija
Vadības teorija
Uzņēmējdarbības vadība
Finanšu teorija
Finanšu vadība
Finanšu pārvaldība I,II
Prakse specialitātē
Pirmsdiploma prakse
Bakalaura darba izstrāde un
aizstāvēšana
Finanšu vadība un
kontrolings
Starptautiskais darījumu
tirgus
Dabas tūrisms
Viesmīlības serviss
Viesnīcu sistēmu vadība
Valodas un runas kultūra
Tekstveide un rediģēšana
Latviešu valodas kultūra
Ievads psiholingvistikā
Latviešu valodas kultūra
Valodas un runas kultūra
Personālvadība
Personāla un lietvedības
darba organizācija
Publiskā pārvalde
Studiju darbs I
Studiju darbs III – Biznesa
ideja un koncepcija
Studiju darbs II – Tirgus
vides novērtējums
Ekonomikas teorija I,II
Loģistika un transporta
menedžments
Uzņēmējdarbība
Prakse specialitātē
Uzņēmuma analīzes prakse
I, II
Mārketinga prakse
Modulis “Tūrisma
organizācija” – Tūrisma
loģistika
Vadības prakse tūrisma un
atpūtas uzņēmumos

Lēvalde
Vēsma

Dr.art.
...........

Lūriņš
Valdis

LūsēnaEzera Inese

Dr.sc.admin
istr.

Maarten van
Rijn (
Nīderlande)

Starptautiskās ekonomiskās
attiecības
Biznesa ekonomika un
tirgus vadība
Profesionālā prakse I
(VadZin)
Prakse uzņēmējdarbības
vadībā (VadZin)
Publicistikas pamati un
žanri

docents

KultVad

lektors,
pieaicināts
uz laiku

KultVad

Teātra režija
Pasākumu režija

asociētais
profesors

BOV,
VadZin,
KultVad,
TurVad

Vadības teorija
Kvantitatīvās metodes
vadībā I,II kvalitatīvās
metodes vadībā I
Komandas darbs
Pētījumu metodoloģija
Profesionālā prakse II
(VadZin)
Zinātnes metodoloģija I, II
Prakse izglītības vadībā
(VadZin)
Izglītības vadības teorija un
prakse

ārvalstu
vieslektors

KultVad

Pasākumu loģistika
Photoshop
Fotogrāfijas dizains un
apstrāde
Kultūras vēsture
Profesionālā ētika
Lietišķā socioloģija
Kultūrpolitika
Cilvēkresursu vadība I,II
Stratēģiskā vadība
Stratēģijas izvēle un
īstenošana
Biznesa vadības
instrumenti
Cilvēkresursu vadība
tūrisma organizācijā
Cilvēkresursu stratēģiskā
vadīšana

Magazeina
Ilva

Mg.sc.educ.

lektors

TurVad,
KultVad

Medveckis
Arturs

Dr. paed.

docents

TurVad,
VadZin

Mežinska
Anita

MBA,
Mg.paed.

lektors

BOV,
KultVad,
TurVad,
VadZin

Millers Juris

Dr. philol.

lektors,
pieaicināts
uz laiku

KultVad

Analītiskā žurnālistika
Pasākumu producēšana

Novika
Marina

Dr.paed.

docents

BOV

Krievu valoda I
Krievu valoda I,II

Okuņeva
Sandra

Mg.philol.

lektors

BOV,
TurVad,
KultVad

Valodas un runas kultūra
Retorika
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Oļukalne
Diāna
Orlovskis
Ārijs

Mg.psych.

lektors

TurVad

Mg.sc.educ.

lektors

KultVad

PērkoneRedoviča I.

Dr.art.

Pokšāns
Artūrs

Mg. philol.

lektors,
pieaicināts
uz laiku
lektors,
pieaicināts
uz laiku

Veselības aizsardzības
sistēma
Politoloģija

KultVad

Latvijas un pasaules kino
vēsture

KultVad

Kultūras un sociālā
antropoloģija
Sabiedriskās attiecības,
Komunikāciju vadība
Studiju darbs II
(Sab.att.vad.)
Studiju darbs IV
(Sab.att.vad.)
Sabiedrisko attiecību
metodes
Sabiedrisko attiecību
prakse
Lietišķā etiķete
Sabiedrisko attiecību
kampaņu organizēšana I,II
Sabiedrisko attiecību
vadības prakse
Viesmīlības serviss
Lietišķā komunikācija
Prakse III (pirmsdiploma
prakse sabiedrisko attiecību
vadībā
pirmsdiploma prakse masu
mediju vadībā)
Bakalaura darba izstrāde un
aizstāvēšana
Sabiedrisko attiecību
stratēģija

Pūre Inga

Dr.sc.soc.

docents

BOV,
KultVad,
TurVad,
VadZin

Samuseviča
Alīda

Dr.paed.

profesors

KultVad,
VadZin

Konfliktu vadība

lektors

BOV,
TurVad,
KultVad

Angļu valoda I,II
Angļu valoda ārējo sakaru
vadībā I,II
Angļu valoda
sabiedriskajās attiecībās I,II

KultVad

Pasākumu organizēšanas
metodika

Semjonova
Olga

Mg.sc.educ.

Skujiņš
Valdis
Skābarde
Ilga
Straume
Astra

Mg.art.

Mg. oec.

lektors,
pieaicināts
uz laiku
lektors,
pieaicināts
uz laiku

KultVad
BOV,
KultVad,
TurVad,
VadZin

lektors
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Kultūrpolitika
Kultūras institūciju
pārvaldība
Finanšu grāmatvedība
Datorgrāmatvedība
Vadības grāmatvedība
Atalgojuma sistēma un algu
grāmatvedība

Strazdiņa
Irina

Dr.psych.

docents

BOV,
TurVad,
VadZin

Svence Guna

Dr.psych.

profesors

BOV

Tumaščika
Iveta

Mg.iur.

lektors

BOV,
KultVad,
TurVad,
VadZin

VagotiņšVagulis
Ģirts

Mg. paed.,
Mg.oec.

lektors,
pieaicināts
uz laiku

BOV,
TurVad,
KultVad

Dr.sc.admin
istr.

docents,
pieaicināts
uz laiku

VadZin

Vasiļevska
Daina

Uzņēmuma finanšu
pārvaldība
Vadības grāmatvedība
Personības psiholoģija
Saskarsme: psiholoģija un
treniņš
Cilvēkresursu vadība
tūrisma organizācijā
Pārmaiņu vadīšanas
psiholoģiskie aspekti
Organizāciju psiholoģija
Pārmaiņu vadīšana izglītībā
Koučings
Privātās tiesības:
Civiltiesības un
komerctiesības II
Darba tiesiskās attiecības
Civiltiesības
Komerctiesības
Darba tiesības
Darījumu tiesiskās
attiecības tūrismā
Komunikācijas juridiskie
aspekti un ētika
Starptautiskās un
salīdzināmās tiesības
Autortiesības
Uzņēmuma dibināšana un
darba tiesiskās attiecības I,
II
Publiskās tiesības
Starptautiskais mārketings
Tūrisma mārketings II
Projektu vadība
Inovāciju vadīšana
Procesu efektivitātes
metodika
Izglītības ekonomika
Starpkultūru komunikācija,
Komunikāciju vadība
Diplomātiskais protokols
Publicistikas
mākslinieciskais rakurss
Publiskās attiecības
starpkultūru komunikācija

Veinberga
Sandra

Dr.philol.

profesors

BOV,
KultVad,
TurVad,
VadZin

Veisbuka
Inese

Mg.
tulkošanā

lektors

KultVad

Franču valoda

BOV,
TurVad

Komunikācijas teorija
Sabiedrisko attiecību
vēsture un teorijas
Komunikācijas ētika
un sociālā atbildība
Komunikācija internetā

Vārpiņš
Kaspars

Mg.oec.

lektors,
pieaicināts
uz laiku
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Vītols Varis

Mg. darba
aizsardzībā

lektors,
pieaicināts
uz laiku

BOV,
TurVad,
VadZin

Zeltiņa Māra

Dr.biol.

docents

BOV,
TurVad,
VadZin

Zēlerte Vija

Mg.psych.

lektors

BOV,

Zīds Oskars

Dr.paed.

profesors

VadZin

Znotiņa Inta

Mg.sc.educ.

lektors

TurVad

Zulmane
Linda

Mg.philol.

lektors

KultVad

Zupa Uldis

Mg.sc.soc.

lektors,
pieaicināts
uz laiku

BOV,
KultVad
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Sabiedriskās attiecības
Darba, civilā un vides
aizsardzība
Darba aizsardzība
Uzņēmuma pārvaldības
sistēmas
Ievads studijās un
pētniecībā
Ilgtspējīga attīstība
Integrētā vadības sistēma
Ilgtspējīgas attīstības
plānošana
Apkaimes un sabiedrības
studijas
Prakse sabiedrības vadībā
(VadZin)
Organizāciju psiholoģija
Personāla atlases metodes
Lēmumu pieņemšanas
stratēģijas un tehnikas
Personāla atlase,
novērtēšana un attīstība I,II
Studiju darbs IV –
Personāla atlase un
novērtēšana
Organizācijas supervīzija
Cilvēkresursu vadības
prakse
Modulis “Tūrisma
organizācija” –
Rezervācijas sistēmas
tūrismā
Pasākumu scenārijs
Kultūras semiotika
Personāla lietvedība un
darba organizācija
Riska un krīžu
komunikācija I,II
Lobēšana

VSZF profesionālā bakalaura studiju programmas “Biznesa un
organizāciju vadība” SVID analīze (2017./2018. studiju gads,
pamatojoties uz studentu vērtējumu)
Stiprās puses
• Profesionāli
pasniedzēji
(iepazīstina
gan ar
teoriju, gan
stāsta un
piedāvā
praktiskus
piemērus un
uzdevumus,
piemēram,
Finanšu
teorija,
Loģistika,
Stratēģiskā
vadība,
Finanšu
grāmatvedība
)
• Pārdomāts
studiju
grafiks,
kuru var
apvienot ar
darbu
• Plašs LiepU
bibliotēkas
piedāvājums
(zinātniskās
literatūras
piedāvājums,
datu bāzu
pieejamība,
elektroniskie
resursi)
• Mācību
telpas
atrodas
pilsētas
centrā
(aktīva
sabiedriskā
transporta

Vājās puses
• Lekciju
nodarbību
grafika
neloģiska
plānošana
(studiju mācību
dienas sakrīt ar
svētku
datumiem,
rodas problēmas
ar uzdoto mājas
darbu izpildi,
piemēram,
Stratēģiskā
vadība,
Cilvēkresursu
vadība)
• Reģistrācijas
nedēļa sakrīt
arī ar mācību
nedēļu, par ko
studenti netika
brīdināti
• Pasniedzēji
nebrīdina par
lekciju grafika
izmaiņām,
kuras rodas
pašu
pasniedzēju dēļ,
piemēram,
Spāņu valoda
• Vienlaicīgi tiek
saplānoti
vienāda
nosaukuma
studiju kursi
ar dažādu
KRP
daudzumu,
kuriem ir
dažāds apguves
un

Iespējas
• Piesaistīt
uzņēmējus un
izveidot
LiepU mājas
lapā vietni,
kurā
uzņēmēji var
piedāvāt
prakses un
darba vietas
(piemēram,
sadarbībā ar
absolventiem)
• Reģistrējoties
jaunajiem
studentiem –
pieņemt
papildu
apgūto
zināšanu
apliecinošus
sertifikātus,
pielīdzinot
studentam
papildus
KRP vai
piedāvājot
studiju
maksas
atlaides
(piemēram,
studentiem jau
ir zināšanu
apliecinošs
sertifikāts
uzņēmējdarbīb
as pamatos vai
grāmatvedībā,
Junior
Achievement
sertifikāts,
u.tml.)
• Uzsākt
137

Draudi
• Nepietiekams
budžeta vietu skaits potenciāliem
studentiem
mazināsies vēlme
maksāt par augstāko
izglītību (studentu
skaits būs ierobežots
ar budžeta vietu
skaitu)
• Budžetu vietu skaita
samazināšana
sakarā ar
nepietiekamu
studentu skaitu
studiju programmā
kopumā
• MK noteikumi un
jauni likumdošanas
akti, kuri paredzēs
neplānotas/ierobežojo
šas izmaiņas un
korekcijas augstākās
izglītības iegūšanā
• Profesionālu
pasniedzēju skaita
samazināšanās citu –
labāk apmaksātu
darba piedāvājuma
gadījumā
• Esošo studentu
skaita
samazināšanās, jo
tiek izvēlētas citas
mācību iestādes,
kurās, iespējams, ir
labāka mācību vides
un studiju satura
kvalitāte un
nodrošināšana
• Reģiona negatīvie
attīstības tempi
(bezdarbs, iedzīvotāju

kustība,
viegli
atrodama
ēka)
• Reģionālās
universitātes
statuss
• Ārpus
lekciju
pasākumi
(koris, deju
kolektīvi,
vieslektori,
semināri,
boulinga
turnīri studentiem ir
iespējas ne
tikai studēt,
bet arī iegūt
papildus
prasmes un
zināšanas)
• Galvenā ēka
ir pielāgota
personām ar
kustību
traucējumie
m
(uzbraucamai
s celiņš, lifts)

padziļinātības
līmenis,
piemēram,
2KRP studiju
kurss tiek
savienotas ar
4KRP
(Stratēģiskā
vadība,
Cilvēkresursu
vadība)
• Vāja iekšējā
komunikācija
starp
administrāciju,
pasniedzējiem
un studentiem
(pasniedzēji nav
informēti par
universitātē
notiekošo, tiek
vēlu paziņots
par izmaiņām
lekciju
plānojumā)
• Zems
pasniedzēju
atalgojums
(nav pietiekams,
lai piesaistītu
jaunus
profesionālus
lektorus/praktiķ
us,
pasniedzējiem
neapmaksā
mājasdarbu u.c.
patstāvīgo
darbu labošanu)
• Studiju kursos
informācija
tiek pasniegta
ļoti virspusīgi
(Mārketings,
Finanšu
grāmatvedība,
Vadības teorija
I)
• Studiju darbu
un prakšu

pārrunas ar
Liepājas
pašvaldību
par finansiālo
atbalstu
universitātei
• Veidot
sadarbības
līgumus ar
tādām
organizācijā
m kā:
Baltic Sea
Region
Universities
Network
(BSRUN),
International
Student
Exchange
Programme
(ISEP),
Eurpean
University
Assciation
(EUA)
• Piesaistīt
Liepājas
uzņēmējus un
veidot
pasākumus,
kuros
studentiem ir
iespēja
neformālā
vidē uzdot
praktiskus
jautājumus
• Apvienot
vairāku
studiju
programmu
studentus
vienādo
studiju kursu
(vienāds
stundu skaits)
vienlaicīgai
apgūšanai
• Paaugstināt
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skaita samazināšanās)
un neracionālu
lēmumu pieņemšana
attiecībā uz
augstākās izglītības
iegūšanas iespējām
reģionā

atskaišu
sagatavošanā
un rakstīšanā
vadītāji neveic
pietiekamu
apkopoto
materiālu
analīzi un
izskaidrošanu
(mārketingā,
personāla
vadībā)
• Vairākās
studiju telpās
ir neatbilstošs
tehniskais
aprīkojums,
piemēram,
dārgs
aprīkojums
netiek izmantots
pēc tā
funkcijām
(interaktīvā
tāfele,
projektors 317.
auditorijā),
saulainā laikā
grūti redzēt
projektora attēlu
nepiemēroto
žalūziju dēļ
(317., 241.
auditorijas)
• Samazinās
kopējais
studējošo
skaits mācību
programmā
• Lekcijas notiek
vairākās ēkās,
gan studentiem,
gan
pasniedzējiem ir
neērti
pārvietoties,
kaut gan Lielā
ielā 14 ir
pieejamas
brīvas

pasniedzējie
m
atalgojumu
• Pielāgot
studiju
grafiku valsts
noteiktajām
brīvdienām
un
nepietiekamu
stundu
gadījumā
paredzēt
patstāvīgos
darbus vai
papildus
lekcijas citā
laika periodā
• Veikt
pārrunas ar
pasniedzējie
m un
apspriest
iekšējos
darba
kārtības
noteikumus
• Mainīt
budžeta vietu
rotācijas
noteikumus
un
piešķiramo
stipendiju
skaitu
sadalījumu
pa kursiem
(piemēram,
atsevišķi
noteikt
stipendiju
konkursu 1.
un 2. kursam,
un atsevišķi 3.
un 4. kursam)
• Studiju
darbu laikā
un prakšu
laikā veidot
darba
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auditorijas
• Lekciju grafiks
nav parocīgs
studentiem,
kuri dzīvo
ārpus Liepājas,
ja vienā dienā ir
mazāk par
divām/trim
lekcijām
• Budžetu vietu
skaita
nestabilitāte
(tiek pievienoti
jauni
apakšvirzieni,
bet budžetu
vietu skaits
nemainās,
nepārskatāma
budžeta vietu
rotācija)
• Stipendiju
piešķiršanas
kārtība (tā kā
stipendijas tiek
piešķirtas labu
sekmju dēļ, tad
veidojas
nevienmērīgs
sadalījums starp
kursiem,
piemēram,
konkrētā studiju
gadā pēdējā
kursa
studentiem ir
izcili vērtējumi,
tāpēc citu kursu
studentiem nav
iespējams iegūt
stipendiju)
• Studiju kursi
pārklājas pēc
to satura
(piemēram,
temats par
neverbālo
komunikāciju:
Cilvēkresursu

grafiku
studentiem,
kurš paredz
darba izpildi
un tikšanos ar
darba vadītāju
katru nedēļu
• Auditorijās
veikt
tehnoloģiskos
uzlabojumus
atbilstoši
mūsdienu
prasībām un
piemērot tās
lekciju
norisei
(žalūziju
maiņa,
tehnoloģiju
izmantošana)
• Visos studiju
kursos
aktualizēt
Moodle
programmas
izmantošanu,
nodrošinot
pieeju visam
mācību
materiālam
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vadība, Valodas
un runas
kultūra,
Profesionālā
komunikācija;
informācijas
meklēšana
bibliotēkas
meklētajā un
avotu
noformēšana:
Ievads studijās,
Informācijpratīb
a)
• Mājas darbu
un studiju
darbu
neadekvāta
novērtēšana
(studentiem,
kuri nodevuši
darbus vēlāk,
netiek
samazināts
vērtējums)
• Mazo mājas
darbu pārāk
liels daudzums
(Informācijpratī
ba - daudz mazi
darbiņi, kuri
neietekmē gala
vērtējumu;
Valodas un
runas kultūra mājas darbi
lielos apjomos
(liela apjoma
konspekti),
iegūtā
informācija
netiek
izmantota)
• Vērtējumu
izlikšanas
termiņu
neievērošana
(pasniedzēji
neievēro
vērtējumu
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izlikšanas
termiņu,
piemēram,
Informācijpratīb
ā vērtējumi
sistēmā
parādījās pēc
diviem
mēnešiem,
Finanšu teorijā
pēc trīs nedēļām
tika dota
informācija par
eksāmena
pārlikšanu)
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