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1. Studiju virziena raksturojums
1.1. 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 īstenoti divi studiju virzieni: “Vadība,
administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība” un “Viesnīcu un restorānu serviss,
tūrisma un atpūtas organizācija”, kurā tiek realizēta viena profesionālā bakalaura
studiju programma - “Tūrisma vadība un rekreācija”.
Studiju virzienā “Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība”
tiek īstenotas šādas profesionālā bakalaura studiju programmas: “Biznesa un
organizācijas vadība”, “Komunikācijas vadība” un “Kultūras vadība”, kā arī
profesionālā maģistra studiju programma “Vadības zinības”.
Atbilstoši Izglītības un zinātnes ministrijas 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” attīstības plāna 2014. – 2018. gadam izvirzītās prioritārās
darbības, pārskata periodā ir izvērtēta profesionālo bakalaura studiju programmu
atbilstība darba tirgus prasībām, t.sk., programmā piedāvāto profesionālo specializāciju
nepieciešamība un īstenošana. 2016./17. studiju gadā atbilstoši Uzņēmuma
vadītāja/vadītāja vietnieka, Sabiedrisko attiecību struktūrvienības vadītāja un Ārējo
sakaru struktūrvienības vadītāja profesiju standartiem studiju programma
“Komunikācijas vadība” tika īstenota kā profesionālās specializācijas virziens/studiju
programmas apakšvirziens studiju programmā “Biznesa un organizācijas vadība”.
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.gadam1,2, Vadības un sociālo zinātņu fakultātē tika
izvērtēta fakultātē īstenoto studiju virzienu skaita samazināšanas iespējas.
Izvērtējot esošās studiju programmas “Tūrisma vadība un rekreācija” izvēles
specializāciju piedāvājumu, ciešā mērā saistot to ar darba tirgū nepieciešamajām
zināšanām, prasmēm un kompetencēm uzņēmējdarbībā tūrisma un rekreatīvo
pasākumu piedāvājumu izstrādāšanai un to organizēšanai ne tikai Liepājā, bet arī
reģionā, tika secināts, ka studiju programmā bija jāveic izmaiņas tās iekļaušanai studiju
virzienā “Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība”, kā rezultātā
nepieciešams:
- mainīt studiju programmas nosaukumu, piešķiramo grādu un izvēles
specializācijas; mainīt un papildināt vispārizglītojošo, nozares teorētisko studiju
kursu, nozares profesionālās specializācijas studiju kursu, izvēles studiju kursu
un prakšu piedāvājumu.
2017. gada 2.jūnijā tika iesniegta dokumentācija Akadēmiskās informācijas centra

Liepājas Universitātes attīstības stratēģija 2016. – 2020.gadam. Pieejams
https://www.liepu.lv/uploads/files/LiepU_strategija_2020_majas%20lapai.pdf
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Augstākās izglītības kvalitātes aģentūras Studiju akreditācijas komisijai, LR Izglītības
un zinātnes ministrijas Studiju akreditācijas komisijai par izmaiņām LiepU realizējamā
profesionālā bakalaura studiju programmā “Tūrisma vadība un rekreācija” ar mērķi
iekļaut un turpmāk īstenot minēto programmu studiju virzienā “Vadība, administrēšana
un nekustamo īpašumu pārvaldība”, piešķirot profesionālo bakalaura grādu
uzņēmējdarbības vadībā un tūrisma nozares uzņēmuma vadītāja kvalifikāciju, vai
profesionālo bakalaura grādu uzņēmējdarbības vadībā un tūrisma un atpūtas organizācijas
vadītāja kvalifikāciju.
Lai turpmāk īstenotu darba tirgum un reģiona interesēm pilnveidotu profesionālā
bakalaura studiju programmu “Tūrisma un rekreācijas vadība”, izmaiņu veikšana 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.
Tika izvērtētas un apstiprinātas šādas izmaiņas:
1. Mainīt studiju programmas nosaukumu no “Tūrisma vadība un rekreācija” uz
“Tūrisma un rekreācijas vadība”.
2. Mainīt studiju programmas “Tūrisma un rekreācijas vadība” piederību no
studiju virziena “Viesnīcu un restorānu serviss, tūrisma un atpūtas organizācija”
uz studiju virzienu “Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu
pārvaldība”.
3. Veikt iegūstamā grāda un kvalifikācijas izmaiņas:
- profesionālais bakalaura grāds uzņēmējdarbības vadībā un tūrisma nozares
uzņēmuma vadītāja kvalifikācija vai,
- profesionālais bakalaura grāds uzņēmējdarbības vadībā un tūrisma un
atpūtas organizācijas vadītāja kvalifikācija.
4. Mainīt nozares teorētisko, nozares profesionālās specializācijas, nozares izvēles
specializāciju un izvēles studiju kursu piedāvājumu pēc veiktām izmaiņām,
saglabājot kopējo kredītpunktu apjomu līdzšinējā apmērā.
5. Mainīt prakšu piedāvājumu, saglabājot prakšu kopējo kredītpunktu apjomu
līdzšinējā apmērā.
6. Atļaut 2017./2018.st. gada 3. un 4. kursa studējošajiem pabeigt studijas pēc
akreditētās studiju programmas “Tūrisma vadība un rekreācija” tipveida plāna.
7. Atļaut 2017./2018.st.gada 2.kursa studējošajiem studijas turpināt pēc studiju
programmas “Tūrisma vadība un rekreācija” tipveida pārejas plāna, piešķirot
profesionālo bakalaura grādu uzņēmējdarbības vadībā un tūrisma nozares
uzņēmuma vadītāja kvalifikāciju.
8. Apstiprināt studiju programmas “Tūrisma vadība un rekreācija” tipveida plānu
pēc veiktām izmaiņām.
Piedāvāto izmaiņu izvērtējuma eksperts - Anna Ābeltiņa, asoc. profesore,
Uzņēmējdarbības vadības maģistrantūras direktore Biznesa augstskola Turība.
Novērtēšanas vizītes datums: 26.09.2017.
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Eksperte ieteica atļaut Liepājas Universitātei veikt visas nepieciešamās izmaiņas un
sākt realizēt studiju programmu “Tūrisma un rekreācijas vadība” studiju virzienu
“Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība”.
Izvērtējot studiju programmas “Kultūras vadība” konkurētspēju Latvijas
augstākajā izglītībā un studentu apgūto teorētisko zināšanu un prasmju atbilstību
sekmīgai iekļaušanās darba tirgū, 2016./17.studiju gadā turpinājās darbs pie studiju
programmas satura pilnveides Liepājas pilsētas attīstībai svarīgo nozaru kontekstā, t.sk.
radošo industriju attīstības tendencēm Latvijā, Kurzemes reģionā un Liepājā. Izmaiņas
programmas saturā saistāmas arī ar Liepājas pilsētas kultūrvides attīstību (Liepājas
Teātris, Liepājas simfoniskais orķestris, Profesionālās izglītības kompetences centrs
"Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola", koncertzāle “Lielais Dzintars”,
radošo industriju klasteris, radošo kvartālu attīstība Liepājā, u.c.), piedāvājot
studējošiem pilnveidot prasmes identificēt, analizēt un aprakstīt daudzveidīgas kultūras
norises mūsdienu sabiedrībā, medijos, mākslā, kritikā u.c., kā arī veidot izpratni par
radošuma ekonomikas attīstību un reģionālās ekonomikas plānošanu, īstenojot
ilgtspējīgas attīstības principus un izvēloties atbilstošas ilgtspējīgas attīstības
pārvaldības metodes profesionālajā darbībā.
1.2. Studiju virziena un studiju programmu atbilstība darba tirgus
pieprasījumam, darba devēju aptaujas rezultāti
Pēc būtisko izmaiņu veikšanas īstenotajās studiju programmās iepriekšējā
studiju gada laikā pozitīvu vērtējumu, virziena studiju programmu ietvaros veiktajai
speciālistu sagatavošanai devuši noslēgumu pārbaudījumu komisiju darbā iesaistītie
pašvaldības pārstāvji (Pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks izglītības, kultūras un
sporta jautājumos, Personāldaļas vadītāja) un uzņēmējdarbības jomas speciālisti, kuru
pārziņā ikdienā ir finanšu, audita un juridiskie aspekti. Arī organizētās tikšanās reizēs
ar LSEZ un KBI vadītājiem gūta atsaucība, novērtējot šī studiju virziena speciālistu
piedāvājumu reģiona vajadzībām.
Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldnieks J.Lapiņš (11.10.2016.) atsauksmē
par LiepU Vadības un sociālo zinātņu fakultātē īstenoto studiju programmu “Biznesa
un organizācijas vadība” atzīst, ka studiju programma paredz pilnvērtīgu
uzņēmējdarbības vadības pamatu apguvi, kas nodrošina pilnvērtīgu teorētisko zināšanu
apguvi, kas papildināta ar praktiskām iemaņām un Liepājas speciālās ekonomiskās
zonas teritorijā strādājošos uzņēmumus var nodrošināt ar kvalitatīviem speciālistiem.
Šāda sadarbība ir svarīgs priekšnoteikums visa reģiona ilgtspējīgai ekonomiskai
attīstībai. Studiju programma ir svarīga un stratēģiski nepieciešama Liepājas kā
industriālas un starptautiska loģistikas centra attīstībai.
Savukārt Kurzemes Biznesa inkubatora Valdes priekšsēdētājs Salvis Roga atsauksmē
2016.gada oktobrī norāda, ka KBI ir izveidojusies sadarbība gan ar šīs programmas
vadību, gan absolventiem un studējošiem. Ikgadēji Liepājas Universitātē Radošuma
nedēļas ietvaros, iesaistoties arī KBI uzņēmumiem, tiek īstenots šīs programmas studiju
darbs, veicot konkrēta uzņēmuma pasūtījuma pētījumu par uzņēmuma aktuālu
problēmu, kā rezultātā studenti veic praktisku pētījumu un dod savu skatījumu par
iespējamo risinājumu. Tādējādi tiek gūta izpratne par reālo biznesa vidi, gan savas
izvēlētās specialitātes specifiku. Savukārt KBI uzņēmumu vadītājiem ir iespēja iegūt
papildus ierosinājumus sava uzņēmuma darbības virzienā. Biznesa un organizācijas
vadības studiju programmā daļēji iestrādāti uz problēmbalstītu apmācību orientēti
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principi. Arī programmā iestrādātā prakse specialitātē, kas prasa konkrētu uzņēmumu
apmeklējumu, nereti īstenota KBI uzņēmumos. Tos apmeklē kā pilna, tā nepilna laika
studenti. Nesen studiju programmā notikušās jaunās būtiskās izmaiņas, integrējot tajā
komunikācijas vadības speciālistu sagatavošanu, spēcinājušas arī programmas
saturisko daudzveidību un apvienojušas vēl lielāku kvalificētu mācībspēku iesaisti
plaša spektra studiju kursu realizācijā, kas var veicināt vadības kompetenču apguvi, gan
ārējo sakaru, gan sabiedrisko attiecību, gan personāla un uzņēmējdarbības procesu
vadības jomā.
Informācija par piedāvāto izglītību darba devēju skatījumā iegūta, 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 rezultāti atbilst profesiju standartam.
Darba devēji akcentē, ka studenti spēj apzināt, problēmsituācijas, atrast un apkopot
nepieciešamo informāciju, veikt situācijas novērtējumu, auditorijas aptaujas un datu
analīzi, gan komunikācijas, gan uzņēmuma darbības situācijai tirgū, kā arī izvēlēties
stratēģiju un taktiku turpmākajai rīcībai un prezentēt priekšlikumus auditorijai.
Studentu spējas, prasmes un kompetences ir atbilstošas tādās jomās, kā mediju
menedžments, mārketings, personālvadība, stratēģiskā vadība, kā arī spēj veikt
tematiskas kontentanalīzes, intervijas un iedzīvotāju aptaujas.
Studējošie spēj plānot un organizēt (mediju, sabiedrisko attiecību struktūrvienības)
iekšējās un ārējās darbības vides novērošanu, veikt novērtēšanu, informācijas
apkopošanu, pārliecināšanu, kā arī komunicēt ar dažādām auditorijām.
Darba devēji atzīst, ka studenti savu profesionālo izaugsmi prakses laikā ir
apliecinājuši tādās jomās, kā sabiedrisko attiecību, mārketinga kampaņu, informatīvo
materiālu izstrādē (atbilstoši specializācijai arī rakstu un preses relīžu veidošanā),
pasākumu organizēšanā, darbā ar sociālajiem medijiem, arī mājas lapas administrēšanā
un informācijas tehnoloģiju lietošanā. Novērtētas angļu valodas zināšanas, zināšanas
lietvedībā un lietišķajā komunikācijā, kā arī teorētiskajās zināšanās par politiskiem un
ekonomiskiem notikumiem Latvijā un pasaulē.
Darba devēji norāda, ka studenti spējā rīkoties sarežģītās, netradicionālās
situācijās, viņiem ir pietiekamas praktiskās iemaņas un izpratne par uzņēmuma darbību,
lai veiktu dotos prakses uzdevumus.
Darba devēji iesaka uzlabot pareizrakstības un pareizrunas prasmes, stila izjūtu,
laika plānošanu, darba tempu. No bakalaura darbu aizstāvēšanas komisijas vadītājas
teiktā izriet, ka ir jāuzlabo studentu prasme integrēt likumdošanu praktiskajā darbībā.
1.3. 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
liela nozīme ir gan studiju programmu direktoriem, gan arī studiju programmu
specializāciju (apakšvirzienu) vadītājiem. Pārskata periodā studiju virzienā realizēto
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).
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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, mācībspēku
administratīvā personāla savstarpējos pienākumus un darbības);
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).
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1.4. Studiju virziena resursi (tai skaitā finanšu resursi) un materiāltehniskais
nodrošinājums
2016./2017. studiju gadā papildus tika piešķirti finanšu līdzekļi studiju virziena
studiju programmu maksām, tādējādi nodrošinot aktivitātes atbilstoši katras studiju
programmas specifikai. Katrai studiju programmai ir atšķirīgs piešķirto līdzekļu
apjoms, ko nosaka gan studiju maksa un studentu skaits programmā, gan arī to
izlietojuma mērķis, kas saistīts ar prioritātēm studiju programmas realizēšanā. Studiju
programmām piešķirtos līdzekļus pārvalda studiju programmas direktors, sagatavojot
izdevumu plānu, saskaņojot to ar fakultātes dekāni un iesniedzot to finanšu analītiķei.
Pašnovērtējuma periodā finanšu līdzekļi no studiju programmu līdzekļiem
galvenokārt tika izlietoti vieslekciju un studiju programmu realizācijā iestrādāto mācību
ekskursiju nodrošināšanai, izdevumu segšanai mācībspēku komandējumiem, kā arī
organizējot tikšanās ar jomas speciālistiem un programmu absolventiem, pārrunājot
studiju programmu atbilstošos jautājumus, specializācijas virzienus un nepieciešamo
pilnveidi, kā arī turpmāko attīstību.
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. 2016./2017.studiju gadā
zinātniskās darbības attīstības finansējums tika piešķirts prof. Sandrai Veinbergai,
doc.Arturam Medveckim. 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) un Latvijas
augstskolu lektorus un jomas profesionāļus (J. Millers, A.Hermanis, A. Putniņa,
I.Pērkone – Redoviča, R.Cāne, V.Lūriņš, I,.Bandeniece, R.Voronkova, I.Brinkmane,
O.Krenberga, U.Plūmīte, u.c.) konkrēto studiju programmu ietvaros.
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1.4.1. Studiju virzienā iesaistītā augstskolas vai koledžas akadēmiskā personāla kvalifikācija, tā atbilstība studiju virzienam atbilstošo
studiju programmu īstenošanai
Izmaiņas studiju virziena īstenošanā 2016./2017. studiju gadā akadēmiskā personāla uzskaitījumā, salīdzinot ar 2015./2016. studiju gadu,
norādot mācībspēka kvalifikāciju un pienākumus, tai skaitā studiju programmu un tās daļu, kuru katrs no akadēmiskā personāla īsteno, atspoguļotas
1. tabulā.
1. tabula. Izmaiņas studiju virziena īstenošanā iesaistītā akadēmiskā personāla uzskaitījumā 2016./2017. st. gadā
Nr.
p.k.

Uzvārds

Vārds

Amats,
ievēlēts vai uz
laiku
pieņemts
darbā

Zinātniskais
vai
akadēmiska
is/
profesionāla
is grāds
Mg.sc.educ.

1.

Barute

Dina

Lektore
(ievēlēta)

2.

Derkevica Pilskunga

Jolanta

Lektore
(pieņemta uz
laiku)

Mg.

Drišļuks

Uldis

Lektors
(pieņemts uz
laiku)

Mg.oec.

Līduma

Diāna

Lektore
(ievēlēta)

Mg.oec

3.

Izglītības iestāde, kurā iegūta augstākā izglītība,
kvalifikācija, beigšanas gads

Studiju
programma

Liepājas Pedagoģijas akadēmija, Izglītības zinātņu
maģistrs informātikas didaktikā, 2005.;
Liepājas Pedagoģijas akadēmija , Dabaszinātņu
bakalaura grāds matemātikā, 1999..
Latvijas Universitāte, Sociālo zinātņu maģistra grāds
sabiedrības vadībā, 2006.;
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola,
Profesionālā augstākā izglītība, 2004..
Rīgas Ekonomikas un biznesa administrācijas
augstskola, maģistra grāds uzņēmējdarbības vadībā,
2006;
Liepājas Pedagoģijas akadēmija, uzņēmuma un
iestādes vadītāja kvalifikācija, 2004
Rīgas Tehniskā universitāte (RTU), ekonomikas
zinātņu maģistra grāds uzņēmējdarbības vadībā,
2000;
RTU, inženierzinātņu bakalaura grāds ekonomikā,
1998

Kultūras vadība

Datu bāzes un informācijas
sistēmas, 2 KRP

A

Komunikācijas
vadība

Riska un krīžu komunikācija
II, 2 KRP

B

Biznesa un
organizācijas
vadība

Darba tirgus Latvijā un ES, 2
KRP

B

Biznesa un
organizācijas
vadība
Komunikācijas
vadība

Uzņēmējdarbība, 2 KRP

A
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Studiju kursi, KRP

Daļa

Kultūras vadība
4.

Lūsēna - Ezera

Inese

Asociēta
profesore
(ievēlēta)

Dr. sc.
administr.

5.

Medveckis

Arturs

Docents
(ievēlēts)

Dr.paed.

6.

Pilverta

Ervita

Mg.

7.

Pūre

Inga

Lektore
(pieņemta uz
laiku)
Docente
(ievēlēta)

8.

Vasiļevska

Daina

Docente
(pieņemta uz
laiku)

Dr. sc.
administr.

Dr.sc.soc.

Latvijas Universitāte, Dr. Vadībzinātnes doktors,
2011.;
Latvijas Universitāte, izglītības zinātņu maģistra
grāds, 2005.;
Latvijas Universitāte, Izglītības zinātņu bakalaura
grāds pedagoģijā, 2003.
Liepājas Universitāte, Pedagoģijas doktors, 2016.;
Liepājas Pedagoģijas akadēmija, izglītības zinātņu
maģistra grāds pedagoģijā, 2004.;
Latvijas Valsts konservatorija, kultūrizglītības darba
organizators, metodiķis, 1980.
Latvijas Universitāte, Humanitāro zinātņu maģistra
grāds filoloģijā, 2005..

Vadības zinības

Modernā menedžmenta
teorijas, 2 KRP

A

Kultūras vadība

Ievads socioloģijā, 2 KRP

B

Kultūras vadība

Svešvaloda – angļu valoda II,
2 KRP

A

Biznesa augstskola “Turība”, sociālo zinātņu doktora
grāds komunikācijas zinātnes nozares komunikācijas
teorijas apakšnozarē, 2014.;
RSEBAA, maģistra grāds uzņēmējdarbības
vadībā, 2006.;
Rīgas Tehniskā universitāte, personāla speciālista
kvalifikācija, 2003.;
Liepājas Pedagoģiskā augstskola, filoloģijas maģistra
grāds, 1998.;
Liepājas Pedagoģiskā augstskola, filoloģijas
bakalaura grāds, latviešu valodas un literatūras
skolotāja kvalifikācija, 1996.
Latvijas Universitāte, vadībzinātņu doktora grāds,
2014

Komunikācijas
vadība

Sabiedrisko attiecību
menedžments, 2 KRP

B

Vadības zinības

Procesu efektivitātes
metodika, 2 KRP

C
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1.4.2. Studiju virziena metodiskais, informatīvais (tai skaitā bibliotēkas
resursu) un materiāltehniskais nodrošinājums, tā atbilstība apgūstamo
profesiju reglamentējošo normatīvo aktu prasībām
Pašnovērtējuma periodā studiju virziena vajadzībām vispārējo zināšanu
nodrošināšanai visu virzienā pārstāvēto studiju programmu realizācijai, ekonomikas,
komunikāciju, psiholoģijas, sabiedrisko zinātņu, socioloģijas, statistikas, tiesību un
politikas jomās tika iegādāti 13 izdevumi, bet, ievērojot specializāciju programmu
virzienos, menedžmenta un mārketinga jomā - 70, kultūras, mākslas un mūzikas jomā
– 12 izdevumi. Sabiedrisko attiecību (publicitātes) jomā 2016./17. studiju gadā nekas
netika iegādāts. 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 piedāvāti
vairāki bezmaksas pakalpojumi saistībā ar datubāzu izmantošanu, nodrošinot pieeju
LiepU Bibliotēkas abonēto, izmēģinājuma pieejas un brīvpieejas datubāzu
izmantošanai LiepU telpās un ārpus tām un LiepU promocijas darbu, akadēmiskā
personāla publikāciju un studentu noslēguma darbu datubāzēm, kā arī pašapkalpošanās
pakalpojumiem, piemēram, pašapkalpošanās skeneru izmantošanu LiepU lasītavā,
informācijas resursu elektroniskā pasūtīšana/rezervēšana/izmantošanas termiņu
pagarināšana gan e-katalogā, gan mobilajā versijā.
Par informācijas resursu jaunumiem iespējams uzzināt universitātes tīmekļa vietnē
(http://www.liepu.lv/lv/223/jaunieguvumi) un LiepU bibliotēkas ikmēneša
informatīvajā biļetenā „Lasonis”.
Studiju virziena īstenošanai tiek nodrošinātas datorklases ar nepieciešamo
programmatūru, interneta pieslēgumu, e-studiju vide MOODLE.
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 abonementu
skaits (SBA), 2015. gadā tas bijis - 41, bet 2016./2017.gadā 45.
1.5. 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
Zinātniskās pētniecības darba plānošana un īstenošana studiju virzienā "Vadība,
administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība" notiek saskaņā ar Zinātniskās
institūcijas „Liepājas Universitāte” zinātniskās darbības stratēģiju 2015–20203 un
noteiktajām pētniecības tēmu prioritātēm sociālajās zinātnēs:
1. Inovatīvā ekonomika Kurzemes reģionā: inovatīvās ekonomikas attīstības
iespējas Kurzemes reģionā atbilstoši mūsdienu izaicinājumiem; radošo
industriju vadība un uzņēmējspēju (uzņēmējkompetences) attīstības

3

https://www.liepu.lv/uploads/files/LiepU%20Zinatniskas%20darbibas%20strategija_2015_2020.pdf
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veicināšana inovatīvās ekonomikas kontekstā; inovatīva un radoša kultūras
tūrisma attīstība.
2. Sociālās uzņēmējdarbības lokālais, nacionālais un ilgtspējas konteksts:
attīstības tendences, sociālās uzņēmējdarbības ietekme uz ekonomisko
situāciju Kurzemes reģionā un valstī.
3. Cenzūras loma un vieta mediju un publiskās komunikācijas darbā; tirgus un
demokratizācijas ietekme uz vārda brīvību Latvijā.
4. Sociālās atmiņas pētījumi.
Pētniecības tematika atbilst valsts prioritātēm (valsts pētījumu programmas),
starptautiski aktuāliem pētniecības virzieniem, kā arī reģiona attīstības vajadzībām
(pašvaldību, reģiona uzņēmēju u. c. pasūtījumi). Sadarbība ar Kurzemes Biznesa
inkubatoru tiek izmantota studentu un jauno zinātnieku pētījumu ieviešanai
tautsaimniecībā un komercializēšanai.
Pētījumu rezultātu publiskošana starptautiskā līmenī (starptautiskās konferencēs un
kongresos, starptautiski citējamos izdevumos) ir lēna, bet augoša.
Studiju virzienā iesaistītā akadēmiskā personāla zinātniskā pētniecība ir vērsta
docējamo studiju kursu tematikas virzienā, saistot to ar studiju procesu. Par to liecina
referātu tēmas un atbalsts publicēt arī studentu noslēgumu darbu ietvaros veikto
pētījumu rezultātus: profesionālā maģistra studiju programmas “Vadības zinības”
studentes Līgas Spingas maģistra darba pētījuma rezultāti publicēti LiepU
starptautiskās konferences “Sabiedrība un kultūra” 2016.gada rakstu krājumā (Bikse
V., Lūsēna – Ezera I., Spinga L. Kurzemes Biznesa Inkubatora lomas izvērtējums
inovatīvas uzņēmējdarības attīstībā Heliksa Modeļa ietvaros. Sabiedrība un kultūra.
Rakstu krājums, XVIII, Liepāja 2016, 240.- 248. Lpp), savukārt profesionālā bakalaura
studiju programmas “Biznesa un organizācijas vadība” absolventes Montas Šimkus
bakalaura darba ietvaros starptautiski recenzējamā žurnālā Problems of Management in
the 21st Century (Lietuva): Līduma D., Kairēna A., Lūsēna-Ezera I., Šimkus M.
Development Of Public Transport: Future Challenges Of Liepaja' s tram (Latvia).//
Problems of Management in the 21st Century. 2016, Vol. 11 Issue 1, p16-28. 13p. ,
Database: EBSCO Business Source Ultimate.
Daži no fakultātes docētāju starptautiskās datubāzēs iekļautajos izdevumos
publicētiem zinātniskiem rakstiem:




Bikse V., Lūsena-Ezera I., Rivza B. (2016). Performance trends in youth
entrepreneur's capacity prerequisite for the entrepreneurship development of
Latvia. Proceedings 4th Global Conference on Business and Social Sciences.
14th - 15th November, 2016, Dubai UAE. 180 P. Organizd by Global Academy
of Training & Research (GATR) Enterprise. Malaysia. ISBN:978-967-131470-8
Sandra Veinberga. The consequences of colonialism in Latvia during a mass
migration period in Europe (2015/2016). Sandra Veinberg. Congent Social
Sciences. Volume 3, 2017 – Issue 1. Congent Arts & Humanities. Peerreviewed open access Journal. Thomson Reuters` Emerging Sources Citation
Index (ESCI).. Taylor &n Francis Online.
https://doi.org/10.1080/23311886.2017.1368110
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Sandra Veinberga recenzējusi monogrāfiju Komunikativistika. Medialās
komunikācijas teorija un prakse, kas iesniegta iespiešanai Liepājas
universitātes izdevniecībai.
S.Veinberga arī ir piedalījusies Liepājas 23. Starptautiskā zinātniskā konferencē
Liepājas universitātē 2017.gada 16.martā Aktuālas problēmas literatūras un kultūras
pētniecībā ar referātu un sagatavojot rakstu „Cenzūras ietekmes virzieni latviešu
grāmatniecības un publicistikas attīstībā līdz Latvijas valsts neatkarības iegūšanai
(1918).


Vasiļevska D., Līduma D., Melberga K. Factors affecting Innovations in
Service Sector Enterprises: The Case Of Liepaja.// Problems of Management
in the 21st Century. 2017, Vol. 12-1 Issue 1, p69-81. 12p. , Database: EBSCO
Business Source Ultimate Pieejams:
http://www.scientiasocialis.lt/pmc/view/biblio/year/2017/volume/12/issue/1
Minētā publikācija tapusi, iesaistot K. Melbergas maģistra darba pētījuma rezultātus.


VIDNERE, Gunta; CELMA - ZIDA, Daina; LUSENA - EZERA, Inese.
Development of the Idea of an Innovative School in Latvia (Case Study).
Contemporary Educational Researches Journal, [S.l.],v.7, n.2, p.81-87,
july2017. ISSN 2301-2552. Available at:
<https://sproc.org/ojs/index.php/cerj/article/view/921 DOI:
https://doi.org/10.18844/cerj.v7i2.921.



Inga Pūre pārskata periodā bijusi 2 kopsavilkumu recenzente konferencei
INTERNATIONAL HISTORY OF PUBLIC RELATIONS CONFERENCE
2017, kas notika Anglijā (Bournemouth University) 2017. gada jūlijā, kā arī
recenzējusi šādus kopsavilkumus:
1) Rachel Kovacs. Public Relations, Emergency Relief, and the Military at St. Ottilien
2) Marco Althaus. The Berlin Press Conference 1918–1933. The institutionalization of
government PR and political journalism in the Weimar Republic’s daily news briefing.
Studiju virziena īstenošanā iesaistītie mācībspēki darbojas katru gadu organizētajā
starptautiskās zinātniskās konferences “Sabiedrība un kultūra” zinātniskā un redakcijas
kolēģijā: zinātniskās komitejas priekšsēdētājs, atbildīgais redaktors Arturs Medveckis,
doc. Dr.paed., locekļi: Veronika Bikse, prof. Dr.oec., Zaigonis Graumanis, doc.
Dr.phil., Ārija Kolosova, doc. Dr.hist., Inga Pūre, doc. Dr.sc.soc., Irina Strazdiņa, doc.
Dr.psych., Sandra Veinberga, vadošā pētniece Dr.philol.
Docētāji 2017. gada 19.,20.maijā piedalījušies konferencē “Sabiedrība un kultūra:
izziņa un jaunas zināšanas” ar referātiem4:
1. Arturs Medveckis. Konferences “Sabiedrība un kultūra” 20 darba gadu devums
pētniecībā, akadēmiskajā izglītībā un kultūrā.
2. Arturs Medveckis. Lietišķo pētījumu metodoloģijas aspekti: 2016. gada
pētījuma “SIA „Liepājas Reģionālā slimnīca” pacientu viedokļi, kas raksturo
vides, pacientu un personāla komunikācijas kultūru” piemērs.
3. Juris Millers. Jaunatklāti fakti Johana Lēberehta Eginka biogrāfijā.
4. Ārija Kolosova. Reliģijas pārstāvju iesaistīšanās Trešās atmodas kustībā.
5. Zaigonis Graumanis. Formālās loģikas kompetences robežas.
4

https://www.liepu.lv/uploads/files/Konferences_programma_19-20_maijs_labots.pdf
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6. Veronika Bikse, Inese Lūsēna-Ezera, Inga Riemere (Latvijas Universitāte)
Jauniešu gatavība uzņēmējdarbībai: problēmas un risinājumi.
7. Inta Ozola, Una Libkovska (Ventspils augstskola) Veronika Bikse. Lauku
teritoriju attīstības pārvaldība Ziemeļkurzemes reģionā.
8. Juris Benders. Aprites ekonomikas izaicinājumi un iespējas Latvijā.
9. Liene Romaņuka. Lietišķo pētījumu analīze: 2016. gada pētījuma “SIA
„Liepājas Reģionālā slimnīca” pacientu viedokļi, kas raksturo vides, pacientu
un personāla komunikācijas kultūru” piemērs.
10. Sandra Veinberga. Digitālā jaunatne un iekšējā komunikācija.
2016. gadā notikušas izmaiņas LiepU pētniecības struktūrvienībā – Vadības un sociālo
zinātņu fakultātes Socioloģisko pētījumu centrs pievienots Izglītības zinātņu institūtam
(31.10.2016. Senāta lēmums).
Studiju virziena īstenošanā būtiska nozīme ir LiepU Vadībzinātņu institūtam (VZI) ,
studiju procesā kā mācībspēkus iesaistot arī institūta zinātnisko personālu, tādējādi
veicinot pētniecībā balstītu studiju īstenošanu. Piemēram, pilna laika studiju
programmas „Vadības zinības” 2. kursa aizstāvēto maģistra darbu tēmas 2016./2017.
studiju gada rudens semestrī norādītas 2. tabulā, pavasara semestrī – 3.tabulā.
2. tabula. Pilna laika studiju programmas „Vadības zinības” 2. kursa
aizstāvēto maģistra darbu tēmas 2016./2017. studiju gada rudens semestrī
Nr.
Uzvārds, vārds
p.k.

Maģistra darba tēma

Zinātniskais vadītājs

Pedagoģiskā personāla sadarbība Kurzemes reģiona
profesionālo vidējo izglītības iestāžu izglītojamo
kvalifikācijas darbu izstrādē

Dr.sc.administr. I.Lūsēna-Ezera

1.

Brikaine Anda

2.

Cinovska Marina

Darbinieku motivācija Liepājas restorānos

MBA, Mg.paed. A. Mežinska

3.

Jevgrafova Jūlija

Liepājas Jūrniecības koledžas attīstība pārmaiņu procesā

Dr.psych. I.Strazdiņa

4.

Kļava Sindija

Darbinieku novērtēšanas sistēmas izveide
mazumtirdzniecības apģērbu veikalu tīkliem

MBA, Mg.paed. A. Mežinska

5.

Krastiņa Eva

Grobiņas novada vispārizglītojošo skolu iekšējās vides
ietekme uz pedagogu darbspējām

Dr.sc.administr. I.Lūsēna-Ezera

6.

Melberga Kitija

Inovācijas kā izaugsmes faktors pakalpojumu sektora
uzņēmumiem Liepājā

Dr.sc. administr. D.Vasiļevska

7.

Milašus Inga

Motivācijas faktoru ietekme uz jauniešu nodarbinātību
mazajos uzņēmumos Kurzemē

Dr.sc.administr. U.Libkovska

8.

Ozola Inta

Lauku teritoriju attīstības pārvaldība Ziemeļkurzemes
reģionā

Dr.sc. administr. D.Vasiļevska

9.

Ullas Zita

10.

Zabis Bruno

Darba psihosociālās vides ietekme uz pedagoģiskā
personāla izdegšanas sindroma veidošanos Kuldīgas novada Dr.sc.administr. I.Lūsēna-Ezera
speciālās izglītības iestādēs
LSEZ „Terrabalt” uzņēmuma darbības attīstības iespējas

Dr.oec. V.Bikse

3. tabula. Nepilna laika studiju programmas „Vadības zinības” 2. kursa
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studentu maģistra darbu tēmas 2016./2017. studiju gada pavasara semestris
Nr.p Uzvārds
Zinātniskais
Virziens
Maģistra darba tēma
.k. , vārds
vadītājs
Gretčina

1. Ilze
Heize

2. Iveta
Kalniņa

3. Santa
Kozlovs

4. Daņils
Medne

5. Agnese
Rudoviča

6. Tagija

Organizācijas kultūras pilnveide Liepājas
pilsētas Izglītības pārvaldē

Dr.sc.administr.
I.Lūsēna-Ezera

Uzņēmējdarbības
vadība

Nekustamā īpašuma nodokļa
administrēšanas dokumentu aprites
procesa pilnveide Liepājas pilsētas
pašvaldībā

Mg.oec. D.Ercuma

Uzņēmējdarbības
vadība

Kapitālsabiedrību pārvaldības modeļa
ietekme uz vidējas pašvaldības
kapitālsabiedrības darbības rezultātiem

Mg.iur. I.Tumaščika

Uzņēmējdarbības
vadība

Liepājas tenisa sporta skolas darbība tenisa
Dr.paed. H.Vecenāne
attīstībai

Izglītības vadība

LPPA “Liepājas sabiedriskais transports”
saimnieciskās darbības perspektīvas

Mg.oec. A.Straume

Uzņēmējdarbības
vadība

Ražošanas uzņēmumu vajadzībām
atbilstošu augstākās profesionālās
izglītības speciālistu pieprasījuma
novērtējums Liepājā

Dr.oec. V.Bikse

Uzņēmējdarbības
vadība

2016.gadā izdots Liepājas Universitātes studentu zinātnisko rakstu krājums (12), kurā
publicēti Vadības un sociālo zinātņu fakultātes studentu zinātniskie raksti:
1. Anete Ķēde, Madara Circene, Romāns Voitovs, Profesionālā bakalaura studiju
programma “Biznesa un organizāciju vadība”.- Mājražotāju produktu noieta tirgus
pētījums.- Zinātniskā vadītāja – lektore, Mg.oec. Diāna Līduma.
2. Bruno Lauris, Profesionālā bakalaura studiju programma “Biznesa un organizāciju
vadība”.- Latvijas pārtikas nozares konkurētspējas pētījums.- Zinātniskā vadītāja –
docente, Dr.psych. Irina Strazdiņa.
Studentu iesaiste gan pētnieciskos projektos, gan radošās aktivitātēs saistāma ar
pārskata periodā organizēto LiepU zinātnes un radošuma nedēļu (2017.g. marts)
aktivitātēm: studiju programmas “Biznesa un organizācijas vadība” 1. kursa studentu
studiju darbu aizstāvēšana 22.martā kopā ar uzņēmumu SIA VIA-S Furniture. Pētījuma
tēma – “Motivācijas sistēmas izstrāde/ Darbinieku piesaistes pasākumu plāns”, kā arī
Blue Shock Race, pētījuma tēma – “Sabiedrisko attiecību problēmas”.
Akadēmiskā personāla radošās aktivitātes ir saistītas ar nodarbību vadīšanu
skolēniem LiepU piedāvājumā Latvijas skolām aktivitātes “Liepājas Universitāte iet uz
skolu” ietvaros.

4. tabula. Akadēmiskā personāla radošās aktivitātes LiepU piedāvājumā Latvijas skolām
“Liepājas Universitāte iet uz skolu” ietvaros 2016./2017. st. gadā
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Mācībpsēks
Mg.psych.,
Mg.sc.educ.
Ērika Gintere
LiepU VSZF

Īss satura apraksts

Temats
1.Konflikti, to risināšana.
2.Slinkums kā mūsdienu
sabiedrības fenomens.

Konfliktu cēloņsakarības, četru soļu metode konfliktu
risināšanā. Situāciju analīze.
Izpratne par slinkuma veidiem pēc izcelsmes, atbilde uz
jautājumu, kādēļ motivācijai ir zems līmenis, vai
slinkums rodas bērnībā? Ieteikumi kā cīnīties ar
slinkumu skolēniem.

1. 2017.g.martā Aizputes vidusskolā: semināra tēma - Slinkums kā mūsdienu
sabiedrības fenomens.
2. 2017.g. maijā Kandavas pamatskolā: semināra tēma - Konflikti, to risināšana.
3. 2017.g. oktobrī Aizputes novada. Lažas pamatskolā semināra tēma - Konflikti, to
risināšana.
4.Ē. Gintere piedalījās Rīgā ikgadējā izstādē ,,Skola 2017”, pārstāvot VSZF.
5.Liepājas 6.vidusskolā VSZF pārstāvēja kopā ar studentiem.
2017.g. februārī Dr.paed. A. Medveckis un L.Romaņuka Liepājas Valsts 1. ģimnāzijā
lekcija un konsultatīvā atbalsta sniegšana skolēnu zinātniski pētniecisko darbu
autoriem, skolēnu darbu vadītājiem un skolas administrācijas pārstāvjiem socioloģijā.
Akadēmiskā personāla dalība konferencēs, zinātnisko semināros, publikāciju
profils un tematika atspoguļota ikgadējā LiepU Zinātniskās darbības pārskatā par 2016.
gadu, kas pieejams šeit5.
1.6. Informācija par ārējiem sakariem
1.6.1. Sadarbība ar darba devējiem, profesionālajām organizācijām Latvijā un
ārvalstīs
Sadarbībā ar darba devējiem, nozares profesionāļiem un lektoriem, 2016./2017.
studiju gadā īstenoti šādi pasākumi:
5. tabula. Pasākumi sadarbībā ar darba devējiem, nozares profesionāļiem un
lektoriem, 2016./2017. studiju gadā
N.p.k
Pasākuma
Pasākuma nosaukums, raksturojums
Dalībnieki
.
norises
datums
1.
4.BOV
16.septembr Latvijas Ārpolitikas institūta rīkota
nacionālās drošības jautājumiem veltīta
is
diskusija, kurā Saeimā pārstāvēto partiju
deputāti tiksies ar sabiedrību
2.
2.BOV,
22.
 Iesācējuzņēmumu
skola.
Tās
septembris –
mērķis ir veicināt jaunu biznesa ideju 3.BOV, 4.BOV
27.oktobris
īstenošanu,
attīstot
dalībnieku
prasmes
komandas
veidošanā,
finansējuma piesaistē, stimulējot
saskari ar investoriem, un citos
uzņēmējdarbības aspektos.

5

https://www.liepu.lv/uploads/files/2016_Zin%C4%81tnisk%C4%81%20darba%20p%C4%81rskats.pdf
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3.

12.oktobris

4.

26.oktobris

5.

1.
novembris

6.

11.
novembris

7.

15.
novembris

8.

30.
novembris

Programma
ietver
praktiskas
lekcijas,
darbu
komandās,
mentoringa
sesijas,
uzņēmēju
stāstus, mājas darbus, un noslēgumā
– biznesa ideju prezentācijas
ekspertiem pasākumā “Lāča miga”.
Programmu īsteno: Biedrība “CONNECT
Latvija”, Rīgas Ekonomikas augstskola Stockholm School of Economics in Riga,
Zviedrijas vēstniecība Latvijā, Liepājas
Universitāte, Telia Company, Kurzemes
Biznesa inkubators
Seminārs „Cambridge University Press
resursi un to nozīme pētniecībā”. Lektors
Leszek Czerwinski. Darba valoda - angļu
Forums LV2020 (Latvija 2020. gadā).
Latvijā plaši zināmi uzņēmēji, investori un
uzņēmējdarbības
atbalsta
institūciju
vadītāji dalīsies
savā
viedoklī
un
pieredzē par
izglītības
lomu
uzņēmējdarbībā, Start Up vides un radošās
ekonomikas attīstību Latvijā. Foruma gaitā
apskatītās tēmas caurvij Latvijas attīstības
virzienu tuvāko gadu griezumā, jeb ieskicē
Latvijas, kā radošās uzņēmējdarbības un
inovāciju valsts perspektīvas tuvākā un
tālākā nākotnē
Studiju kursa "Kultūras institūciju pārvalde"
ietvaros devās uz Nīcas kultūras namu, kur
tikās ar tā direktori Agiju Kaunesi. Tikšanās
laikā studentes uzzināja, kā teorētiskās
zināšanas atspoguļojas praksē un labāk
iepazina kultūras namu darbību un vadību
LiepU notika Jumava grāmatas "Latvijas
leģendas" prezentācija, kuru vadīja Kultūras
vadības programmas 1. kursa studentes Kate
Krūma un Meldra Ikauniece
Europe Direct informācijas centrs Liepājā
sadarbībā ar LTRK Dienvidkurzemes nodaļu
piedāvā
semināru:
Kā uzņēmumi un klienti satiekas un
sadarbojas e-vidē? Vieta: Amber hall zāle
Kultūras vadības neklātienes 2. kurss studiju
kursa "Kultūras institūciju pārvalde"
ietvaros kopā ar pasniedzēju Ilgu Skābardi
apmeklēja Liepājas muzeju
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4.BOV

2.BOV
(J.Klokaļe, A.
Žuravska),
3.BOV
(B.Lauris,
T.Dreimanis)

Kultūras
vadības 2.
kursa studentes

1. KULDV

3.NBOV

2.NKULDV

9.

17.
decembris

Kultūras vadības 1. kursa organizē
pasākumu studentu bērniem "Ziemassvētku
jampadracis"

1. KULDV

10.

7.janvāris

1.KULDV

11.

19.janvāris

12.

1.februāris

13.

23.februāris

Kultūras vad. 1. Kurss organizē zibakciju par
godu Dzejniekam Olafam Gūtmanim pie
LiepU
Liepājas Universitātē norisinās Liepājas
Izglītības pārvaldes organizētais seminārs
jauniešiem „Kultūras darbinieka karjeras
iespējas”. Tajā ar savu pieredzi dalījās
vairāki Liepājā zināmi Kultūras darbinieki,
tostarp kultūras vadības absolventi, kā arī ar
'Kultūras vadības' programmu iepazīstināja
4.kursa studente Zane Jansone
LIAA Liepājas Biznesa inkubatora rīkots
pasākums tikšanās ar LIAA Latvijas ārējās
ekonomiskās
pārstāvniecības
vadītāju
Norvēģijā Gati Ginteru. Sarunas laikā būs
iespēja uzzināt par uzņēmējdarbību
Norvēģijā, par tās tirgu, uzņēmējiem,
tradīcijām
Latvijā studējošiem jauniešiem tiek dota
lieliska iespēja piedalīties Zviedrijas
vēstniecības
Latvijā
un
Zviedrijas
Tirdzniecības kameras Latvijā organizētajā
projektā "Youth Forum 2017". Studentiem
tiks dota iespēja bagātināt savas zināšanas
par Zviedrijas-Latvijas sadarbību, biznesa
kultūru un attīstību, iemācīties pamat
mārketinga prasmes un darba intervijas
pamatprincipus,
uzzināt
vairāk
par
korporatīvo sociālo atbildību, kā arī
apmeklēt vairākus Latvijā populārus
uzņēmumus, kuri iepazīstinās ar savu
darbību.
Jauniešiem būs iespēja piedalīties piecās
apmācību lekcijās
Informācija
Facebook: https://www.facebook.com/SCC
L-Youth-Forum-1527787664107545/

14.

1.BOV,
24. februāris pirmo reizi norisinās jauno un topošo
uzņēmēju konference „Biznesa radars”. 2.BOV, 3.BOV
Konferences saturs ir klientu atrašana un
piesaiste, produkta attīstība un pārdošana, kā
arī eksporta tirgus iekarošana. Lekciju
starplaikos
konferences
dalībniekiem
sagatavoti praktiski uzdevumi, kas mudina
pielietot iegūtās zināšanas praksē
18

4.KULDV

3.BOV, 4.BOV

1.BOV Katrīna
Zlidne

15.

24.februāris

16.

8.-10.marts

17.

17.marts

18.

29.marts

19.

7.aprīlis

20.

17.maijs

LiepU darbinieki un Kultūras vadības
studenti aktīvi darbojas izstādē "Skola
2017". Studenti konsultē par LiepU
programmām
Stockholm School of Economics in Riga
sadarbībā ar Tallinn University un
Kymenlaakso University of Applied
Sciences, projekta Startup Passion ietvaros,
organizē 24 stundu Hackathon. Hackathons
ir projekta pirmais posms, kurā 24 stundu
laikā dalībniekiem būs iespēja attīstīt savu
biznesa ideju, atrast komandas biedrus, vai
pievienoties kāda cita dalībnieka idejas
realizācijā. Projekta ietvaros visa gada
garumā notiks vairāki apmācību posmi, kas
noslēgsies gada beigās ar dalībnieku
prezentācijām žūrijas un investoru priekšā.
Pirmās vietas ieguvējs iegūs EUR 5000
savas idejas attīstīšanai
jaunieši tika aicināti uz semināru par
uzņēmējdarbības vidi, kurā ar savu pieredzi
dalījās “UPB Holding” padomes loceklis
Uldis Pīlēns, AS “Swedbank” galvenais
ekonomists Latvijā Mārtiņš Kazāks un
LIAA Liepājas biznesa inkubatora vadītājs
Atis Egliņš-Eglītis
Ilgvara Skrīvera (Norvik bankas Liepājas
nodaļas vadītāja) vieslekcija par datu
drošību internetā, pirkumiem, krāpšanu
diskusija “ASV – Latvijas starptautisko
attiecību jautājumi”, kur ar studentiem
sarunājās ASV vēstniecības Latvijā vadītāja
Šarona Hadsone – Dīna (Sharon Hudson –
Dean)
Par
sadarbību
vienojās
Liepājas
Universitātes studiju programmas "Kultūras
vadība" direktors un koncertzāles Liepājas
koncertzāle
Lielais
Dzintars valdes
priekšsēdētājs Timurs Tomsons

1.BOV
Jūlija
Kudačenkova

1.BOV,
3.NBOV

4.BOV, 4.
NBOV
1.BOV

2. kursam
2017. gada
oktobrī un
novembrī
plānots veikt
pasākumu
apmeklētāju
aptauju

Īstenoto pasākumu skaits un mērogs liecina par to, ka pieaug sadarbības aktivitāte ar
vietējiem un reģionā uzņēmumiem, nozares speciālistiem un profesionāļiem. Studenti
arvien aktīvāk iesaistās reģiona un Latvijas mēroga pasākumos atbilstoši studiju
virziena tematikai. Sadarbība ārvalstu mērogā notiek pamatā uz vieslekciju bāzes, kā
arī Erasmus+ programmas ietvaros.
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1.6.2. Augstskolas vai koledžas starptautiskās sadarbības un
internacionalizācijas politika studiju virziena īstenošanas kontekstā, tās
īstenošana un ietekme uz studiju un pētniecības procesu
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.
Liepājas Universitātes internacionalizācijas plāns 2016. - 2020. gadam
https://www.liepu.lv/uploads/files/LiepU_attistibas%20strategija%2020162020_ar%2005_06_2017__IZM%20apstiprinajumu.pdf
(Liepājas Universitātes attīstības stratēģijas 2016. - 2020. gadam 6.pielikums)
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1.6.3. Studējošo un akadēmiskā personāla starptautiskās apmaiņas kvantitatīvie
rādītāji
Studiju virziena „Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība”
ārvalstīs studējošo apmaiņas programmas ietvaros 2016./2017. st. gadā studējuši 2
studenti (sk. 7. tabulu). Salīdzinājumā ar iepriekšējo studiju gadu, studējošo interese
studēt ārvalstīs nav palielinājusies – iepriekšējā studiju gadā – 1 students.
7. tabula. Studējošie, kas studējuši ārvalstīs studējošo apmaiņas programmu ietvaros
Erasmus+ studenti 2016. /2017. st. g.
Studiju
Nr.
Vārds
Uzvārds
kurss,
Studiju programma
Viesaugstskola
p.k.
semestris
Centrāl-Maķedonijas
Edijs
Gedovius
Pavasara Biznesa un
Tehniskās izglītības
1.
Deins
semestris organizācijas vadība
Institūts Sjerrā
(Grieķija)
Centrāl-Maķedonijas
Pavasara Biznesa un
Tehniskās izglītības
2. Kalvis Alseika
semestris organizācijas vadība
Institūts Sjerrā
(Grieķija)
Studiju virziena „Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība”
studējošā, kas veikusi prakses ārvalstīs studējošo apmaiņas programmu ietvaros,
apkopojums atspoguļots 8. tabulā.
8. tabula. Studējošā, kura veikusi prakses ārvalstīs studējošo apmaiņas
programmu ietvaros
Erasmus studenti 2016. /2017. st. g.
Studiju
kurss,
semestris/
Nr.
pēc
Studiju
p.k. Vārds Uzvārds
studijām
programma
Valsts
Prakses vieta
Monta Treinovska
20.01.Biznesa un
Life & Time
Grieķija
1.
31.05.2017. organizācijas
Academy
vadība
Salīdzinājumā ar iepriekšējo studiju gadu, studējošo interese veikt praksi ārvalstīs arī
nav palielinājusies – iepriekšējā studiju gadā - 4 studenti.
Studiju virzienā „Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība” ārvalstu
studējošo skaits atspoguļots 9. tabulā.
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9. tabula. Ārvalstu studējošo skaits studiju virzienā “Vadība, administrēšana un
nekustamo īpašumu pārvaldība”2016./2017. st. gadā
Erasmus ārvalstu studējošie 2016./2017. st. g.
Nr.
Studiju
Partnera
Vārds
Uzvārds
Semestris
Valsts
p.k.
programma
augstskola
Biznesa un
Rudens /
Sakarijas
1.
Esra
Deneri
organizācijas
Turcija
Pavasaris
Universitāte
vadība
Šauļu
2.
Gedeminas Geiščiūnas
Rudens
Vadības zinības
Lietuva
Universitāte
Biznesa un
Songsila
3.
Jaehjun
Ju
Pavasaris
organizācijas
Koreja
Universitāte
vadība
Johannes
Biznesa un
Gutenberga
4.
Aleksandrs Šulte
Pavasaris
Organizāciju
Vācija
Universitāte
vadība
Maincā
2016./17. studiju gadā ārvalstu studējošie ( 4 studenti) ir par vienu studentu mazāk,
salīdzinot ar iepriekšējo studiju gadu, ir izrādījuši interesi studēt Vadības un sociālo
zinātņu īstenotajās studiju programmās.
No akadēmiskā personāla pārskata periodā Erasmus+ programmas ietvaros pieredzes
apmaiņā un lasīt lekcijas ir devušies divi docētāji - docents Arturs Medveckis – Lietuvas
Izglītības universitātē. Asociētā profesore Inese Lūsēna Ezera starptautiskā Erasmus+
projekta ietvaros 2017.g. aprīlī lasīja lekcijas Serbijā - Singidunum University.
Savukārt lektore Aija Kairēna guva pieredzi nedēļu ilgā braucienā arī Serbijā Singidunum University.
Salīdzinājumam tas ir par 1 docētāju mazāk nekā iepriekšējā studiju gadā.
2016./2017. studiju gadā VSZF Erasmus+ darbinieku mobilitātes ietvaros
iebrauca 2 docētājas: 1) Ivayla Dimitriova - Bulgārija - University of Econimics Varna
2) Andriyana Andreeva - Bulgārija - University of Econimics - Varna
Abas bija pieredzes apmaiņā SPC centrā, vadītājs docents A.Medveckis , kā arī
piedaloties
LiepU
konferencē
"Sabiedrība
un
kultūra".
2017. gada 23. – 28. aprīlī 15 VSZF studenti un 1 pasniedzējs devās braucienā uz
Eiropas Parlamentu Briselē, kura mērķis: iepazīties ar Latvijas valsts pārstāvniecības
Briselē Eiropas savienības darbu.
Īstenotie uzdevumi:
1.
2.
3.
4.

Iepazīties ar Eiropas Savienības struktūru un darba funkcijām.
Iepazīties ar likumdošanas pilnvarām, procedūrām.
Iepazīties ar Latvijas pārstāvniecības organizatorisko darbu.
Piedalīšanās Eiropas Parlamenta veidotajā intelektuālajā komandas spēlē ar
Latvijas universitātes studentu komandu.
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5. Tikšanās un diskusija ar Eiropas savienības Latvijas pārstāvniecību,
deputātiem Sandru Kalnieti, Arturu Krišjāni Kariņu, Inesi Vaideri, Robertu
Zīli, Valdi Dombrovski.
Mobilitātes brauciena rezultāti:
1. Studenti iepazinuši Eiropas Savienības Latvijas pārstāvniecības struktūru un
tās darbu.
2. Tikušies ar ES Latvijas parlamenta deputātiem, izzinot aktuālos jautājumus
saistībā ar parlamenta struktūru.
3. Papildinājuši teorētiskās kompetences ārējo sabiedrisko attiecību un
sabiedrisko attiecību jomā.
4. Uzlabojuši komunikāciju un etiķetes kompetences, spēs papildināt savas
personības pilnveides pieredzi ārzemēs.
5. Demonstrēja savas kompetences, izvērtējot savas teorētiskās zināšanas
intelektuālajā komandas spēlē.
6. Izvērtēja personisko vērtību sistēmu, pilnveidojot savus mērķus un daloties
pieredzē, ārējo komunikāciju prasmju uzlabošanā.
7. LiepU publiskā tēla ,,prezentēšana,, Briselē.

1.6.4. 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
LiepU sadarbības ar NHTV Bredas lietišķo zinātņu universitāti (Nīderlande)
ietvaros 2016./2017. studiju gadā viesojies viens lektors - Frans de Jongs. Ir nodrošināta
arī turpmākā starptautiska studiju kursa Loģistika un transporta menedžments
realizēšana LiepU 3KRP apjomā programmu “Biznesa organizācijas un vadība” un
“Komunikāciju vadība” studentiem.
Docētāju mobilitātes ietvaros VSZF lekcijas lasīja Zaneta Karazijiene - Mykolas
Romeris University - Lietuva: lekciju tēma - "International business in Lithuania".
Liepājas Universitātes sadarbības līgumi Erasmus studentu studiju mobilitātē
2016. /2017. studiju gadā apkopoti 10. tabulā.
10. tabula. LiepU sadarbības līgumi Erasmus studentu mobilitātē 2016./2017. st.
gadā
Nr.p.
k.

1.

2.

Augstskolas nosaukums
Erasmus kods
Viļņas Universitāte (Lietuva)
LT VILNIUS 01
http://www.vu.lt/en/
Matej Bel Universitāte Banskā
Bistricā (Slovākija)
SK BANSKA01
http://www.erasmus.umb.sk/

Izglītības tematiskās
grupas

Studiju
programma

Sociālās zinātnes,
komerczinības un
tiesības

Komunikāciju
vadība

041-4

Sociālās zinātnes,
komerczinības un
tiesības

Komunikāciju
vadība (Ārējie
Sakari)

041-2
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ISCED
kods

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Valsts Politisko zinātņu un
sabiedriskās administrācijas skola
(Rumānija)
RO BUCURES 13
http://facultateademanagement.ro/
Johannes Gutenberga Universitāte
Maincā (Vācija)
D MAINZ01
http://www.unimainz.de/eng/index.php
Volda Universitātes koledža
(Norvēģija)
N VOLDA 01
www.hivolda.no
Šmalkalden profesionālā
universitāte (Vācija)
http://www.fhschmalkalden.de/English+Taught+
clases.html
Stanislava Staszina valsts augstākās
izglītības skola Pilā
http://www.pwsz.pila.pl/
Epirus Tehnoloģiskās izglītības
institūts (Grieķija)
G ARTA 01
http://www.teiep.gr/webpages/eras
mus/socrates_erasmus_Homepage.
htm
Valsts Augstākās profesionālās
izglītības skola Elblongā
(Polija)
PL ELBLAG01
http://www.pwsz.elblag.pl
Jādes Lietišķo zinātņu Universitāte
(Vācija)
D EMDEN01
http://www.jade-hs.de/en/
NHTV Breda lietišķo zinātņu
universitāte
(Nīderlande)
NL BREDA 10
http://www.nhtv.nl
(Tikai docētājiem un darbiniekiem)
Karabuk Universitāte
(Turcija)
TR KARABUK 01
http://uluslararasi.karabuk.edu.tr/en
/
Centrāl-Maķedonijas Tehniskās
izglītības Institūts Sjerrā
(Grieķija)
G SERRES 01
http://www.teiser.gr/
Viļņas lietišķo zinātņu koledža
(Lietuva)
http://en.viko.lt/en/page/Info-forexchange-students

Sociālās zinātnes,
komerczinības un
tiesības

Komunikāciju
vadība

041-2

Sociālās zinātnes,
komerczinības un
tiesības

Komunikāciju
vadība

041-2

Sociālās zinātnes,
komerczinības un
tiesības

Komunikāciju
vadība (Masu
Mediji)

041-2

Sociālās zinātnes,
komerczinības un
tiesības

Komunikāciju
vadība

041-2

Sociālās zinātnes,
komerczinības un
tiesības

Komunikāciju
vadība

041-2

Sociālās zinātnes,
komerczinības un
tiesības

Komunikāciju
vadība (Ārējo
sakari)

041-2

Sociālās zinātnes,
komerczinības un
tiesības

Biznesa un
organizācijas
vadība

041-2

Sociālās zinātnes,
komerczinības un
tiesības

Biznesa un
organizācijas
vadība

041- 2

Sociālās zinātnes

Biznesa un
organizācijas
vadība

041

Sociālās zinātnes,
komerczinības un
tiesības

Komunikāciju
vadība
041-2
Biznesa un
organizācijas
vadība

Sociālās zinātnes,
komerczinības un
tiesības

Biznesa un
organizācijas
vadība

041-2

Sociālās zinātnes,
komerczinības un
tiesības

Biznesa un
organizācijas
vadība

041-2
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15.

16.

17.
18.

Budapeštas Metropoles Lietišķo
zinātņu universitāte Ungārijā
http://www.metropolitan.hu/en/
Silvesian Universitāte Opavā
(Čehija)
www.slu.cz/opf/en/structure/institu
tes/department-of-foreign-affairs
Stanislava Staszina valsts augstākās
izglītības skola Pilā
http://www.pwsz.pila.pl/
Mikolas Romeris Universitāte
LT VILNIUS06
http://www.mruni.eu/en/prospectiv
e_students/erasmus/
Klaipēdas Universitāte (Lietuva)
http://www.ku.lt/en/

19.

20.

21.
22.

Varnas Ekonomikas augstskola
(Bulgārija)
BG VARNA04
http://www.ue-varna.bg/en/
Heilbronnas Universitāte (Vācija)
D HEILBRO 01
http://www.hsheilbronn.de/33474/home1_en
Klaipēdas Valsts koledža
(Lietuva)
LT KLAIPED 09
http://www.kvk.lt

Sociālās zinātnes,
komerczinības un
tiesības

Biznesa un
organizācijas
vadība

041-2

Sociālās zinātnes,
komerczinības un
tiesības

Biznesa un
organizācijas
vadība

041-2

Sociālās zinātnes,
komerczinības un
tiesības

Biznesa un
organizācijas
vadība

041-2

Sociālās zinātnes,
komerczinības un
tiesības

Biznesa un
organizāciju
vadība

041-2

Vadības zinības

041-3

Sociālās zinātnes,
komerczinības un
tiesības

Sociālās zinātnes,
komerczinības un
tiesības

Biznesa un
organizācijas
vadība
Biznesa un
organizāciju
vadība

041-2

041-3

Vadības zinības

041-3

Sociālās zinātnes,
komerczinības un
tiesības

Kultūras vadība

041- 2

Sociālās zinātnes,
komerczinības un
tiesības

Kultūras vadība

101-4

Mobilitātes iespējas palielinājušās vēl par vienu jaunu sadarbības līgumu studiju
programmā “Biznesa un organizāciju vadība”. Jauns partneris, kas iegūts 2016./2017 :
Algebras Universitāte: http://www.racunarstvo.hr/ - studiju programmu apmaiņā var
doties BOV studenti.
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 abonementu
skaits (SBA) 2015. gadā tas bijis - 41, bet 2016./2017.gadā - 45.
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1.7. Kvalitātes nodrošinājums un garantijas
1.7.1. 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
Liepājas Universitātes attīstības stratēģijā 2016.–2020. gadam6 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
realizētu 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.

6

https://kvs.liepu.lv/d.php?f=78a4000e421bd807105740a80b2b22aa970f933b
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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
institīz
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

1. attēls. LiepU kvalitātes nodrošināšanas shēma
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1.7.2. 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
Iekšējās kvalitātes nodrošināšanas sistēmas atbilstība ESG standarta prasībām
atspoguļoti 11.tabulā, 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.
11. tabula. Iekšējās kvalitātes nodrošināšanas sistēmas atbilstība ESG standarta
prasībām
ESG kritērijs
LiepU Senāta apstiprinātais
KVS procedūra
dokuments / rektora rīkojums
1.1.Augstskolām jābūt QA
politikai

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 studējošo
savstarpējiem pienākumiem un tiesībām
https://www.liepu.lv/lv/673/noteikumi
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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

1.4. Uzņemšana, studiju
gaita, diplomatzīšana

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/uznemsanasnoteikumi)

Nolikums par pamatstudijām un
augstākā līmeņa studijām
(https://www.liepu.lv/lv/672/nolikumi)
Doktora studiju nolikums
(https://www.liepu.lv/lv/672/nolikumi)

pienākumi, darbības un
termiņi.
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
Procedūrā aprakstīta
kārtība, kādā notiek studentu
uzņemšana vēlākajos
posmos – studentu un
darbinieku pienākumi,
darbības un termiņi.
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
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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 )
Ar praksi saistītie dokumenti
https://www.liepu.lv/lv/675/praksudokumenti

Pieteikšanās un atlases kārtība LiepU
studentiem studiju mobilitātei Erasmus+
apmaiņas programmā
(https://www.liepu.lv/lv/49/studentustudiju-mobilitate )

Exchange Programme for Outgoing
Students
https://www.liepu.lv/en/66/exchangeprogramme-for-outgoing-students

Pieteikšanās un atlases kārtība LiepU
studentiem prakšu mobilitātei Erasmus+
apmaiņas programmā
(https://www.liepu.lv/lv/50/studentupraksu-mobilitate )
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S-4 Prakšu organizēšana
un prakšu vietu
novērtēšana
Procedūrā aprakstīta
kārtība prakses
organizēšanai – studentu un
darbinieku pienākumi,
darbības, dokumenti,
termiņi.
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.

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

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

1.5.Akadēmiskais
personāls
Standarts:
augstskolām jānodrošina
savu pasniedzēju
kompetence.
Procedūrām savu
pasniedzēju
pieņemšanai darbā jābūt
taisnīgām un atklātām.

Nolikums par vēlēšanām akadēmiskajos
amatos
(https://www.liepu.lv/lv/672/nolikumi )

1.6. Mācību līdzekļi un
atbalsts studentiem

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

Elektronisko resursu lasītava
(elektroniskie katalogi, internets,
datubāzes pieejamie katalogi
(https://www.liepu.lv/lv/824/elektro
niskie-resursi )
Brīvpieejas mācību materiāli
https://moodle.liepu.lv/login/index.php
Brīvpieejas datortklase
Studiju virzienu pašnovērtējuma
ziņojumi
https://www.liepu.lv/lv/1002/studijuvirzienu-20142015
(tiek aprakstīta informācija par studiju
programmu atbilstību darba tirgum;
analizēti iepriekšējo periodu studiju
virzienu attīstības plāni un veidoti jaunie
nākamajam periodam paredzētie studiju
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
https://www.liepu.lv/lv/1047/vadibasparskats
par studiju programmām un kritērijiem
uzņemšanai tajās:
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/uznemsanasnoteikumi)
programmu sagaidāmajiem rezultātiem
un piešķiramo kvalifikāciju:
https://www.liepu.lv/lv/30/pamatstudijas
https://www.liepu.lv/lv/1001/sakumskola
s-un-pamatskolas-macibu-prieksmetuskolotajs
https://www.liepu.lv/lv/265/magistrantur
a
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
-

1.7. Informācijas vadība

1.8. Sabiedrības
informēšana

32

Fakultāšu pašnovērtējumi
(tiek aprakstīts fakultātes
vadības darbs studiju jomā;
fakultātes iekšējā
komunikācija un
informācijas aprites sistēma;
studentu sekmju analīze;
studentu skaita dinamikas un
studiju pārtraukšanas
iemeslu analīze, kā arī
analizēts iepriekšējā perioda
fakultātes pilnveides plāns
un izvirzīti uzdevumi
nākamajam periodam).
Ziņojuma izstrādē piedalās
fakultātes administrācija,
mācībspēki, darbinieki un
studējošo pārstāvji, tiek
apstiprināts fakultātes domē.

Vadības pārskats.

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/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/jaunieabsolventi--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/studijuvirzienu-20142015
file:///D:/Dokumenti/Vadiba_administres
ana%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

33

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.
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.

PILNAIS PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMA TEKSTS:
https://kvs.liepu.lv/datnes.php?mape=%2FIeksheejie+mormatiivie+dokumenti%2FSt
udiju+process%2C+studenti%2FStudiju%20virzienu%20pasnovertejumi_2016._2017
.st.g/
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