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I. Studiju virziena raksturojums 

1. Studiju virziena attīstības stratēģija, kopīgie mērķi un to saistība ar 

augstskolas vai koledžas kopējo stratēģiju 

Izmaiņas nav notikušas 

2. Studiju virziena un studiju programmu perspektīvais novērtējums no 

Latvijas Republikas interešu viedokļa 

 
Izmaiņas nav notikušas 
 
 

3. Studiju virziena „Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu 
pārvaldība” attīstības plāns 2014.- 2018. gadam 

 
Izmaiņas nav notikušas. 
 

4. Studiju virziena un studiju programmu atbilstība darba tirgus 

pieprasījumam – darba un izglītības tirgus novērtējuma rezultāti par 

darba vietu pieejamību studiju programmu absolventiem, darba devēju 

aptaujas rezultāti 

Informācija  par  piedāvāto  izglītību  un  attiecīgi  -  prasībām  darba  tirgū,  tika 

iegūta  aptaujājot  studentu  prakses  vadītājus  –  darba  devējus,  tādējādi  iegūstot 

objektīvu vērtējumu par  studentu  teorētisko un praktisko  sagatavotības  līmeni  darba 

tirgū. 

Darba  devēju/prakses  vadītāju  vērtējums  par  studentu  zināšanu  un  prasmju  līmeni 

norāda, ka pozitīvi tiek vērtēta studentu teorētiskā sagatavotība (mārketingā, vadīšanā, 

grāmatvedībā),  komunikācijas  prasmes  un  spēja  strādāt  komandā,  pozitīvi  vērtētas 

studentu  zināšanas  finanšu  analīzē,  ir  pietiekamas  prasmes  sagatavot  nepieciešamos 

finanšu  dokumentus,  savukārt  kā  ieteikumi  seko:  uzmanību  pievērst  studentu 

pārdošanas prasmju attīstīšanai,  pilnveidot datortehnoloģiju pielietojumu mārketingā, 

krievu  valodas  zināšanu  apguvi,  mācīties  plānot  laiku,  attīstīt  studentiem  radošumu 

problēmu risināšanā, pilnveidot zināšanas par personāla plānošanu un atlasi;  jāveido 

lielāka  izpratne  par  komandas  veidošanu.    Atzinīgi  novērtētas  arī  studentu  prasmes 

analizēt  pieejamo  informāciju,  to  sistematizēt  un  apstrādāt,  spēja  pielāgoties  un 

sadarboties ar uzņēmuma/organizācijas darbiniekiem Darba devēju vērtējuma rezultāti 

arī  liecina,  ka  studentiem  nepieciešams  vairāk  attīstīt  pareizrakstības  un  pareizrunas 

prasmes,    pilnveidot  svešvalodu  zināšanas,  īpaši  akcentējot  krievu  valodas  apguves 

nepieciešamību, vairāk analizēt informāciju 
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5.Studiju virziena stipro un vājo pušu, iespēju un draudu analīze 

Izmaiņas nav notikušas. 

6. Studiju virziena iekšējās kvalitātes nodrošināšanas sistēmas apraksts 

Izmaiņas nav notikušas. 

7. Studiju virzienam pieejamie resursi (tai skaitā finanšu resursi) un 

materiāltehniskais nodrošinājums 

2014./2015.  studiju  gadā  papildus  tika  piešķirti  finanšu līdzekļi no 

paaugstinātajām studiju virziena studiju programmu maksām,  tādējādi  iespēju 

robežās  nodrošinot  tās  aktivitātes,  ko  nebija  iespējams  īstenot  fakultātes  attīstības 

budžeta  ietvaros.  Studiju  programmām  piešķirtos  līdzekļus  pārvalda  studiju 

programmas direktors, sagatavojot izdevumu plānu un iesniedzot to finanšu analītiķei. 

Katrai  studiju  programmai  ir  atšķirīgs  piešķirto  līdzekļu  apjoms,  ko  nosaka  gan 

studiju  maksa,  gan  studentu  skaits  programmā,  gan  arī  to  izlietojums,  kas  saistītas 

prioritātēm studiju programmas realizēšanā. Pašnovērtējuma periodā finanšu  līdzekļi 

no studiju programmu paaugstināto studiju maksu līdzekļiem galvenokārt tika izlietoti 

mācību  ekskursiju  nodrošināšanai,  izdevumu  segšanai  organizējot  tikšanās  ar  darba 

devējiem,  pārrunājot  studiju  programmu  attīstības  un  pilnveides  iespējas  saistībā  ar 

darba tirgus prasībām un vajadzībām.   

Studiju  virzienā  iesaistīto  Vadības  un  sociālo  zinātņu  fakultātes  mācībspēku 

zinātniskās  darbības  atbalstam  pašnovērtējuma  periodā  bija  pieejams  zinātniskās 

darbības attīstības fonda finansējums 810 EUR apmērā (atbildīgā par finansējuma 

sadalījumu  starp  struktūrvienībām  (fakultātēm,  zinātniskiem  institūtiem  –  LiepU 

Zinātnes padome). Mācībspēku zinātnisko publikāciju un konferenču pieteikumi, tika 

izskatīti  fakultātes domē un rekomendēti Zinātnes padomei. 2014./2015.studiju gadā 

zinātniskās darbības attīstības finansējums tika piešķirts Dr.psych, doc. I.Strazdiņai un  

Dr.sc.soc., doc. I.Pūrei.  

Saskaņā  ar  Liepājas  pilsētas  domes  un  LiepU  noslēgto  līgumu  par  finanšu  līdzekļu 

piešķiršanu  vieslektoru  piesaistei  LiepU,  studiju  programmas  „Biznesa  un 

organizācijas  vadība”  ,  “Kultūras  vadība”,  “Komunikācijas  vadība”  ietvaros  tika 

nodrošinātas  gan  ārzemju    (Frans  de  Jongs),  gan  citu  Latvijas  augstskolu  lektoru 

/konkrētās  studiju  programmas  jomas  profesionāļu  vieslekcijas  (J.Millers,  A.Bulis, 

V.Lūriņš, I,.Bandeniece, R.Voronkova, I.Brinkmane, O.Krenberga, I.Kravalis, u.c.). 

2014./2015.studiju  gadā  studiju  virziena  „Vadība,  administrēšana  un 

nekustamo īpašumu pārvaldīšana” vajadzībām menedžmenta un mārketinga jomā tika 

iegādāti trīsdesmit astoņi (7) izdevumi (127 eksemplāri) par kopējo summu € 1021.09. 
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8. Sadarbības iespējas Latvijā un ārzemēs  

attiecīgā studiju virziena ietvaros 

 

Izmaiņas nav notikušas 

 

9. Studiju programmu uzskaitījums, norādot to apjomu kredītpunktos, 

studiju veidu, iegūstamo grādu, grādu un profesionālo kvalifikāciju vai 

profesionālo kvalifikāciju 

Izmaiņas nav notikušas 

10. Studiju programmu atbilstība Latvijas Republikas un 

augstskolas stratēģijai 

 

Izmaiņas nav notikušas. 

11. Studiju virziena īstenošanā iesaistītā akadēmiskā personāla uzskaitījums 

 

1.tabula  Akadēmiskā personāla saraksts bakalaura studiju programmā „Biznesa 

un organizāciju vadība”: studiju kursa/docētāja izmaiņas 2014./2015. studiju 

gadā 

Studiju kurss/ docētājs 

2013./2014.studiju gadā 

Studiju kurss/ docētājs 2014./2015.studiju 

gadā  

Uzņēmuma pārvaldības sistēmas 2KP/ 
Meldra Gineite, Mg.sc.tqm., Māra Zeltiņa, 
Dr.biol. 

Uzņēmuma pārvaldības sistēmas 2KP/ Daiga 
Ercuma, Mg.sc.tqm., Māra Zeltiņa, Dr.biol. 

Starptautiskais mārketings 2KP/ Inese 
Leitāne, Mg.oec. [1], Vineta Tomsone, 
Mg.sc.educ., Mg.sc.comp.[1] 

Starptautiskais mārketings 2KP/ Renāte Cāne, 
Mg.oec. 

Uzņēmuma finansu vadība I, II 4KP/ Lilita 
Ābele, Mg.sc.env. 

Uzņēmuma finansu vadība I, II 4KP Astra 
Straume, Mg.oec. (Uzņēmuma finanšu vadība 
I), Lilita Ābele, Mg.sc.env. (Uzņēmuma finanšu 
vadība II) 

Uzņēmuma finansu ekonomiskās analīzes 
prakse, 8 KP/ Lilita Ābele, Mg.sc.env. 

Uzņēmuma finansu ekonomiskās analīzes 
prakse, 8 KP/ Astra Straume, Mg.oec. 

Finanšu matemātika, 1 KP/ Lilita Ābele, 
Mg.sc.env. 

Finanšu matemātika, 1 KP/ Astra Straume, 
Mg.oec. 

Informācijas tehnoloģijas, 2 KP/ Aija 
Kukuka, Mg. paed., Vineta Tomsone, Mg. 
paed. 

Informācijas tehnoloģijas, 2 KP/ Aija Kukuka, 
Mg. paed., 

Angļu valoda I,II, 7 KP, Indra Kalniņa, 
Mg.paed., Ervita Pilverta Mg. philol.,   
Olga Semjonova, Mg. paed. 

Angļu valoda I,II, 7 KP, Olga Semjonova, Mg. 
paed. 

Apdrošināšana, 2 KRP, Inese Leitāne, 
Mg.oec. 

Apdrošināšana, 2 KRP, Renāte Gabaliņa 
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2.tabula Akadēmiskā personāla saraksts bakalaura studiju programmā 

„Komunikācijas vadība”: studiju kursa/docētāja izmaiņas 2014./2015. studiju 

gadā 

Studiju kurss/ docētājs 

2013./2014.studiju gadā 

Studiju kurss/ docētājs 2014./2015.studiju 

gadā  

Sociālā psiholoģija 2 KP/ Daina 
Lieģeniece, Dr.paed. 

Sociālā psiholoģija 2 KP/ Erika Gintere, 
Mg.psych. 

Žurnālistikas pamati 2 KP/ Anda Pūce  Žurnālistikas pamati 2 KP/ Sarmīte Pujēna 
Starpkultūru komunikācijas pamati 2 KP/ 
Olga Semjonova, Mg.sc.educ. 

Starpkultūru komunikācijas pamati 2 KP/ Erika 
Gintere, Mg.psych. 

Angļu valoda sabiedrisko attiecību vadībā 
I, II 4 KP/ Indra Kalniņa, Mg. paed. 

Angļu valoda sabiedrisko attiecību vadībā I, II 4 
KP/ Olga Semjonova, Mg.sc.educ. 

Angļu valoda masu mediju vadībā I, II 4 
KP/ Ervita Pilverta, Mg.philol. 

Angļu valoda masu mediju vadībā I, II 4 KP/ 
Olga Semjonova, Mg.sc.educ. 

Angļu valoda sabiedrisko attiecību vadībā 
III, IV 4 KP/  Ervita Pilverta, Mg.philol. 

Angļu valoda sabiedrisko attiecību vadībā III, 
IV 4 KP/  Olga Semjonova, Mg.sc.educ. 

Socioloģija 2 KP/ Liene Romaņuka, 
Mg.oec. 

Lietvedība 2 KP/ Daiga Ercuma 

Darbs redakcijā I 2 KP/ Anda Pūce  Darbs redakcijā I 2 KP/ Inga Bandeniece 
Tulkošanas teorija un metodika I, II 4 KP/ 
Guntars Dreijers, Mg.philol. 

Tulkošanas teorija un metodika I, II 4 KP/ Sigita 
Ignatjeva 

Angļu valoda ārējo masu mediju vadībā 
III, IV 4 KP/ Indra Kalniņa, Mg. paed. 

Angļu valoda ārējo masu mediju vadībā III, IV 
4 KP/ Olga Semjonova, Mg.sc.educ. 

Prakse I (sabiedrisko attiecību prakse / 
žurnālistikas prakse / ārējo sakaru prakse) 
8 KP/ Inga Pūre, Dr.sc.soc. (SAV, ĀSV), 
Uldis Drišļuks (MMV) 

Prakse I (sabiedrisko attiecību prakse / 
žurnālistikas prakse / ārējo sakaru prakse) 8 KP/ 
Inga Pūre, Dr.sc.soc. (SAV, MMV), Ērika 
Gintere (ĀSV) 

Angļu valoda ārējo sakaru vadībā V, VI 4 
KP/ Indra Kalniņa, Mg. paed. 

Angļu valoda ārējo sakaru vadībā V, VI 4 KP/ 
Olga Semjonova, Mg.sc.educ. 

Darbs redakcijā I 2 KP/ Anda Pūce  Darbs redakcijā I 2 KP/ Inga Bandeniece 
Angļu valoda ārējo sakaru vadībā V, VI 4 
KP/ Ervita Pilverta, Mg.philol. 

Angļu valoda ārējo sakaru vadībā V, VI 4 KP/ 
Olga Semjonova, Mg.sc.educ. 

Prakse II (sabiedrisko attiecību vadības 
prakse / masu mediju vadības prakse/ ārējo 
sakaru vadības prakse) 8 KP/ Inga Pūre, 
Dr.sc.soc. (SAV, ĀSV), Uldis Drišļuks 
(MMV) 

Prakse II (sabiedrisko attiecību vadības prakse / 
masu mediju vadības prakse/ ārējo sakaru 
vadības prakse) 8 KP/ Inga Pūre, Dr.sc.soc. 
(SAV, ĀSV), Erika Gintere (MMV) 

Cilvēkresursu vadība 2 KP/ Aija Nelsone, 
Mg. Oec. 

Cilvēkresursu vadība 2 KP/ Anita Mežisnka, 
Mg. Oec. 

Komunikācijas juridiskie aspekti un ētika 
2 KP/ Iveta Tumaščika, Mg.iur. (1 KRP);  
Baiba Ābelniece, Mg.sc.com.(1 KRP) 

Komunikācijas juridiskie aspekti un ētika 2 KP/ 
Iveta Tumaščika,  Mg.iur. (2 KRP) 

Uz klientu orientēts darbs 2 KP/ Anita 
Mežinska, Mg. oec. 

Komandas darbs 2 KP/ I.Lūsēna-Ezera 

Darbs redakcijā II 2 KP/ Lauris Zvejnieks  Darbs redakcijā II 2 KP/ Inga Pūre, Dr.sc.soc. 
Prakse III (pirmsdiploma prakse 
sabiedrisko attiecību vadībā / 
pirmsdiploma prakse masu mediju vadībā / 
pirmsdiploma prakse ārējo sakaru vadībā) 
10 KP/ Inga Pūre, Dr.sc.soc. (SAV, 
MMV)/ Uldis Drišļuks (MMV) 

Prakse III (pirmsdiploma prakse sabiedrisko 
attiecību vadībā / pirmsdiploma prakse masu 
mediju vadībā / pirmsdiploma prakse ārējo 
sakaru vadībā) 10 KP/ Inga Pūre, Dr.sc.soc. 
(SAV,MMV)/ Ērika Gintere (ĀSV) 
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3.tabula Akadēmiskā personāla saraksts bakalaura studiju programmā 
„Komunikācijas vadība”: studiju kursa/docētāja izmaiņas 2014./2015. studiju 

gadā 
Studiju kurss/ docētājs 

2013./2014.studiju gadā 

Studiju kurss/ docētājs 2014./2015.studiju 

gadā  

Ievads specialitātē un pētniecībā, 2 KRP/ 
L.Veita, Mg.paed. 

Ievads studijās un pētniecībā, 2 KRP/Uldis 
Drišļuks (1 KRP), I.Lūsēna – Ezera (1 KRP) 

Mūzika 2 KP/ D.Bluķe, Mg.art.  Mūzika 2 KP/ Mirdza Paipare, Mg.muz. 
Kultūrvides izpētes prakse 4 KP/ L.Veita, 
Mg.paed. 

Kultūrvides izpētes prakse 4 KP/ Uldis Drišļuks, 
Mg.oec. 

Kultūras projektu izstrāde un vadība 4 KP/ 
D.Bluķe, Mg.art. 

Kultūras projektu izstrāde un vadība 4 KP/ Uldis 
Drišļuks, Mg.oec. 

Muzikālais noformējums 1 KP/ D.Bluķe, 
Mg.art. 

Muzikālais noformējums 1 KP/ Mirdza Paipare, 
Mg.muz. 

Specializācijas prakse-kultūras pasākumu 
organizēšana I 2 KP/ L.Veita, Mg.paed. 

Specializācijas prakse-kultūras pasākumu 
organizēšana I 2 KP/ Uldis Drišļuks, Mg.oec. 

Specializācijas prakse-kultūras pasākumu 
organizēšana II 4 KP/ L.Veita, Mg.paed. 

Specializācijas prakse-kultūras pasākumu 
organizēšana II 4 KP/ Uldis Drišļuks, Mg.oec. 

Kultūras tirgzinības 2 KP/ I.Bērziņš, Dr. 
phil. 

Radošo industriju attīstība 2 KP/ Atis Egliņš-
Eglītis, Mg.oec. 

Kultūras institūciju vadība I 8 KP/ L.Veita, 
Mg.sc.educ. 

Kultūras institūciju vadība I 8 KP/ Uldis 
Drišļuks, Mg.oec. 

Kultūras ekonomika 2 KP/ I.Bērziņš, Dr. 
phil. 

Inovāciju ekonomika kultūrā 2 KP/ Uldis 
Drišļuks, Mg.oec 

4.tabula Akadēmiskā personāla saraksts maģistra studiju programmā „Vadības 

zinības”: studiju kursa/docētāja izmaiņas 2014./2015. studiju gadā 

Studiju kurss 2013./2014.studiju 

gadā 

Studiju kurss 2014./2015.studiju gadā  

Pētniecība uzņēmējdarbībā 1 KP/ Diāna 

Līduma, Mg.oec. 

Pētniecība uzņēmējdarbībā 1 KP/ Meldra 

Gineite, Mg.tq.com. 

Pārmaiņu vadīšanas izglītībā 3 KP/ Inese 

Lūsēna – Ezera, , Dr.sc.administr., doc. 

Pārmaiņu vadīšanas izglītībā 3 KP/ Irina 

Strazdiņa, Dr.psych. 

Zīmolvedība 2KP/Mārtiņš Gineitis, 

Mg.oec., asist. 

Procesu efektivitātes metodika 2 KP/Inga 

Pučure, Mg.oec., lekt. 

Finanšu kontrolings 2 KRP, Normunds 

Jansons, Mg.oec. asist. 

Finanšu kontrolings, 2 KRP, Astra Straume, 

Mg.oec., lekt. 

Vadības grāmatvedība, 2 KRP, Normunds 

Jansons, Mg.oec., asist. 

Vadības grāmatvedība, 2 KRP, Astra Straume, 

Mg.oec., lekt. 
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12. Studiju virziena īstenošanā iesaistītā akadēmiskā personāla 

pētnieciskā darbība un tā ietekme uz studiju darbu, studējošo iesaistīšana 

pētniecības projektos 

 

Vadības, administrēšanas un nekustamo īpašumu pārvaldības studiju virzienā 

iesaistītā  VSZF  akadēmiskā  personāla  pētnieciskās  aktivitātes    saskan  ar  docējamo 

studiju  kursu  profilu  un  saturu,  tādējādi  nodrošinot  efektīvāku  pētniecības  rezultātu 

integrāciju  studiju  procesā.  Par  to  liecina  mācībspēku  referātu  tēmas  zinātniskajās 

konferencēs,  kā  arī  publikāciju  profils  un  tematika,  kas  atspoguļota  ikgadējos 

pārskatos par Liepājas Universitātes pētniecības darbu.  

Uzmanība  tika  pievērsta  mācībspēku  zinātniskās  kvalifikācijas 

paaugstināšanai, piedaloties konferencēs: 

1. Bardule, Kristine. Prerequisites for the future education in 
Latvia. 3rd Cyprus International Conference on Educational 
Research, CY-ICER 2014, 30 January – 1 February 2014, 
Lefkosa, North Cyprus. 

2. Bikse, Veronika, Linde, Ņina, Lūsēna – Ezera, Inese, “Sociālā 
uzņēmuma veidošanas motīvi, riski un ilgtspējas attīstības iespējas 
Latvijā”, Sabiedrība un kultūra, Liepājas Universitāte, Liepāja, 
Latvija, 2015 

3. Graumanis, Zaigonis. Neklasiskās filozofijas un zinātnes 
attiecības. (Modern philosophy and scientific relations). 
Sabiedrība un kultūra, Liepājas Universitāte, Liepāja, Latvija, 
2015. 

4. Lūsēna-Ezera Inese, Līduma, Diāna. Quality Assurance in 
Management studies: Case study in Liepaja University (Latvija) 
7th International Conference of Education, Research and 
Innovation Seville, Spain 17.–19.11.2014. 

5. Lusena – Ezera, I., Demitere – Krumkalne, D. Adaption Of New 
Teachers In Educational Establishments Of Liepaja City (Latvia), 7th 

World Conference on Educational Science (WCES), 05-07 February, 
Athens, Greece. 

6. Strazdiņa, Irina. Aspects of personality self-actualization in 
the context of life quality in relation with sense of humor 
Proceedings of 2nd Annual International Interdisciplinary 
Conference, AIIC 2014. 1. vyd. Republic of Macedonia: 
European Scientific Institute, ESI, 2014, s. 397--401. ISBN 
978-608-4642-25-1. URL: 
http://aiiconference.net/old_version/images/AIIC2014.Vol.2.pd
f 

7. Bikse ,Veronika. Social entrepreneur as a promoter of social 
advancement. 3nd World Conference on Psychology and 
Sociology (WCPS-2014) Izmir, Turkey 6.–9.11.2014. 

http://aiiconference.net/old_version/images/AIIC2014.Vol.2.pdf
http://aiiconference.net/old_version/images/AIIC2014.Vol.2.pdf
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8. Pūre, Inga. Public Relations Education in Latvia: 
development and contemporary situation,  International 
History pf Public Relations Conference. Bournemouth 
University, July 8, 2015. 

9. Grospiņa Ilze, Leitāne Inese, Romaņuka Liene. 
Koučsērfings  kā  alternatīvs  ceļošanas  veids.  Latvijas 
Universitātes konference. Tūrisma pētījumu aktualitātes Baltijā. 
2015.februāris  

Vadības un sociālo zinātņu fakultātes studentu un VSZF mācībspēku un VZI pētnieku 

veikto  pētījumu  publicēšana,    izstrādājot  zinātniskos  rakstus,  kas  pieejami 

starptautiski citējamos izdevumos un datubāzēs: 

1) profesionālās maģistra studiju programmas “Vadības zinības” studentes 
Daigas Demiteres – Krūmkalnes un VZI direktores doc., pētn. Inese Lūsēnas 
–  Ezeras  zinātniskā  publikācija  pieejama  http://ac.els-
cdn.com/S1877042815041622/1-s2.0-S1877042815041622-
main.pdf?_tid=98499f70-54c3-11e5-8229-
00000aacb360&acdnat=1441563655_43766aaa696ec962d80867812c731ede  
 

2) profesionālās bakalaura studiju programmas “Biznesa un organizāciju 

vadība” studenta Māra Priedena  un  VSZF  lekt.Diānas  Līdumas  un 

lekt.Aijas  Kairēnas  zinātniskā  publikācija  pieejama 

http://www.journals.indexcopernicus.com/abstract.php?icid=1162068 

 

Pilns akadēmiskā personāla pētnieciskās darbības uzskaitījums par 2014 gadu 

apkopots Liepājas Universitātes Zinātniskās darbības pārskatā1 

 

13. Studiju virziena īstenošanā iesaistītā akadēmiskā personāla galveno 

zinātnisko publikāciju un sagatavotās mācību literatūras saraksts 

pārskata periodā 

 

1. Bardule, Kristine. Prerequisites for the future education in Latvia. (2014) 3rd 

Cyprus international conference on educational research (CY-ICER 2014). 

Procedia Social and Behavioral Sciences, Vol. 143, pp. 73–78. 

2. Bikse, Veronika, Riemere, Inga, Rivza, Baiba. The Improvement of 

Entrepreneurship Education Management in Latvia. Social and Behavioral 

Sciences, Vol.140, 2014, pp. 69–76. 

3. Bikse, Veronika. Linde, Ņina. Sociālais uzņēmums kā sabiedrības progresa 
veicinātājs: problēmas un attīstības iespējas Latvijā. Sabiedrība un kultūra : 
rakstu krājums, 16. Liepāja : LiePA, 2015, 217.–226. Lpp. 

4. Graumanis, Zaigonis Neklasiskās filozofijas un zinātnes attiecības. (Modern 
philosophy and scientific relations). Sabiedrība un kultūra : rakstu krājums, 16. 
Liepāja : LiePA, 2015, 87.–93. Lpp. 

                                                 
1 Zinātniskās darbības pārskats. 2014., Liepājas Universitāte//Pieejams:  
https://www.liepu.lv/uploads/files/Zin%C4%81tne_p%C4%81rskats_2014.pdf  

http://ac.els-cdn.com/S1877042815041622/1-s2.0-S1877042815041622-main.pdf?_tid=98499f70-54c3-11e5-8229-00000aacb360&acdnat=1441563655_43766aaa696ec962d80867812c731ede
http://ac.els-cdn.com/S1877042815041622/1-s2.0-S1877042815041622-main.pdf?_tid=98499f70-54c3-11e5-8229-00000aacb360&acdnat=1441563655_43766aaa696ec962d80867812c731ede
http://ac.els-cdn.com/S1877042815041622/1-s2.0-S1877042815041622-main.pdf?_tid=98499f70-54c3-11e5-8229-00000aacb360&acdnat=1441563655_43766aaa696ec962d80867812c731ede
http://ac.els-cdn.com/S1877042815041622/1-s2.0-S1877042815041622-main.pdf?_tid=98499f70-54c3-11e5-8229-00000aacb360&acdnat=1441563655_43766aaa696ec962d80867812c731ede
http://www.journals.indexcopernicus.com/abstract.php?icid=1162068
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5. Lusena – Ezera, I., Demitere – Krumkalne, D. Adaption Of New Teachers In 
Educational Establishments Of Liepaja City (Latvia)//In: ELSEVIER, Procedia - 
Social and Behavioral Sciences 197 ( 2015 ) 430 – 436  
Pieejams http://ac.els-cdn.com/S1877042815041622/1-s2.0-S1877042815041622-
main.pdf?_tid=18160fe4-41ab-11e5-9110-
00000aacb362&acdnat=1439464060_cf89f2cb45ab6edf9058ee1f071fe8b5 

6. Lusena-Ezera, Inese, Līduma, Diāna. Quality Assurance in Management 

studies: Case study in Liepaja University (Latvia). ICERI 2014 : Proceedings, 

pp. 6214–6223.  

 

7. Laiveniece, Diāna. Promocijas darbu nosaukumi mūsdienu latviešu zinātnes 

valodā. Linguistica Lettica : Latviešu valodas institūta žurnāls, Nr. 22, 2014, 

205.–231. lpp. 

 

8. Laiveniece, Diāna. Virsrakstu izveide un noformējums latviešu valodniecības 

populārzinātniskajiem rakstiem (1965–2013). Valoda–2014. Valoda dažādu 

kultūru kontekstā : zinātnisko rakstu krājums, Nr. 24. Daugavpils : Daugavpils 

Universitātes Akadēmiskais apgāds „Saule”, 2014, 442.–450. lpp. 

 

9. Strazdiņa, Irina. Aspects of personality self-actualization in the context of life 

quality in relation with sense of humor. European Scientific Journal (ESJ), 

September 2014, SPECIAL/ Edition, Vol. 2. Pieejams: 

http://aiiconference.net/old_version/images/AIIC2014.Vol.2.pdf 

 

10. Kairēna, Aija, Līduma, Diāna, Priedens, Maris, Comparative analyzis of 

leading ports of Latvia: competitiveness of Liepaja Port// Problems of 

Management in the 21st Century, Volume 2015; 10(1): 26–36 

Pieejams 

http://www.journals.indexcopernicus.com/abstract.php?icid=1162068  

 

11. Veinberga, Sandra. Most Dominated Problems of Mass Media Dialogism in 

National Dailies during the Trial Process of Wikileaks Grounder Julian 

Assange. International Journal of Social Science Studies, Vol. 2 (2), 2014. 

Pieejams: 

http://ijsss.redfame.comhttp://www.redfame.com/journal/index.php/ijsss/articl

e/view/308/288  

 

Pilns  akadēmiskā  personāla  pētnieciskās  darbības  uzskaitījums  par  2014  gadu 

apkopots Liepājas Universitātes Zinātniskās darbības pārskatā2 

 

                                                 
2 Zinātniskās darbības pārskats. 2014., Liepājas Universitāte//Pieejams:  
https://www.liepu.lv/uploads/files/Zin%C4%81tne_p%C4%81rskats_2014.pdf  

http://ac.els-cdn.com/S1877042815041622/1-s2.0-S1877042815041622-main.pdf?_tid=18160fe4-41ab-11e5-9110-00000aacb362&acdnat=1439464060_cf89f2cb45ab6edf9058ee1f071fe8b5
http://ac.els-cdn.com/S1877042815041622/1-s2.0-S1877042815041622-main.pdf?_tid=18160fe4-41ab-11e5-9110-00000aacb362&acdnat=1439464060_cf89f2cb45ab6edf9058ee1f071fe8b5
http://ac.els-cdn.com/S1877042815041622/1-s2.0-S1877042815041622-main.pdf?_tid=18160fe4-41ab-11e5-9110-00000aacb362&acdnat=1439464060_cf89f2cb45ab6edf9058ee1f071fe8b5
http://aiiconference.net/old_version/images/AIIC2014.Vol.2.pdf
http://www.journals.indexcopernicus.com/abstract.php?icid=1162068
http://ijsss.redfame.comhttp//www.redfame.com/journal/index.php/ijsss/article/view/308/288
http://ijsss.redfame.comhttp//www.redfame.com/journal/index.php/ijsss/article/view/308/288
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14. Studiju virziena īstenošanā iesaistīto struktūrvienību (piemēram 

profesoru grupu, laboratoriju, institūtu) uzskaitījums, norādot to 

uzdevumus studiju virziena un konkrētu studiju programmu īstenošanā 

 

Izmaiņas nav notikušas 

 

 

15. Studiju virziena īstenošanā nepieciešamā mācību palīgpersonāla 

raksturojums, norādot tā uzdevumus studiju virziena un konkrētu 

studiju programmu īstenošanā 

Izmaiņas nav notikušas 

 

16.Informācija par ārējiem sakariem 

 

16.1. Sadarbība ar darba devējiem, profesionālajām organizācijām 

Sadarbībā ar darba devējiem un nozares profesionāļiem, 2014./2015.studiju gadā tika 

īstenoti semināri par: 

 LR tiesisko normu piemērošanu, uzsākot uzņēmējdarbību un ES 

struktūrfondu atbalstu jaunajiem uzņēmumiem Liepājā,  

 Izaicinājumiem un iespējām jaunajiem uzņēmējiem – tikšanās ar KBI 

vadītāju S.Rogu, 

 Vieslekcija “Konkurētspējas jēdziens mūsdienu ekonomikas izaugsmes 

teorijās”: Daina Paula, Latvijas Bankas Monetārās politikas pārvaldes 

galvenā ekonomiste; 

 Vieslekcijas,  praktiskais  seminārs  “Skatuves runas kultūra”:  aktieris 

Andris Bulis, producents Juris Millers; 

 Vieslekcija,  praktiskais  seminārs  “Masu  pasākumu  režija”:  režisors 

Valdis Lūriņš; 

 Erasmus+ vizītē tika uzņemti Klaipēdas Universitātes pasniedzēji un 

studenti 

 Radošumu biznesā: DA:BA Biznesā (Liepājas Kultūras pārvaldes 

Starptautisko projektu vadītājs A. Egliņš-Eglītis); 

 Seminārs Lietišķā etiķete (lektore Aija Strautmane); 

 Tirgus izpēti: Uzņēmuma „Durbes veltes” produkta noieta tirgus 

pētījumu rezultāti, kas tika aizvadīts  Vadības un sociālo zinātņu 

fakultātes Studentu zinātniskā konferences ietvaros; 

 Seminārs “Radošā pēcpusdiena ar personālvadības speciālstiem” 

saistībā  ar  būtisko  izmaiņu  veikšanu  studiju  programmā  “Biznesa  un 

organizāciju vadība”. 
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 Seminārs “Radošā pēcpusdiena ar Liepājas kultūras  jomas 

pārstāvjiem” saistībā ar būtisko  izmaiņu veikšanu studiju programmā 

“Kultūras vadība”.  

 

16.2. Sadarbība ar Latvijas un ārvalstu augstskolām un koledžām, 

kuras īsteno līdzīgus studiju virzienus un līdzīgas studiju programmas 

Liepājas Universitātes  sadarbības  līgumi Erasmus studentu  studiju mobilitātē 

2014. /2015. studiju gadā apkopoti 5. tabulā. 

LiepU  sadarbības  ar NHTV  Bredas  lietišķo  zinātņu  universitāti  (Nīderlande) 

rezultātā  2014.  /2015.  studiju  gadā  viesojies  1  lektors  un  trīs  studiju  programmas 

„Biznesa un organizāciju vadība” studenti uzsākuši tur studijas 2.un 3.kursā loģistikas 

virzienā.  

 
 

5. tabula LiepU sadarbības līgumi  
Erasmus studentu mobilitātē 2014. /2015. studiju gadā 

 

Nr.p.
k. 

Augstskolas nosaukums 
Erasmus kods 

Izglītības 
tematiskās grupas 

Studiju 
programma 

 

ISCED 
kods 

1.  

Viļņas Universitāte (Lietuva) 
LT VILNIUS 01 
http://www.vu.lt/en/ 

Sociālās zinātnes, 
komerczinības un 

tiesības 
Komunikāciju vadība  041-4 

2.  

Valsts Augstākās profesionālās 
izglītības skola Elblongā 
(Polija) 
PL ELBLAG01 
http://www.pwsz.elblag.pl 

Sociālās zinātnes, 
komerczinības un 

tiesības 

Biznesa un 
organizācijas vadība 

041-2 

3.  

Matej Bel Universitāte Banskā 
Bistricā  (Slovākija) 
SK BANSKA01 
http://www.erasmus.umb.sk/ 

Sociālās zinātnes, 
komerczinības un 

tiesības 

Komunikāciju vadība 
(Ārējie Sakari) 

041-2 

4.  

Valsts Politisko zinātņu un 
sabiedriskās administrācijas skola 
(Rumānija) 
RO BUCURES 13 
http://facultateademanagement.ro/ 

Sociālās zinātnes, 
komerczinības un 

tiesības 
Komunikāciju vadība  041-2 

5.  

Johannes Gutenberga Universitāte 
Maincā (Vācija) 
D MAINZ01 
http://www.uni-
mainz.de/eng/index.php 

Sociālās zinātnes, 
komerczinības un 

tiesības 
Komunikāciju vadība  041-2 

6.  

Heilbronnas Universitāte  (Vācija) 
D HEILBRO 01 
http://www.hs-
heilbronn.de/33474/home1_en 

Sociālās zinātnes, 
komerczinības un 

tiesības 
Kultūras vadība  041- 2 

http://www.vu.lt/en/
http://www.pwsz.elblag.pl/
http://www.erasmus.umb.sk/
http://facultateademanagement.ro/
http://www.uni-mainz.de/eng/index.php
http://www.uni-mainz.de/eng/index.php
http://www.hs-heilbronn.de/33474/home1_en
http://www.hs-heilbronn.de/33474/home1_en
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7.  

Jādes Lietišķo zinātņu Universitāte 
(Vācija) 
D EMDEN01 
http://www.jade-hs.de/en/ 

Sociālās zinātnes, 
komerczinības un 

tiesības 

Biznesa un 
organizācijas vadība 

041- 2 

8.  

Volda Universitātes koledža 
(Norvēģija) 
N VOLDA 01 
www.hivolda.no 

Sociālās zinātnes, 
komerczinības un 

tiesības 

Komunikāciju vadība 
(Masu Mediji) 

041-2 

9.  

NHTV Breda lietišķo zinātņu 
universitāte 
(Nīderlande) 
NL BREDA 10 
http://www.nhtv.nl 
(Tikai docētājiem un darbiniekiem) 

Sociālās zinātnes 
Biznesa un 

organizācijas vadība 
041 

10.  

Karabuk Universitāte 
(Turcija) 
TR KARABUK 01 
http://uluslararasi.karabuk.edu.tr/en
/ 

Sociālās zinātnes, 
komerczinības un 

tiesības 
 

 

Komunikāciju vadība 

041-2 

Biznesa un 
organizācijas vadība 

11.  

Epirus Tehnoloģiskās izglītības 
institūts (Grieķija) 
G ARTA 01 
http://www.teiep.gr/webpages/eras
mus/socrates_erasmus_Homepage.
htm 

Sociālās zinātnes, 
komerczinības un 

tiesības 

Komunikāciju vadība 
(Ārējo sakari) 

041-2 

12.  

Centrāl-Maķedonijas Tehniskās 
izglītības Institūts Sjerrā 
 (Grieķija) 
G SERRES 01 
http://www.teiser.gr/ 

Sociālās zinātnes, 
komerczinības un 

tiesības 

Biznesa un 
organizācijas vadība 

041-2 

13.  

Viļņas lietišķo zinātņu koledža 
(Lietuva) 
http://en.viko.lt/en/page/Info-for-
exchange-students 

Sociālās zinātnes, 
komerczinības un 

tiesības 

Biznesa un 
organizācijas vadība 

041-2 

14.  
Budapeštas Metropoles Lietišķo 
zinātņu universitāte Ungārijā 
http://www.metropolitan.hu/en/    

Sociālās zinātnes, 
komerczinības un 

tiesības 

Biznesa un 
organizācijas vadība 

041-2 

15.  

Silvesian Universitāte Opavā 
(Čehija) 
www.slu.cz/opf/en/structure/institu
tes/department-of-foreign-affairs 

Sociālās zinātnes, 
komerczinības un 

tiesības 

Biznesa un 
organizācijas vadība 

041-2 

16.  
Stanislava Staszina valsts augstākās 
izglītības skola Pilā 
http://www.pwsz.pila.pl/ 

Sociālās zinātnes, 
komerczinības un 

tiesības 

Biznesa un 
organizācijas vadība 

041-2 

17.  

Šmalkalden profesionālā 
universitāte (Vācija) 
http://www.fh-
schmalkalden.de/English+Taught+
clases.html 

Sociālās zinātnes, 
komerczinības un 

tiesības 
Komunikāciju vadība  041-2 

18.  
Stanislava Staszina valsts augstākās 
izglītības skola Pilā 
http://www.pwsz.pila.pl/ 

Sociālās zinātnes, 
komerczinības un 

tiesības 
Komunikāciju vadība  041-2 

http://www.jade-hs.de/en/
http://www.hivolda.no/
http://www.nhtv.nl/
http://uluslararasi.karabuk.edu.tr/en/
http://uluslararasi.karabuk.edu.tr/en/
http://www.teiep.gr/webpages/erasmus/socrates_erasmus_Homepage.htm
http://www.teiep.gr/webpages/erasmus/socrates_erasmus_Homepage.htm
http://www.teiep.gr/webpages/erasmus/socrates_erasmus_Homepage.htm
http://www.teiser.gr/
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16.3. Studējošie, kas studējuši ārvalstīs studējošo apmaiņas 

programmu ietvaros, norādot apmaiņas programmu un valsti 

 

Studiju  virziena  „Vadība,  administrēšana  un  nekustamo  īpašumu  pārvaldība” 

studējošie,  kas  studējuši  ārvalstīs  studējošo  apmaiņas  programmas  ietvaros, 

atspoguļots 6. tabulā. 

 

6.tabula Studējošie, kas studējuši ārvalstīs studējošo apmaiņas programmu 

ietvaros 

Erasmus studenti 2014. /2015. st. g. 

Nr. 
p.k. Vārds Uzvārds 

Studiju 
kurss Studiju programma Viesaugstskola 

1.  Monta  Treinovska  3 
Biznesa un organizācijas 

vadība 

Centrāl-Maķedonijas 
Tehniskās izglītības 
UInstitūts Sjerrā, Greičija 

2.  Madara   Lindmane  2  Kultūras vadība 
Klaipēdas Valsts koledža, 
Lietuva 

3.  Dana  Vecmane  1  Komunikācijas vadība  Viļņas Universitāte, Lietuva 
4.  Zane  Zamberga  1  Komunikācijas vadība  Viļņas Universitāte, Lietuva 

5.  Linda  Valģe  2 
Biznesa un organizācijas 

vadība 

Centrāl-Maķedonijas 
Tehniskās izglītības 
UInstitūts Sjerrā, Grieķija 

16.4. Studējošie, kas veikuši prakses ārvalstīs studējošo apmaiņas 

programmu ietvaros, norādot valsti un prakses vietu 

 

Studiju  virziena  „Vadība,  administrēšana  un  nekustamo  īpašumu  pārvaldība” 

studējošie,  kas  veikuši  prakses  ārvalstīs  studējošo  apmaiņas  programmu  ietvaros, 

apkopojums atspoguļots 7. tabula 

7. tabula Studējošie, kas veikuši prakses ārvalstīs studējošo apmaiņas 
programmu ietvaros 

Erasmus studenti 2014. /2015. st. g. 
Nr. 
p.k. Vārds Uzvārds 

Studiju 
kurss Studiju programma Valsts Prakses vieta 

1.  Ance  Fedorova  4  Komunikāciju vadība 
 
Lielbritānija 

Almond Vacational Link 

2.  Liene  Štāle  4  Kultūras vadība  Dānija  Calthus 

3. 
Ance  Fedorova  Pēc 

studijām 

Komunikāciju vadība 
Lielbritānija  Almond Vacational Link 

19.  

Klaipēdas Universitāte (Lietuva) 
http://www.ku.lt/en/  Sociālās zinātnes, 

komerczinības un 
tiesības 

Vadības zinības   

Biznesa un 
organizācijas vadība 

041-2 
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16.5. Ārvalstu studējošo skaits studiju virzienā kopumā, kā arī sadalījumā pa studiju 

programmām, norādot studiju ilgumu, valsti 

Studiju virzienā „Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība” 

ārvalstu studējošo skaits atspoguļots 8. tabulā. 

8. tabula Ārvalstu studējošo skaits  
studiju virzienā ”Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu 

pārvaldība”2014./2015/studiju gadā 

Erasmus ārvalstu studējošie 2014./2015. st.g. 
Nr. 
p.k. 

Vārds Uzvārds Semestris Studiju programma 
Partnera 

augstskola 
Valsts 

1. 
Spiridola 
Anastasija 

Georgiada  Rudens 
Biznesa un 

organizācijas vadība 

Epirus 
Tehnoloģiskā 

Institūta 
Grieķija 

2.  Vasilki  Čomo  Rudens  Biznesa un 
organizācijas vadība 

Epirus 
Tehnoloģiskā 

Institūta 
Grieķija 

3.   Mijeona  Džina  Pavasaris 
Biznesa un 

organizācijas vadība 
Songsilas 

Universitātes 
Koreja 
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II. Studiju programmu raksturojumi 
 

1.Studiju programmas „Biznesa un organizāciju vadība” 
raksturojums 

 
1.1.Studiju programmas īstenošanas mērķi un uzdevumi. 

 
 
Izmaiņas nav notikušas 

 
1.2. Studiju programmas paredzētie studiju rezultāti 

 

Izmaiņas nav notikušas 

 
1.3. Studiju programmas plāns (studiju kursu, studiju moduļu saraksts un to 

apjoms kredītpunktos, sadalījums pa studiju programmas obligātās, 
ierobežotās izvēles vai brīvās izvēles daļām, norādot to apjomu kredītpunktos, 

īstenošanas plānojums) 
 
Izmaiņas nav notikušas 
 

1.4. Studiju programmas organizācija.  
Studiju programmas īstenošanā iesaistīto struktūrvienību uzskaitījums, norādot 

to uzdevumus. Studiju programmas īstenošanā nepieciešama mācību 
palīgpersonāla raksturojums, norādot tā uzdevumus 

 
Izmaiņas nav notikušas 

 
1.5. Prasības, uzsākot studiju programmu 

 
Izmaiņas nav notikušas 

 
 

1.6. Studiju programmas praktiskā īstenošana  
(izmantotās studiju metodes un formas, tālmācības metožu izmantošana) 

 
Izmaiņas nav notikušas 

 
1.7.Vērtēšanas sistēma (izglītības kritēriji un vērtēšanas metodes studiju 
rezultātu sasniegšanai un novērtēšanai, pārbaudes formas un kārtība) 
 

Izmaiņas nav notikušas 
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1.8.Studiju programmas izmaksas 
 

Studijas programmā “Biznesa un organizāciju vadība” iespējamas par budžeta 

līdzekļiem un par maksu, ko sedz juridiskās vai fiziskās personas, noslēdzot līgumu ar 

Liepājas  Universitāti.  Studiju  programmas  izmaksas  tiek  noteiktas,  pamatojoties  uz 

Senātā apstiprinātu dokumentu “Par studiju maksas noteikšanas principiem LiepU”. 

Pilna laika studijas. Ieņēmumi un  izmaksas aprēķinātas 2014./2015.  studiju 

gada 1. kursam visam studiju periodam – 4 gadiem.  Minimālais studējošo skaits: 25, 

no kuriem 6  ir par valsts budžeta  līdzekļiem studējošie, 19 par maksu studējošie (ja 

tiek realizēti visi 3 studiju programmas virzieni). 

Studiju  programmas plānotais  finansējums pilna  laika  studijās  2011. – 2015. 

gadam  ir  EUR  120204,21  t.  sk.  finansējums  no  valsts  budžeta  līdzekļiem:  EUR 

27205, ieņēmumi no studiju maksām: EUR 92998,90. 

Studiju programmas plānoto izmaksu pilna laika studijās 2011. – 2015. gadam 

aprēķinos  izmantotas  2011.  gadā  noteiktās  bāzes  izmaksas  (EUR  1333,11  uz  vienu 

studiju  vietu)  un  IZM  noteikto  izglītības  tematiskās  jomas  koeficentu  „Vadības 

zinātnes  un  administrēšanas”  jomā:  0,8437499,  kā  arī  izmaksu  koeficentu 

profesionālajās  bakalaura  līmeņa  studiju  programmās:  1,00.  Vienas  studiju  vietas 

izmaksas  2011.  gadā  ir  EUR  1125,02.  LiepU  Senātā  apstiprinātā  studiju  maksa 

2014./2015.  studiju  gada  1.  kursam  ir  EUR  1228  un  tā  ir  nemainīga  visam  studiju 

periodam. 

Nepilna laika studijas. Ieņēmumi  un  izmaksas  aprēķinātas  2014./2015. 

studiju  gada 1.  kursam  visam  studiju  periodam –  4,5  gadiem.  Minimālais  studējošo 

skaits: 19 (ja tiek realizēti visi 3 studiju programmas virzieni). 

Studiju  programmas  plānotie  ieņēmumi  no  studiju  maksām  nepilna  laika 

studijās  2011.  –  2016.  gadam  ir  EUR  75426,43. LiepU  Senātā  apstiprinātā  studiju 

maksa  2014./2015.  studiju  gada  1.  kursam  ir  EUR  940  un  tā  ir  nemainīga  visam 

studiju periodam. 

 
 
1.9.Studiju programmas atbilstība valsts akadēmiskās izglītības standartam vai 
profesijas standartam un valsts  profesionālās augstākās izglītības standartam 

un citiem normatīvajiem aktiem augstākajā izglītībā 
 
Izmaiņas nav notikušas 
 

1.10.Informācija par studējošajiem 
 

Studējošo skaits studiju programmā „Biznesa un organizāciju vadība” (BOV) 

pilna laika studijās 2014./2015. studiju gadā apkopots 9. tabulā. 
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                                         9. tabula Studējošo skaits BOV pilna laika studijās  

                                                                                2014./2015. studiju gadā 

Studiju 
programma 

1. kursā 
imatrikulēto 

studentu 
skaits 

Studentu skaits 
 

Absolventu 
skaits 

Biznesa un 
organizāciju vadība 

14  72  22 

 

Studējošo skaits studiju programmā „Biznesa un organizāciju vadība” (BOV) 

nepilna laika studijās 2014./2015. studiju gadā apkopots 10. tabulā. 

 

                                         10. tabula Studējošo skaits BOV nepilna laika studijās 

                                                                                  2014./2015. studiju gadā 

 
 

Studiju 
programma 

1. kursā 
imatrikulēto 

studentu 
skaits 

 
Studentu 

skaits 
 

 
Absolventu 

skaits 

Biznesa un 
organizāciju vadība 

 
12 

 
74 

 
19 

 
 
 

1.11.Studējošo aptaujas un to analīze 
 

2014./2015.  studiju  gadā  vispārējā  studentu  aptaujā  piedalījās  81  studiju 

programmas „Biznesa un organizāciju vadība” students, no kuriem 43 studenti ir pilna 

laika studijās studējošie, savukārt 38 ir nepilna laika studiju studenti (skat. 1. attēlu). 

 

1.attēls Aptaujāto studentu skaits 2014./2015. studiju gadā  

 
 

9

8

10

16

9

5

9

15

1.kurss

2.kurss

3.kurss

4.kurss

Respondentu skaits 

Nepilna laika studiju studenti Pilna laika studiju studenti
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Pilna  laika  studiju  studentu  aptaujas  rezultāti  liecina,  ka  kopumā  studentus 

apmierina studiju procesa nodrošinājums ar literatūru un metodiskajiem materiāliem, 

arī  prakšu  organizēšana  un  norise  un  docētāju  attieksme  pret  studentiem  studiju 

programmā  kopumā  ir  atzīta  pozitīvi,  savukārt  daļēja  neapmierinātība  visvairāk 

iezīmējas  jautājumā  pat  radošo  nodarbību  norisi  studiju  procesa  ietvaros  un 

informācijas gūšanā saistībā ar ārpusstudiju aktivitātēm. (skat. 2. attēlu). 

 

2.attēls. Pilna laika studentu apmierinātība ar studiju procesu 2014./2015. studiju 

gadā 
 

9

4

12

8

10

9

10

15

16

32

24

24

20

27

27

26

20

22

1

12

7

14

6

4

4

5

2

1

3

1

3

3

3

3

Studiju procesa nodrošinājums ar literatūru un  metodiskajiem…

Studiju procesa papildinājums ar radošām nodarbībām

Informācija par papildu iespējām piedalīties dažādās LiepU…

Informācija par ārpusstudiju aktivitātēm

Docētāju attieksme pret studentiem

Prakses saturs

Prakses plānošana

 Informācija par prakses norisi un veicamajiem uzdevumiem

Prakses laikā apgūtās iemaņas/zināšanas

Pilnīgi apmierina Daļēji apmierina Daļēji neapmierina Pilnīgi neapmierina Nav atbildes
 

Kopumā  līdzīgu  viedokli  par  apmierinātību  ar  studiju  procesu  pauduši  arī  nepilna 

laika  studenti,  tomēr  atšķirībā  no  pilna  laika  studentu  aptaujas  rezultātiem,  nepilna 

laika  studenti  vairāk  izteikuši  neapmierinātību  ar  literatūras un  metodisko  materiālu 

nodrošinājumu studiju procesa laikā (3.attēls).  

3.attēls Nepilna laika studentu apmierinātība ar studiju procesu 2014./2015. 

studiju gadā 

12

5

19

11

16

15

13

18

19

18

22

11

15

21

18

15

14

13

8

9

6

9

1

1

3

1

1

2

1

2

2

1

1

4

5

5

5

Studiju procesa nodrošinājums ar literatūru un  metodiskajiem materiāliem

Studiju procesa papildinājums ar radošām nodarbībām

Informācija par papildu iespējām piedalīties dažādās LiepU…

 Informācija par ārpusstudiju aktivitātēm

Docētāju attieksme pret studentiem

Prakses saturs

Prakses plānošana

Informācija par prakses norisi un veicamajiem uzdevumiem

Prakses laikā apgūtās iemaņas/zināšanas

Pilnīgi apmierina Daļēji apmierina Daļēji neapmierina Pilnīgi neapmierina Nav atbildes
 

  Paralēli  studijām  33  aptaujāto  studentu  strādā  savā  izvēlētajā  jomā,  bet  28 

aptaujātie  studenti  ir  nodarbināti  kādā  citā  sfērā,  savukārt  17  studenti  aptaujas 

veikšanas laikā nebija darba attiecībās.  

  Apkopotais  pilna  laika  un  nepilna  laika  studentu  sniegtais  vērtējums  par 

informācijas  kvalitāti  norāda,  ka  mazāk  labi  vērtēta  informācija  par  izmaiņām 

nodarbību  sarakstā  (30  studentu  to  atzinuši  kā  sliktu,  12  studenti  kā  ļoti  sliktu)  un 



23 
 

informācija par izvēles kursiem: 10 studenti to vērtējuši kā sliktu, savukārt 3 studenti 

–  kā  ļoti  sliktu.  Informācijas  kvalitāti  par  studiju  programmas  saturu  un  apjomu  un 

paredzamajiem pārbaudījumiem studenti kopumā vērtējuši kā labu.(4.attēls) 

4.attēls. Informācijas kvalitāte par studiju procesu  2014./2015. studiju gadā: 
pilna laika un nepilna laika studentu viedokļu apkopojums  

 
 

11

13

6

3

63

60

59

35

4

5

10

30

3

12

1

1

1

2

2

2

3

Studiju programmas saturu un apjomu

Pārbaudījumu kārtošanu un to veidiem

Izvēles kursiem

Izmaiņām nodarbību sarakstā

Informācijas kvalitātes vērtējums par:

Ļoti labi Labi Slikti Ļoti slikti Nav informācijas Nav atbildes
 

Lielākais  vairums  no  aptaujātajiem  pilna  un  nepilna  laika  studentiem  (57) 

pilnīgi piekrīt, ka studiju kursi papildina vispārējo  redzesloku, bet 43 studējošie  (no 

81 aptaujātā studenta), kuri piedalījās aptaujā, pilnībā piekrīt, ka studiju laikā iegūtās 

zināšanas  jau  tagad  noder  vai  arī  noderēs  darbā.  Neraugoties  uz  iepriekš  minēto, 

tomēr  tikai  16  studenti  ir  pilnībā  pārliecināti  par  studiju  programmas  konkurētspēju 

Latvijā  un  14  studenti  pilnībā  atzinuši,  ka  studiju  programma  sagatavo 

konkurētspējīgus  darbiniekus  darba  tirgū.  Atšķirīgs  studentu  viedoklis  konstatēts 

saistībā ar studiju maksas atbilstību studiju kvalitātei: kopumā 33 studenti uzskata, ka 

tā neatbilst studiju kvalitātei.  (skat. 5. attēlu). 

 
5.attēls. Vērtējumi par studiju procesu 2014./2015. studiju gadā: pilna un nepilna 

laika studentu viedokļu apkopojums 
 

 

16

14

15

43

36

57

17

11

8

51

52

43

38

36

17

50

34

13

12

12

20

8

5

9

21

35

2

2

8

2

11

22

1

1

1

1

2

3

4

3

Studiju programma ir konkurētspējīga Latvijā

Studiju programma sagatavo darba tirgū konkurētspējīgus
darbiniekus

Studiju procesā ir iespējams  iepazīties ar nozares specifiku arī
ārpus lekcijām

 Iegūtās zināšanas man noder/noderēs darbā

 Studiju kursi papildina zināšanas, kas iegūtas iepriekš (vidusskolā,
bakalaura studijās u. tml.)

 Studiju kursi papildina manu vispārējo redzesloku

 Studiju laikā iegūtās zināšanas, prasmes un kompetences būs
pietiekamas, lai strādātu izvēlētajā profesijā/specialitātē

 Studiju maksa ir atbilstoša studiju kvalitātei

 Šī ir iespēja bez īpašas piepūles iegūt izglītību

Pilnīgi piekrītu Daļēji piekrītu Daļēji nepiekrītu Pilnīgi nepiekrītu Nav atbildes
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Analizējot apkopotos studentu aptaujas rezultātus, tika atklāts,  ka būtiskākās 

vājās puses/trūkumi, uz ko norāda studenti, ir nepilnības studiju procesa plānošanā, 

piemēram,  lekciju  plānojums,  arī  atsevišķu  studiju  kursu  dublēšanās,  dažos  studiju 

kursos par daudz teorijas un par maz praktisko nodarbību, mazs budžeta vietu skaits. 

Kā studiju programmas stiprās puses studenti atzinuši: 

 profesionāli un pretimnākoši mācībspēki; 

 sadarbība ar Bredas Lietišķo Zinātņu Universitāti Nīderlandē; 

 daudzpusīgs studiju kursu piedāvājums, daudzveidība studiju procesā; 

Ieteikumi  studiju  programmas  uzlabošanai  –  izvērtēt  atsevišķu  mācībspēku  darbību, 

novērst nepilnības  lekciju saraksta veidošanā, vairāk praktisko uzdevumu/nodarbību, 

lielāku sadarbību ar uzņēmējiem, piesaistīt vieslektorus. 

 
1.12.Absolventu aptaujas un to analīze 

 
Absolventu aptaujā piedalījās 22 šīs studiju programmas absolventi, no kuriem 

15    absolventi  aptaujas  veikšanas  brīdī  bija  darba  attiecībās.  Aptaujā  iegūtie  dati 

liecina, ka studiju programmas 2014./2015.  studiju gada aptaujātie absolventi  ir gan  

uzņēmēji,  gan  darba  ņēmēji  valsts  pārvaldē,  tirdzniecības  un  pakalpojumu  sektorā. 

Lielākā daļa aptaujāto  absolventu (16 respondentu) savu profesionālās sagatavotības 

līmeni  vērtējuši  kā  labu.  Tik  pat  liels  absolventu  skaits  studiju  programmu  ieteiktu 

izvēlēties  arī  citiem  studentiem.  Kā  ieteikumus  studiju  programmas  pilnveidošanā 

absolventi minējuši: 

 nepieciešams  vairāk  praktisku  nodarbību  un  uzdevumu,  vairāk  radošu 

nodarbību, 

 piesaistīt vairāk vieslektorus no ārzemēm, 

 angļu  valodas  apguvē  lielāku  uzmanību  vērst  uz  lietišķās  biznesa  angļu 

valodas apguvi,  

 izvērtēt  atsevišķu  studiju  kursu  atbilstību  studiju  programmas  specifikai 

(piemēram, filozofija), 

 pārskatīt neklātienes studiju sesiju grafiku. 

 
 

1.13.Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā 
 

 
Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā galvenokārt notika pārrunās 

ar  studiju  programmas  direktori.  Šādā  veidā  tika  risināti  ikdienas  organizatoriskie 

jautājumi. Regulārais studentu aptaujas rezultātu izvērtējums gan par LiepU kopumā, 

gan  studiju  programmu,  gan  konkrētiem  mācībspēkiem  būtiski  atviegloja  iespēju 

saskatīt  studiju  procesa  pilnveidošanas  iespējas,  atklājot  studentu  apmierinātību  ar 

studiju  procesu,  studiju  kursu  satura  un  vadīšanas  kvalitāti.    Vadoties  no  ikgadējās 

studentu aptaujas rezultātiem, tika uzsākta studiju programmas kvalitātes izvērtēšana: 

gan  studiju  programma  kopumā,  gan  arī  programmā  īstenotie  studiju  apakšvirzieni 

“Uzņēmējdarbības procesu vadība” un “Cilvēkresursu vadība”.    
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1.14.Secinājumi 

 
1. Krasi  samazinājies  1.kursā  imatrikulēto  studentu  skaits  pilna  laika  klātienes 

studijās. Nepilna laika neklātienes studijās studentu skaits ļoti minimāli, bet  ir 

palielinājies.   

 

2. Lielākā  studentu  neapmierinātība  vērojama  saistībā  ar  radošo  nodarbību 

trūkumu  studiju  procesā,  studiju  kursu    dublēšanos  un  informācijas  kvalitāti 

par izvēles kursiem  un izmaiņām lekciju sarakstā. 

 

3. Īstenojot  starptautiskās  sadarbības  līgumu  NHTV  augstskolā  Bredā, 

Nīderlandē  2014.  gada  septembrī  studijas  uzsāka  5  studiju  programmas 

„Biznesa un organizāciju vadība” studenti. 

 

2. Studiju programmas „Komunikācijas vadība” raksturojums 

2.1. Studiju programmas īstenošanas mērķi un uzdevumi. 
 

Izmaiņas nav notikušas 
 

2.2. Studiju programmas paredzētie studiju rezultāti 
 
Izmaiņas nav notikušas 
 
 

2.3.Studiju programmas plāns (studiju kursu, studiju moduļu saraksts un  
to apjoms kredītpunktos, sadalījums pa studiju programmas obligātās, 
ierobežotās izvēles vai brīvās izvēles daļām, norādot to apjomu 
kredītpunktos, īstenošanas plānojums) 

 
Būtiskas izmaiņas nav notikušas.  
 
2.4. Studiju programmas organizācija. Studiju programmas īstenošanā iesaistīto 

struktūrvienību uzskaitījums, norādot to uzdevumus. Studiju programmas 
īstenošanā nepieciešama mācību palīgpersonāla raksturojums, norādot tā 

uzdevumus 
 
 

Izmaiņas nav notikušas 
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2.5. Prasības, uzsākot studiju programmu 

 

Izmaiņas nav notikušas 

 

2.6. Studiju programmas praktiskā īstenošana 

 (izmantotās studiju metodes un formas, tālmācības metožu izmantošana) 

 

Izmaiņas nav notikušas 

 

2.7. Vērtēšanas sistēma  

(izglītības kritēriji un vērtēšanas metodes studiju rezultātu sasniegšanai un 

novērtēšanai, pārbaudes formas un kārtība) 

 

Izmaiņas nav notikušas 

 

2.8. Studiju programmas izmaksas 

 

Studiju programmas „Komunikācijas vadība” izmaksas pilna laika studijās  

  Ieņēmumi un izmaksas aprēķinātas 2014./2015. studiju gada 1. kursam visam 

studiju  periodam  -  4  gadiem.  Minimālais  studējošo  skaits:  28,  no  kuriem  6  ir  par 

valsts budžeta  līdzekļiem studējošie, 22 par maksu studējošie  (ja  tiek realizēti visi 3 

virzieni). 

  Studiju  programmas plānotais  finansējums pilna  laika  studijās  2011. – 2015. 

gadam  ir  EUR  137392,50,  t.  sk.,  finansējums  no  valsts  budžeta  līdzekļiem:  EUR 

27205,31, ieņēmumi no studiju maksas: EUR 110187,19 . 

  Aprēķinos izmantotas 2011. gadā noteiktās bāzes izmaksas (EUR 1333,36 uz 

vienu studiju vietu) un IZM noteikto izglītības tematiskās jomas koeficentu „Vadības 

zinātnes  un  administrēšanas”  jomā:  0,8437499,  kā  arī  izmaksu  koeficentu 

profesionālajās  bakalaura  līmeņa  studiju  programmās:  1,00.  Vienas  studiju  vietas 

izmaksas 2011. gadā ir EUR 1124,98 . 

  LiepU Senātā apstiprinātā studiju maksa 2014./2015. studiju gada 1. kursam ir 

EUR 1310. Studiju maksa ir fiksēta visam studiju periodam. 

 
 

2.9. Studiju programmas atbilstība valsts akadēmiskās izglītības standartam vai 
profesijas standartam un valsts  profesionālās augstākās izglītības standartam 

un citiem normatīvajiem aktiem augstākajā izglītībā 
 
Izmaiņas nav notikušas 
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2.10. Informācija par studējošajiem 
 
 

Studējošo  skaits  studiju  programmā  „Komunikāciju  vadība”  2014./2015. 

studiju gadā norādīts 11. tabulā. 

 

11. tabula Studējošo skaits studiju programmā „Komunikāciju vadība” 

2014./2015. studiju gadā 

 

 

 

Studiju programma 

1. kursā 

imatrikulēto 

studentu skaits 

 

Studentu skaits 

 

 

Absolventu 

skaits 

Komunikācijas vadība  13  66  18 

 
 

 
2.11.Studējošo aptaujas un to analīze. 

 
2014./2015.  studiju  gadā  vispārējā  studentu  aptaujā  piedalījās  44  studiju 

programmas „Komunikācijas vadība” studenti, no kuriem 11 ir 1. kursā studējošie, 2. 

kursa studenti – 7, 3. kursa studenti – 9 un 4. kursa studenti – 17 (skatīt. 6. attēlu). 

 

6. attēls. Aptaujāto studentu skaits 2014./2015. studiju gadā veiktajā aptaujā 

11

7

9

17

1.kurss

2.kurss

3.kurss

4.kurss

Studentu skaits 

 

   

Studentu aptaujas rezultāti par apmierinātību ar studiju programmu un studiju 

procesu  norāda,  ka  aptaujātie  studenti  visvairāk  apmierināti  ir  ar  prakses  laikā 

iegūtajām  zināšanām/prasmēm,  savukārt  salīdzinoši  lielāka  studentu  daļēja 

apmierinātība vērojama  jautājumos par prakses plānošanu (19) un  tās saturu (16) un   

Lielāka  studentu neapmierinātība konstatēta arī saistībā ar radošo nodarbību trūkumu 

studiju  procesā  (kopumā  neapmierināti  18  studenti),  informācijas  trūkumu  par 

ārpusstudiju  aktivitātēm  (daļēji  neapmierināti  15  studenti)  un  papildus  iespējām 

piedalīties  dažādās  LiepU  zinātniskās  konferencēs,  semināros,  kursos  vai  cita  veida 
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nodarbībās,  kuras  noder  studiju  procesā.  Kopumā  14  studenti  izteikuši 

neapmierinātību arī ar docētāju attieksmi pret studentiem. (skatīt 7.attēlu) 

 

7. attēls. Pilna laika studiju studentu apmierinātība ar studiju programmu un studiju 

procesu 2014./2015. studiju gadā3 

10

6

11

7

3

13

9

10

22

27

20

21

22

27

16

19

14

6

6

16

11

15

13

2

2

6

3

1

2

1

1

1

1

2

2

2

2

Studiju procesa nodrošinājums ar literatūru un  metodiskajiem…

Studiju procesa papildinājums ar radošām nodarbībām

Informācija par papildu iespējām piedalīties dažādās LiepU…

Informācija par ārpusstudiju aktivitātēm

Docētāju attieksme pret studentiem

Prakses saturs

Prakses plānošana

 Informācija par prakses norisi un veicamajiem uzdevumiem

Prakses laikā apgūtās iemaņas/zināšanas

Pilnīgi apmierina Daļēji apmierina Daļēji neapmierina Pilnīgi neapmierina Nav atbildes
 

    

  Informācijas  kvalitāti  par  studiju  programmas  saturu  un  apjomu  kā  ļoti 

labu/labu  kopā  novērtējuši  42  studenti.  Vismazāk  studenti  bijuši  apmierināti  ar 

informācijas  kvalitāti  par  izmaiņām  nodarbību  sarakstā,  kur  kopumā  19  studenti  to 

novērtējuši kā sliktu, kā arī – izvēles kursiem: informācijas kvalitāti kā sliktu atzinuši 

14 studenti. (skatīt. 8. attēlu). 

 

8. attēls. Informācijas kvalitāte par studiju procesu  2014./2015. studiju gadā  

3

2

3

4

38

33

27

20

3

7

13

16

2

1

3 1

Studiju programmas saturu un apjomu

Pārbaudījumu kārtošanu un to veidiem

Izvēles kursiem

Izmaiņām nodarbību sarakstā

Informācijas kvalitātes vērtējums par:

Ļoti labi Labi Slikti Ļoti slikti Nav informācijas
 

 
Lielākā daļa, t. i., 27 no 44 studentiem norādījuši, ka studiju kursi papildina 

studentu  vispārējo  redzesloku,  tomēr  gandrīz  tik  pat  liela  daļa  studentu  (24)  daļēji 

atzinusi,  ka  iegūtas  zināšanas  noder  vai  noderēs  darbā.  Līdzīgu  viedokli  studenti 

                                                 
3 Uz jautājumiem par prakses saturu, plānošanu, prakses laikā iegūtajām zināšanām/iemaņām bija 
jāatbild tikai 2.-4.kursa studentiem. 



29 
 

pauduši  arī  saistībā  ar  studiju  programmas  konkurētspēju  Latvijā  (28)  un 

konkurētspējīgu  darbinieku  sagatavošanu  darba  tirgū  (25).  Izvērtējot  aptaujas 

rezultātus,  var  secināt,  ka  lielāka  uzmanība  jāpievērš  studiju  programmā 

paredzētajiem  rezultātiem,  jo  salīdzinoši  liels  aptaujāto  studentu  skaits  (20  no  48 

studentiem)  daļēji  nepiekrīt,  ka  studiju  laikā  iegūtās    zināšanas,  prasmes  un 

kompetences  būs  pietiekamas,  lai  strādātu  izvēlētajā  profesijā/specialitātē.  Attiecībā 

uz jautājumu par studiju maksas atbilstību studiju kvalitātei, studentu viedoklis nav tik 

viennozīmīgs: mazliet vairāk kā puse aptaujāto studentu (24) kopumā to uzskata par 

studijām atbilstošu, savukārt 20 studentiem ir pretējs viedoklis. (skat.9.attēlu) 

 

9. attēls. Vērtējumi par studiju procesu 2014./2015. studiju gadā 

8

7

12

18

13

27

4

4

3

28

25

16

24

19

15

19

20

11

7

11

12

1

11

1

20

14

24

1

1

4

1

1

1

1

6

6

Studiju programma ir konkurētspējīga Latvijā

Studiju programma sagatavo darba tirgū konkurētspējīgus
darbiniekus

Studiju procesā ir iespējams  iepazīties ar nozares
specifiku arī ārpus lekcijām

 Iegūtās zināšanas man noder/noderēs darbā

 Studiju kursi papildina zināšanas, kas iegūtas iepriekš
(vidusskolā, bakalaura studijās u. tml.)

 Studiju kursi papildina manu vispārējo redzesloku

 Studiju laikā iegūtās zināšanas, prasmes un kompetences
būs pietiekamas, lai strādātu izvēlētajā…

 Studiju maksa ir atbilstoša studiju kvalitātei

 Šī ir iespēja bez īpašas piepūles iegūt izglītību

Pilnīgi piekrītu Daļēji piekrītu Daļēji nepiekrītu Pilnīgi nepiekrītu Nav atbildes
 

 
Analizējot  studentu  aptaujas  rezultātus,  tika  konstatēts,    ka,  pēc  studentu  domām,  

būtiskākās vājās puses/trūkumi,  ir nepilnības studiju procesa plānošanā, piemēram, 

vieslekciju plānojums, arī atsevišķu studiju kursu dublēšanās, dažos studiju kursos par 

daudz  teorijas  un  par  maz  praktisko  nodarbību,  .  Kā  studiju  programmas  stiprās 

puses studenti atzinuši: 

 piesaistītie vieslektori; 

 papildus specializācijai ir iegūstams grāds vadībā; 

 iespēja iegūt daudzpusīgas zināšanas; 

 labi pasniedzēji; 

 spēcīga svešvalodu bāze. 

Ieteikumi  studiju  programmas  uzlabošanai  –  novērst  nepilnības  vieslekciju  saraksta 

veidošanā, vairāk praktisko uzdevumu/nodarbību, vairāk piesaistīt nozares ekspertus, 

izvērtēt lektoru kompetenci docētajam studiju kursam.  

Paralēli  studijām  8  studenti  strādā  savā  izvēlēto  studiju  jomā,  bet  17 

aptaujātie  studenti  ir  nodarbināti  kādā  citā  sfērā.  18  no  aptaujātiem  studentiem  ir 

nestrādājoši.  
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2.12. Absolventu aptaujas un to analīze 

 
 

Absolventu  aptaujā  piedalījās  21  studiju  programmas  „Komunikācijas 

vadība”  absolvents,  kas  Liepu  absolvējuši  2013.  un  2014.  gadā.    18  aptaujātie 

absolventi aptaujas veikšanas brīdī ir bijuši darba attiecībās saistībā gan ar absolvēto 

studiju jomu gan ar studiju jomu pastarpinātā nozarē: sabiedrisko attiecību speciāliste, 

klientu apkalpošanas operators, IT pakalpojumu pārvaldības procesu vadītāja, ārējo 

sakaru organizators, TV projektu vadītāja/ programmas plānotāja, žurnālists, ziņu 

redaktore, konsultants/pārdevējs, mārketinga asistents, portāla administratore, 

lietvede, klientu konsultants, žurnālists, operators, interneta portāla administrators, 

ziņu redaktors, sekretāre-lietvede, sekretārs. 

Kopumā  lielākā  daļa  absolventu  (16)  norādījuši,  ka  LiepU  iegūtās  zināšanas  un 

praktiskās  iemaņas  ir  pietiekamas  sekmīga  darba  pienākumu  pildīšanai,  tomēr  4 

absolventi  uzskata,  ka  iegūtās  iemaņas  nav  atbilstošas.  18  absolventi  savu 

profesionālo  sagatavotību  darba  tirgum  vērtējuši  kā  labu,  15  absolventi  šo  studiju 

programmu ieteiktu arī citiem studentiem.  

Galvenie ieteikumi programmas pilnveidei: 

 vairāk praktisko nodarbību,  

 piesaistīt nozares profesionāļus kā vieslektorus, 

 iekļaut studiju kursus par fotografēšanu, operatora darbu, video montāžu, u.c. 

pārskatīt lekciju grafiku: veidot to intensīvāku, nodarbības plānot tikai darba dienās.  

 
 
 

2.13. Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā. 
 

Studējošo  līdzdalība  studiju  procesa  pilnveidošanā  notika  gan  pārrunās  ar 

studiju  programmas  direktori,  gan  izvērtējot  studentu  un  absolventu  aptaujas 

rezultātus. Regulārais studentu aptaujas rezultātu izvērtējums gan par LiepU kopumā, 

gan  studiju  programmu,  gan  konkrētiem  mācībspēkiem  atviegloja  iespēju  saskatīt 

studiju  procesa  pilnveidošanas  iespējas,  atklājot  studentu  apmierinātību  ar  studiju 

procesu, studiju kursu satura un vadīšanas kvalitāti.   Vadoties no ikgadējās studentu 

aptaujas rezultātiem, analizējot studentu apmierinātību ar studiju procesu, tika uzsākta 

studiju programmas kvalitātes un ilgtspējas izvērtēšana, īpašu vērību pievēršot studiju 

apakšvirziena “Masu mediju vadība” turpmākām īstenošanas iespējām.  

 
 

2.14. Secinājumi 
  
 

1. Krasi samazinājies kopējais studentu skaits pilna laika klātienes studijās.  
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2. Lielākā  studentu  neapmierinātība  vērojama  saistībā  ar  radošo  nodarbību 

trūkumu  studiju  procesā,  informācijas  kvalitāti  par  izvēles  kursiem    un 

izmaiņām  lekciju  sarakstā,  docētāju  attieksmi  pret  studentiem,  prakses 

plānošanu un tās saturu.  

 

3. Jāpārdomā pieaicināto vieslektoru lekciju plānojums un grafiks.  

 

4. Lielākā  daļa  studiju  programmas  absolventu  ir  nodarbināti  ar  studiju 

programmu saistītā jomā.  

 

3. Studiju programmas „Kultūras vadība” raksturojums 

 
3.1. Programmas mērķi un uzdevumi 

 
Izmaiņas nav notikušas 

 

3.2. Studiju programmas paredzētie studiju rezultāti 

 

Izmaiņas nav notikušas 
 
 

3.3.Studiju programmas plāns (studiju kursu , studiju moduļu saraksts un to 
apjoms kredītpunktos, sadalījums pa studiju programmas obligātās, 

ierobežotās izvēles vai brīvās izvēles daļām, norādot to apjomu 
kredītpunktos, īstenošanas plānojums) 

 
Būtiskas izmaiņas nav notikušas. 
 

 
3.4.Studiju programmas organizācija. Studiju programmas īstenošanā iesaistīto 

struktūrvienību uzskaitījums, norādot to uzdevumus. Studiju programmas 
īstenošanā nepieciešama mācību palīgpersonāla raksturojums, norādot tā 

uzdevumus 
 
 
Izmaiņas nav notikušas 
 
 

3.5.Prasības, uzsākot studiju programmu 

 

     Izmaiņas nav notikušas 
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3.6.Studiju programmas praktiskā īstenošana 

(izmantotās studiju metodes un formas, tālmācības metožu izmantošana) 
 

Izmaiņas nav notikušas 
 
 

3.7.Vērtēšanas sistēma (izglītības kritēriji un vērtēšanas metodes studiju 
rezultātu sasniegšanai un novērtēšanai, pārbaudes formas un kārtība) 

 
 Izmaiņas nav notikušas 

 
3.8.Studiju programmas izmaksas 

 
 
Izmaksas pilna laika studijās  

  Studiju programmas un izmaksas pilna laika studijās 2014./2015. studiju gadā 

bija  EUR  60358,22.  Studiju  programmas  finansējumu  veidoja  ieņēmumi  no  studiju 

maksas un finansējums no valsts budžeta līdzekļiem. 

  Aprēķinos izmantotas 2011. gadā noteiktās bāzes izmaksas (EUR 1333,11 uz 

vienu studiju vietu) un IZM noteikto izglītības tematiskās jomas koeficentu „Vadības 

zinātnes  un  administrēšanas”  jomā:  0,8437499,  kā  arī  izmaksu  koeficentu 

profesionālajās  bakalaura  līmeņa  studiju  programmās:  1,00.  Vienas  studiju  vietas 

izmaksas 2011. gadā ir EUR 1333,11. 

  LiepU Senātā apstiprinātā studiju maksa 2014./2015. studiju gada 1. kursam ir 

EUR 1310 un tā noteikta nemainīga visam studiju periodam. 

   

Izmaksas nepilna laika studijās  

 

  Studiju  programmas  finansējums  un  izmaksas  nepilna  laika  studijās 

2014./2015. studiju gadā bija EUR 26 180. Studiju programmas finansējumu veidoja 

ieņēmumi no studiju maksas. 

  LiepU Senātā apstiprinātā studiju maksa 2014./2015. studiju gada 1. kursam ir 

EUR 950 un tā noteikta nemainīga visam studiju periodam. 

 
 
 

3.9.Studiju programmas atbilstība valsts akadēmiskās izglītības 
standartam vai profesijas standartam un valsts  profesionālās augstākās 

izglītības standartam un citiem normatīvajiem aktiem augstākajā 
izglītībā 

 

 Izmaiņas nav notikušas 
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3.10.Informācija par studējošajiem 
 

Studējošo  skaits  studiju  programmā  „Kultūras  vadība”  pilna  laika  studijās 

2014./2015. studiju gadā apkopots 12.tabulā. 

 

12.tabula Studējošo skaits studiju programmā „Kultūras vadība”  

                                               pilna laika studijās 2014./2015. studiju gadā 

 
 

Studiju 
programma 

1. kursā 
imatrikulēto 

studentu 
skaits 

 
Studentu skaits 

 

 
Absolventu 

skaits 

Kultūras vadība  7  27  9 
 

Studējošo  skaits  studiju  programmā  „Kultūras  vadība”  nepilna  laika  studijās 

2014./2015. studiju gadā apkopots 13. tabulā. 

 

13. tabula Studējošo skaits studiju programmā „Kultūras vadība”  

nepilna laika studijās 2014./2015. studiju gadā 

 
 
 

Studiju 
programma 

1. kursā 
imatrikulēto 

studentu 
skaits 

 
Studentu 

skaits 
 

 
Absolventu 

skaits 

Kultūras vadība  4  18  - 

 
 

3.11.Studējošo aptaujas un to analīze 
 

2014./2015.  studiju  gadā  vispārējā  studentu  aptaujā  piedalījās  21  pilna  laika 

klātienes students un 10 nepilna laika neklātienes studenti (skatīt. 10. attēlu). 

 

10. attēls. Respondentu skaits 2014./2015. studiju gadā veiktajā aptaujā 

6

4

5

6

5

5

1.kurss

2.kurss

3.kurss

4.kurss

Respondentu skaits 

Nepilna laika studiju studenti Pilna laika studiju studenti
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Studentu aptaujas rezultāti par apmierinātību ar studiju programmu un studiju 

procesu norāda, ka aptaujātie “Kultūras vadības”  studenti visvairāk apmierināti  ir  ar 

prakses  laikā  iegūtajām  zināšanām/prasmēm  (pilnīgi  apmierināti  20  studenti), 

savukārt  lielāka  uzmanība  turpmāk  jāpievērš  prakses  plānošanai  (kopumā 

neapmierināti  9  studenti)    un  informācijas  sniegšanai  par  prakses  norisi  un 

veicamajiem  uzdevumiem  (kopumā  neapmierināti  7  studenti).  Studentu 

neapmierinātība  tika  konstatēta  arī  jautājumā  par  radošo  nodarbību  papildinājumu 

studiju procesā (kopumā 9 neapmierināti studenti). Kopumā kā apmierinošs vērtējams 

gan  studiju  procesa  nodrošinājums  ar  literatūru  un  metodiskajiem  materiāliem,  gan 

informācija par ārpusstudiju aktivitātēm  un iespējām piedalīties LiepU zinātniskajās 

konferencēs,  semināros,  kursos  vai  citās  nodarbēs,  kas  saistītas  ar  studiju  procesu  . 

(skatīt 11. attēlu). 

 

11.attēls. Pilna laika un nepilna laika studiju studentu 

apmierinātība ar studiju programmu un studiju procesu 

2014./2015. studiju gadā 

10

5

10

10

9

6

3

10

20

18

17

17

18

19

23

22

12

8

3

7

3

2

3

2

5

8

3

2

1

1

0

2

1

0

Studiju procesa nodrošinājums ar literatūru un  metodiskajiem…

Studiju procesa papildinājums ar radošām nodarbībām

Informācija par papildu iespējām piedalīties dažādās LiepU…

Informācija par ārpusstudiju aktivitātēm

Docētāju attieksme pret studentiem

Prakses saturs

Prakses plānošana

 Informācija par prakses norisi un veicamajiem uzdevumiem

Prakses laikā apgūtās iemaņas/zināšanas

Pilnīgi apmierina Daļēji apmierina Daļēji neapmierina Pilnīgi neapmierina Nav atbildes
 

   

  Izvērtējot  studentu  sniegtos  vērtējumus  par  informācijas  apriti,  secināms,  ka 

studenti kopumā kā labu atzinuši informācijas kvalitāti par studiju programmas saturu 

un  apjomu  (24)  un  pārbaudījumu  kārtošanas  veidiem  (23),  savukārt  mazāk  pozitīvs 

studentu  vērtējums  konstatēts  saistībā  ar  informācijas  kvalitāti  par  izvēles  kursiem 

(kopumā 11 studenti to atzinuši kā sliktu) un  izmaiņām nodarbību sarakstā (kopumā 

11 studentu to atzinuši kā sliktu). (skatīt 12.attēlu) 
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12. attēls. Informācijas kvalitāte par studiju procesu  2014./2015. studiju gadā: 

pilna un nepilna laika studiju studentu viedoklis  

 

3

1

1

2

21

22

18

15

6

7

9

7

2

4 2

1

1

1

1

Studiju programmas saturu un apjomu

Pārbaudījumu kārtošanu un to veidiem

Izvēles kursiem

Izmaiņām nodarbību sarakstā

Informācijas kvalitātes vērtējums par:

Ļoti labi Labi Slikti Ļoti slikti Nav informācijas Nav atbildes
 

   

Lielākā  daļa  studentu  (23)    pilnīgu  atzinību  ir  izteikuši  apgalvojumam,  ka 

studiju kursi papildina studentu vispārējo redzesloku. Tāpat vairāk kā puse aptaujāto 

studentu (18)  uzskata, ka studiju laikā iegūtās zināšanas noder/noderēs darbā, un tik 

pat daudz studentu pilnībā piekrīt, ka studiju procesā ir iespējams iepazīties ar nozares 

specifiku  arī  ārpus  lekcijām.      Diemžēl  ne  tik  viennozīmīgs  studentu  viedoklis 

konstatēts saistībā ar studiju maksas atbilstību studiju kvalitātei: vairāk kā puse (16) 

studentu to neuzskata par atbilstošu esošajai studiju kvalitātei. Neraugoties uz iepriekš 

minēto,  kopumā  studenti  uzskata,  ka  studiju  programma  ir  gan  konkurētspējīga 

Latvijā, gan sagatavo darba tirgum konkurētspējīgus darbiniekus, gan arī tiek iegūtas 

attiecīgai  profesijai/specialitātei  nepieciešamās  zināšanas,  prasmes  un  kompetences. 

(skatīt 13. attēlu) 

 

13. attēls. Vērtējumi par studiju procesu 2014./2015. studiju gadā: pilna un 

nepilna laika studiju studentu viedoklis 

5

5

18

18

13

23

4

6

1

21

23

5
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darbiniekus

Studiju procesā ir iespējams  iepazīties ar nozares specifiku arī
ārpus lekcijām

 Iegūtās zināšanas man noder/noderēs darbā

 Studiju kursi papildina zināšanas, kas iegūtas iepriekš (vidusskolā,
bakalaura studijās u. tml.)

 Studiju kursi papildina manu vispārējo redzesloku

 Studiju laikā iegūtās zināšanas, prasmes un kompetences būs
pietiekamas, lai strādātu izvēlētajā profesijā/specialitātē

 Studiju maksa ir atbilstoša studiju kvalitātei

 Šī ir iespēja bez īpašas piepūles iegūt izglītību

Pilnīgi piekrītu Daļēji piekrītu Daļēji nepiekrītu Pilnīgi nepiekrītu Nav atbildes
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Izvērtējot  apkopotos  studentu  aptaujas  rezultātus,  secināms,  ka  būtiskākās 

vājās puses,  ko  norādījuši  studenti,  ir  pārāk  daudz  teorijas,  par  maz  praktisko 

nodarbību,  kultūras  jomā  specifisko  studiju  kursu  apjoma  trūkums  (piemēram, 

scenārijs, režija, autortiesības, tehniskās specifikācijas, u.c.), sesiju sadalījums nepilna  

laika  neklātienes  studijās.  Kā  galvenās  studiju  programmas  stiprās puses  ir 

atzīmējamas:  

 pieaicinātie vieslektori; 

 studiju programma direktora nomaiņa; 

 prakses iespējas; 

 vadības jomas mācībspēki. 

Būtiskākie ieteikumi studiju programmas uzlabošanai – pārdomāt studiju programmas 

saturu, vairāk piesaistīt vieslektorus, pārdomāt sesiju sadalījumu un ilgumu nepilna 

laika neklātienes studijās.  

 

 

3.12.Absolventu aptaujas un to analīze 
 

 
Aptaujā  piedalījās  8  Kultūras  vadības  absolventi,  no  kuriem  7  absolventi  ir 

darba attiecībās, strādājot ar kultūru nesaistītās jomās:  sociālais pedagogs, jaunatnes 

lietu speciālists, mārketinga direktors, klientu apkalpošanas speciālists, 

viesmīle/bārmene, viesnīcas administrators, kosmētisko masāžu speciālists, izglītības 

metodiķe.   

6 absolventi norādījuši, ka LiepU iegūtās praktiskās iemaņas ir daļēji pietiekamas, lai 

sekmīgi  pildītu  darba  pienākumus,  ko  iespējams  pamatot  ar  izvēlēto  studiju 

programmu  un  jomas,  kurās  absolventi  nodarbināti.  Tajā  pat  laikā  7  no  8 

absolventiem profesionālo sagatavotības līmeni vērtējuši kā labu. 

5 no 8 absolventiem šo studiju programmu ieteiktu arī citiem studentiem.  

Kā ieteikumi programmas pilnveidei minēti: 

 pamata  pedagoģijas  un  psiholoģijas,  nometņu  vadīšanas  specifikas  kursu 

iekļaušana studiju programmā, 

 mainīt studiju programmas struktūru. 

  

 
3.13.Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā 

 
Studējošo  līdzdalība  studiju  procesa  pilnveidošanā  notika  gan  pārrunās  ar 

studiju  programmas  direktoru,  gan  izvērtējot  studentu  un  absolventu  aptaujas 

rezultātus. Regulārais studentu aptaujas rezultātu izvērtējums gan par LiepU kopumā, 

gan  studiju  programmu,  gan  konkrētiem  mācībspēkiem  būtiski  atviegloja  iespēju 

saskatīt  studiju  procesa  pilnveidošanas  iespējas,  atklājot  studentu  apmierinātību  ar 

studiju procesu, studiju kursu satura un vadīšanas kvalitāti.  Vadoties gan no ikgadējās 
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studentu  aptaujas  rezultātiem,  gan  diskusijām  ar  studējošiem,  tika  uzsākta  studiju 

programmas kvalitātes izvērtēšana. 

 
3.14. Secinājumi 

 
 

1. Būtiski samazinājies 1.kursā imatrikulēto studentus nepilna laika neklātienes 

studijās. 

2. Lielākā  studentu  neapmierinātība  vērojama  saistībā  ar  radošo  nodarbību 
trūkumu  studiju  procesā,  informācijas  kvalitāti  par  izvēles  kursiem    un 
izmaiņām lekciju sarakstā, prakses norisi un tajā veicamajiem uzdevumiem. 

 
 

 

4. Studiju programmas „Vadības zinības” raksturojums 
 

4.1. Studiju programmas mērķis un uzdevumi 
 

Izmaiņas nav notikušas 

 

4.2. Studiju programmas paredzētie studiju rezultāti 

 

Izmaiņas nav notikušas 

4.3. Studiju programmas plāns 

 

Izmaiņas nav notikušas  

 

4.4. Studiju programmas organizācija. Studiju programmas 

īstenošanā iesaistīto struktūrvienību uzskaitījums, norādot to 

uzdevumus. Studiju programmas īstenošanā nepieciešama mācību 

palīgpersonāla raksturojums, norādot tā uzdevumus 

 

Izmaiņas nav notikušas 

 

4.5 Prasības, uzsākot studiju programmu 

 

Izmaiņas nav notikušas 

 

4.6. Studiju programmas praktiskā īstenošana (izmantotās studiju 

metodes un formas, tālmācības metožu izmantošana) 

 

Izmaiņas nav notikušas 
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4.7. Vērtēšanas sistēma (izglītības kritēriji un vērtēšanas metodes 

studiju rezultātu sasniegšanai un novērtēšanai, pārbaudes formas un 

kārtība) 

 

Izmaiņas nav notikušas 

4.8. Studiju programmas izmaksas 

 

Studiju  programmas  izmaksas  par  2014./2015.  studiju  atsevišķi  netika 

aprēķinātas. Maksa par studijām ir EUR 1380.  

 

 

4.9. Studiju programmas atbilstība valsts akadēmiskās izglītības 

standartam vai profesijas standartam un valsts  profesionālās 

augstākās izglītības standartam un citiem normatīvajiem aktiem 

augstākajā izglītībā 

Izmaiņas nav notikušas 

4.10. Informācija par studējošajiem 

 

Studējošo  skaits  studiju  programmā  „Vadības  zinības”  2014./2015.  studiju 

gadā apkopots 14. tabulā. 

 

14. tabula Studējošo skaits 

 studiju programmā „Vadības zinības” 2014./2015. studiju gadā 

 

 

 

Studiju programma 

1. kursā 

imatrikulēto 

studentu skaits 

 

Studentu skaits 

 

 

Absolventu 

skaits 

Vadības zinības  8  26  15 

 

 

4.11. Studējošo aptaujas un to analīze 

 

Vadības  zinības  studiju  programmas  ietvaros  tika  aptaujāti  1.  kursa 

maģistranti,  līdz  ar  to  šīs  aptaujas  ietvaros  informācija  tika  iegūta  no  7  studējošiem 

maģistrantiem.  

Paralēli  studijām  5  studenti  strādā  ar  studijām  saistītā  jomā,  bet  2  studenti  ir 

nodarbināti kādā citā sfērā.  

Izvērtējot  maģistrantu  apmierinātību  ar  studiju  procesu,  konstatēts,  ka 

studenti  visvairāk  ir  apmierināti  ar  prakses  plānošanu  (5),  prakses  saturu  (5)  un 

prakses  laikā  apgūtajām  iemaņām/zināšanām  (4),  savukārt  mazāka  apmierinātība 

vērojama saistībā ar informācijas saņemšanu par dažādām ārpusstudiju aktivitātēm un 

papildus iespējām piedalīties dažādās LiepU organizētās un ar studiju procesu saistītās 
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aktivitātēs/nodarbēs.  Aptaujas  rezultāti  arī  norāda,  ka  studiju  procesā  nepieciešams 

vairāk izmantot radošas nodarbības. (skatīt 14.attēlu) 

 

14. attēls. Studentu apmierinātība ar studiju programmu un studiju procesu 

2014./2015. studiju gadā 

3

2

1

2

3

5

5

3

4

3

3

4

4

4

1

2

3

3

1

2

2

1

1

1

Studiju procesa nodrošinājums ar literatūru un…

Studiju procesa papildinājums ar radošām nodarbībām

Informācija par papildu iespējām piedalīties dažādās…

Informācija par ārpusstudiju aktivitātēm

Docētāju attieksme pret studentiem

Prakses saturs

Prakses plānošana

 Informācija par prakses norisi un veicamajiem uzdevumiem

Prakses laikā apgūtās iemaņas/zināšanas

Pilnīgi apmierina Daļēji apmierina Daļēji neapmierina Pilnīgi neapmierina
 

  Maģistrantu    vērtējums  par  informācijas  kvalitāti  kopumā  atzīstams  kā  labs: 

tikai  1  students  bijis  neapmierināts    ar  informāciju  par  izvēles  kursiem  un  studiju 

programmas saturu un apjomu (skatīt. 15. attēlu). 

 

15. attēls. Informācijas kvalitāte par studiju procesu  2014./2015. studiju gadā  

2

1

3

3

4

5

2

3

1

1

Studiju programmas saturu un apjomu

Pārbaudījumu kārtošanu un to veidiem

Izvēles kursiem

Izmaiņām nodarbību sarakstā

Informācijas kvalitātes vērtējums par:

Ļoti labi Labi Slikti Ļoti slikti
 

 

   

  Lielākā daļa aptaujāto (5 no 7) maģistrantu pilnībā piekrīt apgalvojumam, ka 

studiju kursi papildina viņu vispārējo redzesloku un iegūtās zināšanas noder/noderēs 

darbā  (4),  savukārt  6  maģistranti  daļēji  piekrīt,  ka  studiju  laikā  iegūtās  zināšanas, 

prasmes un kompetences būs pietiekamas, lai strādātu izvēlētajā profesijā.  (skatīt. 15. 

attēlu). Aptaujas rezultāti  arī norāda, ka studiju procesā netiek pilnvērtīgi nodrošināta 

iespēja  maģistrantiem  iepazīties  ar  nozares  specifiku  ārpus  nodarbībām.  (skatīt 

16.attēlu) 
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16. attēls. Vērtējumi par studiju procesu 2014./2015. studiju gadā 

1
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Studiju programma sagatavo darba tirgū konkurētspējīgus
darbiniekus

Studiju procesā ir iespējams  iepazīties ar nozares specifiku
arī ārpus lekcijām

 Iegūtās zināšanas man noder/noderēs darbā

 Studiju kursi papildina zināšanas, kas iegūtas iepriekš
(vidusskolā, bakalaura studijās u. tml.)

 Studiju kursi papildina manu vispārējo redzesloku

 Studiju laikā iegūtās zināšanas, prasmes un kompetences
būs pietiekamas, lai strādātu izvēlētajā profesijā/specialitātē

 Studiju maksa ir atbilstoša studiju kvalitātei

 Šī ir iespēja bez īpašas piepūles iegūt izglītību

Pilnīgi piekrītu Daļēji piekrītu Daļēji nepiekrītu Pilnīgi nepiekrītu
 

 

Analizējot apkopotos studentu aptaujas rezultātus, var secināt, ka būtiskākās 

vājās puses, uz ko norāda studenti, ir atsevišķu studiju kursu pārklāšanās ar bakalaura 

studiju  programmas  “Biznesa  un  organizācijas  vadība”  studiju  kursiem,  IT  studiju 

kursa  satura pārāk    liels  akcents uz  tehniskām specifikācijām,  nevis  to pielietojumu 

vadībā. Kā studiju programmas stiprā puse ir pieredzējuši pasniedzēji un pieaicinātie 

vieslektori.  

Ieteikumi  studiju  programmas uzlabošanai – vairāk pieaicināt vieslektorus,  pārskatīt 

atsevišķu studiju kursu saturu; ieteikumi, kas saistīti ar studiju procesa organizācijas 

uzlabošanu.  

 

4.12. Absolventu aptaujas un to analīze 

 

 

Absolventu  aptaujā  piedalījās  16  studiju  programmas  „Vadības  zinības” 

absolventi,  13  aptaujātie  absolventi  ir  darba  attiecībās,  norādot  sekojošas 

nodarbošanās:  uzņēmumu apkalpošanas menedžeris, sabiedrisko attiecību speciālists 

/ organizācijas komisijas priekšsēdētājs, vecākā sociālā darbiniece, veikala vadītāja, 

vecākais muitas uzraugs, apdrošināšanas izmaksu lietu speciālists, skolotāja/pētniece, 

klientu apkalpošanas speciālists, Jauniešu centra vadītāja, projektu administratore un 

sekretāre, vecākais muitas uzraugs, apdrošināšanas aģents, tirdzniecības pārdevēja, 

mērnieks, norēķinu speciālists. 

7 absolventi norādījuši, ka iegūtās praktiskās iemaņas ir pietiekamas darba pienākumu 

veikšanai, savukārt 6 absolventi tās uzskata par daļēji iegūtām.  15 aptaujas dalībnieki 

savu  profesionālās  sagatavotības  līmeni  novērtējuši  kā  labu.  Studiju  programmu 

citiem studentiem ieteikuši 11 absolventi.  

Absolventu ieteikumi studiju programmas pilnveidei: 

 lielāku praktisko nodarbību, semināru/praktikumu skaitu,  
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lielāku nozares profesionāļu – praktiķu/ekspertu piesaisti.  

 

4.13. Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā 

 

Studējošo  līdzdalība  studiju  procesa  pilnveidošanā  notika  gan  diskusijās  ar 

studiju  programmas  direktori,  gan  izvērtējot  studentu  un  absolventu  aptaujas 

rezultātus. Regulārais studentu aptaujas rezultātu izvērtējums gan par LiepU kopumā, 

gan  studiju  programmu,  gan  konkrētiem  mācībspēkiem  atviegloja  iespēju  saskatīt 

studiju  procesa  pilnveidošanas  iespējas,  atklājot  studentu  apmierinātību  ar  studiju 

procesu, studiju kursu satura un vadīšanas kvalitāti.   Vadoties no ikgadējās studentu 

aptaujas un absolventu aptaujas rezultātiem, tika uzsākts izvērtēt studiju programmas 

pilnveidošanas iespējas . 

 

4.14. Secinājumi 

 

1. Samazinājies 1.kursā imatrikulēto studentu skaits. 

2. Kopumā  studenti  ir  apmierināti  ar  izvēlēto  studiju  programmu,  tomēr 

nepieciešams  aktualizēt  jautājumus  par  vieslektoru/nozares  ekspertu 

(profesionāļu)  piesaisti un iesaistīšanu semināru/praktikumu veidošanā, kā arī  

jānovērš  studiju  kursu  dublēšanās  ar  atsevišķiem  bakalaura  studiju 

programmas “Biznesa un organizāciju vadība” studiju kursiem.  
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III. Secinājumi  

Izvērtējot  studiju  virziena  pašnovērtējuma  ziņojumā  sniegto  informāciju,  var 

secināt: 

1. Visās  studiju  virziena  īstenotajās  studiju  programmās  ir  samazinājies 

2014./2015.st.gadā  1.kursā  imatrikulēto  studentu  skaits  gan  pilna  laika 

klātienes, gan nepilna laika neklātienes studijās. 

2. Ir  samazinājies  studējošo  skaits,  kas  2014./  2015.studiju  gadā  studējuši 

ārvalstīs  studējošo  apmaiņas  programmu  ietvaros,  savukārt  studējošo  skaits, 

kas pārskata periodā veikuši prakses studējošo apmaiņas programmu ietvaros, 

palicis  nemainīgs.  Viena  studente  izmantojusi  arī  iespēju  Erasmus 

programmas ietvaros turpināt praksi arī pēc LiepU absolvēšanas. 

3. Samazinājies arī ārvalstu studējošo skaits, kas studējošo apmaiņas programmu 

ietvaros  ir  studējuši  kādā  no  studiju  virzienā  „Vadība,  administrēšana, 

nekustamo īpašumu pārvaldība” esošajām studiju programmām. 

4. Visās  studiju  virzienā  raksturotajās  studiju  programmās  notikušas  izmaiņas 

akadēmiskā personāla sastāvā.  Izmaiņas galvenokārt saistītas ar studiju kursu 

docētāju maiņu.  

5. Studentu apmierinātība ar izvēlēto studiju procesu kopumā vērtējama kā  laba 

un apmierinoša, tomēr 

5.1.  nepieciešams  aktualizēt  informācijas  kvalitāti  par  izvēles  kursiem 

(vairāk attiecināms uz bakalaura studiju programmām), prakšu plānošanu 

un tās saturu,  

5.2.  docētājiem  vairāk  izmantot  radošu  pieeju  un  praktisku  uzdevumu 

izmantošanu studiju kursu vadīšanā;  

5.3. novērst studiju kursu satura dublēšanos.  

6. Darba  devēji/prakšu  vadītāji  kopumā  pozitīvi  vērtē  gan  studentu  teorētisko, 

gan arī praktisko sagatavotību darba tirgum.  

 

Saistībā  ar  studiju  virziena  attīstības  plāna  2014.  -  2018.gadam  sagaidāmajiem 

rezultātiem,  

1. Tika uzsākta studiju programmu “Biznesa un organizāciju vadība”, “Kultūras 

vadība”  un  “Vadības  zinības”    pilnveide,  pārskatot  studiju  kursu  atbilstību 

profesiju  standartiem,  darba  tirgus  prasībām,  iesaistot  arī  attiecīgās  nozares 

pārstāvjus/ profesionāļus.  

2. Konstatējot  studentu  neapmierinātību  ar  vadības  jomas  studiju  kursu 

dublēšanos studiju programmā “Biznesa un organizāciju vadība”, tika uzsākta 

studiju kursu programmu satura izvērtēšana un salīdzināšana: Vadības teorija, 

Stratēģiskā  vadība,  Lēmumu  pieņemšanas  stratēģijas  un  tehnikas,  Komandas 

darbs,  Organizāciju  psiholoģija,  Cilvēkresursu  vadība,  Sadarbības  kultūra 

organizācijās,  Vadības  kultūra  un  psiholoģija,  Biznesa  psiholoģija  un  ētika, 

u.c. 
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3. Tika  izsludināta  uzņemšana  2015./2016.st.  gadam  neklātienes  studijās 

profesionālā maģistra studiju programmā „Vadības zinības”. 

4. Tika  uzsākta  būtisko  izmaiņu  veikšana  profesionālā  maģistra  studiju 

programmā    “Vadības  zinības”,  piedāvājot  studijas  reflektantiem  ar  iepriekš 

iegūtu akadēmisko augstāko izglītību (skatīt 1.pielikumu).  

5. Tika uzsākta būtisko izmaiņu veikšana studiju programmā “Kultūras vadība”, 

veicot studiju programmas pārstrukturizāciju un izmaiņas studiju programmas 

saturā (skatīt 2.pielikumu). 

6. Tika  uzsākta  būtisko  izmaiņu  veikšana  studiju  programmā  “Biznesa  un 

organizāciju  vadība”,  tajā  integrējot  studiju  programmu  “Komunikācijas 

vadība” (skatīt 3.pielikumu).  

7. Turpināts  īstenot  mācību  prakses/ekskursijas/aktivitātes  ārpus  Liepājas 

pamatstudiju programmās.  

8. Turpināts  studiju  procesā  iesaistīt  nozares  profesionāļus,  vadot  lekcijas  un 

praktiskos seminārus. 
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1.pielikums 

Profesionālā maģistra studiju programmas “Vadības zinības” struktūra (ar profesionālo augstāko izglītību) 

(studiju ilgums: Pilna laika klātiene- 1,5 gadi, nepilna laika neklātiene- 2 gadi) 

Pilna laika klātiene (akreditētā studiju programmas struktūra) Pilna laika klātiene – veiktās būtiskās izmaiņas (ar iegūtu profesionālo 
augstāko izglītību) 

Obligātās A daļas studiju kursi – 20 KRP Obligātās A daļas studiju kursi – 22 KRP 
Modernā menedžmenta teorijas 
Makroekeonomika: analīze un politika 
Stratēģiskā vadība un mārketings 
Finanšu vadība un kontrolings 
Publiskās tiesības 
Inovāciju vadīšana 
Informācijas tehnoloģijas 
Zinātnes metodoloģija 
Organizāciju psiholoģija 

Modernā menedžmenta teorijas 
Makroekonomika: analīze un politika 
Sabiedriskās attiecības un starpkultūru komunikācija 
Finanšu vadība un kontrolings 
Publiskās tiesības 
Inovāciju vadīšana 
Informācijas tehnoloģijas 
Zinātnes metodoloģija 
Ilgtspējīgas attīstības plānošana 
Organizāciju psiholoģija 

Nozares profesionālās specializācijas B daļas kursi – 10 KRP Nozares profesionālās specializācijas B daļas kursi – 8 KRP 

B -1 Uzņēmējdarbības 
vadība 

B – 2 Sabiedrības 
vadība 

B – 3 Izglītības vadība B -1 Uzņēmējdarbības 
vadība 

B – 2 Sabiedrības 
vadība 

B – 3 Izglītības vadība 

Cilvēkresusru 
stratēģiskā vadīšana 
Ilgtspējīgas attīstības 
plānošana 
Vadības grāmatvedība 
Konfliktu vadība 
Pētniecība 
uzņēmējdarbībā 
 

Sabiedrisko 
attiecību stratēģija 
Ilgtspējīgas 
attīstības plānošana 
Stratēģiskā vides 
pārvaldība 
Kultūrpolitika 
Pētniecība 
sabiedrības vadībā 

Izglītības vadības teorija 
un prakse 
Pārmaiņu vadīšanas 
izglītībā 
Izglītības iestāde kā 
mācīties spējīga 
organizācija 
Izglītības vide 
Pētniecība izglītības 
vadībā 

Cilvēkresursu stratēģiskā 
vadīšana 
Vadības grāmatvedība 
Konfliktu vadība 
Pētniecība 
uzņēmējdarbībā 
 

Sabiedrisko 
attiecību stratēģija 
Apkaimes un 
sabiedrības studijas 
Kultūrpolitika 
Pētniecība 
sabiedrības vadībā 
 

Izglītības ekonomika 
Pārmaiņu vadīšana 
izglītībā 
Izglītības iestāde kā 
mācīties spējīga 
organizācija 
Pētniecība izglītības 
vadībā 
 

B-1 Prakse 6 KRP  B-2 Prakse 6 KRP B-3 Prakse 6 KRP B-1 Prakse 6 KRP B-2 Prakse 6 KRP B-3 Prakse 6 KRP 

Prakse  
Uzņēmējdarbības 

Prakse Sabiedrības 
vadībā  

Prakse Izglītības vadībā  Prakse  Uzņēmējdarbības 
vadībā 

Prakse Sabiedrības 
vadībā 

Prakse Izglītības vadībā 
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vadībā 

Brīvās izvēles C daļas studiju kursi – 4 KRP Brīvās izvēles C daļas studiju kursi – 4 KRP 
Zīmolvedība 
Mobings 

Procesu efektivitātes vadība 
Mobings 

Maģistra darbs 20 KRP Maģistra darbs 20 KRP 
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1.pielikums 

Profesionālā maģistra studiju programmas “Vadības zinības” struktūra (ar akadēmisko augstāko izglītību) 

(studiju ilgums: Pilna laika klātiene- 2 gadi, nepilna laika neklātiene – 2,5 gadi) 

 Akreditētā studiju programmas struktūra Būtiskās izmaiņas 
Obligātās A daļas studiju kursi – 20 KRP Obligātās A daļas studiju kursi – 22 KRP 

Modernā menedžmenta teorijas 
Makroekeonomika: analīze un politika 
Stratēģiskā vadība un mārketings 
Finanšu vadība un kontrolings 
Publiskās tiesības 
Inovāciju vadīšana 
Informācijas tehnoloģijas 
Zinātnes metodoloģija 
Organizāciju psiholoģija 

Modernā menedžmenta teorijas 
Makroekonomika: analīze un politika 
Sabiedriskās attiecības un starpkultūru komunikācija 
Finanšu vadība un kontrolings 
Publiskās tiesības 
Inovāciju vadīšana 
Informācijas tehnoloģijas 
Zinātnes metodoloģija 
Ilgtspējīgas attīstības plānošana 
Organizāciju psiholoģija 

Nozares profesionālās specializācijas B daļas kursi – 10 KRP Nozares profesionālās specializācijas B daļas kursi – 8 KRP 

B -1 Uzņēmējdarbības 
vadība 

B – 2 Sabiedrības 
vadība 

B – 3 Izglītības 
vadība 

B -1 Uzņēmējdarbības 
vadība 

B – 2 Sabiedrības 
vadība 

B – 3 Izglītības 
vadība 

Cilvēkresusru 
stratēģiskā vadīšana 
Ilgtspējīgas attīstības 
plānošana 
Vadības grāmatvedība 
Konfliktu vadība 
Pētniecība 
uzņēmējdarbībā 
 

Sabiedrisko 
attiecību stratēģija 
Ilgtspējīgas 
attīstības plānošana 
Stratēģiskā vides 
pārvaldība 
Kultūrpolitika 
Pētniecība 
sabiedrības vadībā 

Izglītības vadības 
teorija un prakse 
Pārmaiņu vadīšanas 
izglītībā 
Izglītības iestāde kā 
mācīties spējīga 
organizācija 
Izglītības vide 
Pētniecība izglītības 
vadībā 

Cilvēkresursu stratēģiskā 
vadīšana 
Vadības grāmatvedība 
Konfliktu vadība 
Pētniecība uzņēmējdarbībā 
 

Sabiedrisko attiecību 
stratēģija 
Apkaimes un 
sabiedrības studijas 
Kultūrpolitika 
Pētniecība 
sabiedrības vadībā 
 

Izglītības ekonomika 
Pārmaiņu vadīšana 
izglītībā 
Izglītības iestāde kā 
mācīties spējīga 
organizācija 
Pētniecība izglītības 
vadībā 
 

B-1 Prakse 6 KRP  B-2 Prakse 6 KRP B-3 Prakse 6 KRP B-1 Prakse 26 KRP B-2 Prakse 26 KRP B-3 Prakse 26 KRP 

Prakse  
Uzņēmējdarbības 
vadībā 

Prakse Sabiedrības 
vadībā 

Prakse Izglītības 
vadībā 

Prakse  Uzņēmējdarbības 
vadībā 
Profesionālās kvalifikācijas  

Prakse Sabiedrības 
vadībā 
Profesionālās 

Prakse Izglītības 
vadībā 
Profesionālās 



 

47 
 

 prakse   kvalifikācijas  prakse  kvalifikācijas  prakse 

Brīvās izvēles C daļas studiju kursi – 4 KRP Brīvās izvēles C daļas studiju kursi – 4 KRP 
Zīmolvedība 
Mobings 

Procesu efektivitātes metodika 
Mobings 

Maģistra darbs 20 KRP Maģistra darbs 20 KRP 
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2.pielikums 

Profesionālā bakalaura studiju programmas “Kultūras vadība”  

(studiju ilgums: Pilna laika klātiene- 4 gadi, nepilna laika neklātiene- 4,5 gadi) 

Akreditētā studiju programmas struktūra Būtiskās izmaiņas 
Obligātās A daļas kursi 

Vispārizglītojošie, informācijas tehnoloģiju un nozares teorētiskie 
kursi – 58 KRP 

Obligātās A daļas kursi 
Vispārizglītojošie, informācijas tehnoloģiju un nozares teorētiskie 

kursi – 56 KRP 
Ievads specialitātē un pētniecībā 
Filozofija 
Civiltiesības 
Kultūras socioloģija 
Kultūrizglītība        
Politoloģija 
Svešvaloda (angļu val., vācu val. vai krievu val.) 
Latviešu valodas kultūra 
Sociālā psiholoģija 
Vadības teorija I, II 
Cilvēku resursu vadība 
Stratēģiskā vadība 
Kvalitātes vadība 
Kvantitatīvās metodes vadībā 
Ekonomikas teorija I, II 
Uzņēmējdarbība 
Tirgzinības 
Grāmatvedība 
Finansu teorija 
Komerctiesības 
Autortiesības 
Lietvedība 
Informācijas tehnoloģijas mākslā I, II 
Datu bāzes  un informācijas sistēmas 

Ievads studijās 
Filozofija 
Informācijas tehnoloģijas 
Pasaules literatūra un kultūra  
Kultūras studijas 
Angļu valoda A2-B1, B2-C1, C2 un B2-C1, C1, C2 
Latviešu valodas kultūra 
Vadības teorija I, II 
Cilvēkresursu vadība  
Ekonomikas teorija I, II 
Uzņēmējdarbība  
Kvantitatīvās metodes vadībā I; II 
Sabiedriskās attiecības 
Kultūrmārketings 
Stratēģiskā vadība  
Darba, civilā un vides aizsardzība 
Lietvedība 
Finanšu teorija  
Kultūras projektu vadība 
Pasākumu loģistika 
Ilgtspējīga attīstība 
Pētījumu metodoloģija  
Zinātniskā pētniecība 
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Ierobežotās izvēles kursi, B daļa – 58 KRP Ierobežotās izvēles kursi, B daļa – 64 KRP 

Latviešu tradicionālā kultūra 
Latviešu novadu folklora 
Deja  
Literatūra 
Mūzika 
Māksla 
Teātris 
Kino 
Kultūras institūciju pārvalde un lietvedība 
Kultūras tirgzinības 
2.Svešvaloda 
Kultūrekonomika 
Sabiedriskās attiecības 
Pasākumu organizēšanas metodika 
Kultūrpolitika 
Kultūras projektu izstrāde un vadība 
Studiju darbs I 
Studiju darbs II 
Pasākumu scenārijs 
Pasākumu režija 
Muzikālais noformējums 
Pasākumu scenogrāfija 
Publiskā runa 
Pasākumu producēšana 
Studiju projekta darbs 
 

Retorika 
Pasaules un Baltijas mākslas vēsture 
Pasaules un Baltijas teātra vēsture 
Pasaules un Latvijas mūzikas vēsture  
Latvijas un Pasaules kino vēsture 
Dejas māksla un horeogrāfija 
Kultūras identitāte 
Masu pasākumu režija 
Pasākumu scenārija veidošana  
Kultūras un sociālā antropoloģija 
Dizaina menedžments un videomapings 
Radošo industriju attīstība 
Protokols 
Lietišķā etiķete 
Pasākumu producēšana 
Pasākumu organizēšanas metodika 
Kultūrpolitika 
Kultūras institūciju pārvaldība 
Autortiesības 
Biznesa plāna izstrāde  
Pasākuma scenogrāfija 
Inovāciju ekonomika kultūrā 
Starptautiskais mārketings 
Pasākumu reklāma 
Fotogrāfijas dizains un apstrāde 
Pasākuma audiovizuālais tehniskais nodrošinājums  
Publicistikas pamati un žanri  
Publicistikas mākslinieciskais rakurss 
Studiju darbs I (Studiju projekta darbs pasākuma organizēšana) 
Studiju darbs II 

Prakse – 26 KRP Prakse – 22 KRP 
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Kultūrvides izpētes prakse 
Specializācijas prakses-kultūras pasākumu organizēšana I; II 
Kultūras institūciju vadība; I; II 

Prakse  I -  Pasākumu vadīšana 
Prakse II – Kultūras Institūciju Vadība 
Pirmsdiploma prakse  

Brīvās izvēles kursi (C daļa) – 6 KRP Brīvās izvēles kursi (C daļa) – 6 KRP 

Sarīkojumu vadīšana  
Personības pilnveides treniņš 
Lietišķa etiķete 

Kultūras semiotika  
Brīvās izvēles kurss  no LiepU C daļas izvēles kursu kataloga  
Personības psiholoģiskie aspekti profesionālajā darbībā 

Bakalaura darbs – 12 KRP  Bakalaura darbs – 12 KRP 

Bakalaura darba izstrāde un aizstāvēšana Bakalaura darba izstrāde un aizstāvēšana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

51 
 

3.pielikums 

Profesionālā bakalaura studiju programma “Biznesa un organizācijas vadība” struktūra 

(studiju ilgums: Pilna laika klātiene- 4 gadi, nepilna laika neklātiene- 4,5 gadi) 

Akreditētā studiju programmas struktūra Būtiskās izmaiņas 
Obligātās A daļas kursi 

Vispārizglītojošie, informācijas tehnoloģiju un nozares teorētiskie 
kursi (studē visi kopā) – 56 KRP 

Obligātās A daļas kursi 
Vispārizglītojošie, informācijas tehnoloģiju un nozares teorētiskie 

kursi (studē visi kopā) – 56 KRP 
Ievads studijās 
Informācijas tehnoloģijas 
Angļu valoda 
Mārketings 
Ekonomikas statistika 
Filozofija 
Ievads socioloģijā 
Vadības teorija I, II 
Komerctiesības 
Ekonomikas teorija I, II 
Valodas un runas kultūra 
Stratēģiskā vadība  
Finanšu teorija  
Uzņēmējdarbība  
Sabiedriskās attiecības 
Informācijpratība 
Cilvēkresursu vadība I, II 
Vadības kultūra un psiholoģija I, II 
Pakalpojumu mārketings 
Projektu izstrāde un vadība 
Uzņēmuma pārvaldības sistēmas 
Pārmaiņu vadība 

Ievads studijās 
Valodas un runas kultūra 
Angļu valoda B1, B2, C1 
Informācijas tehnoloģijas 
Kvantitatīvās metodes vadībā I, II 
Informācijpratība 
Ekonomikas teorija I, II 
Vadības teorija I, II 
Mārketings  
Uzņēmējdarbība  
Finanšu teorija  
Privātās tiesības: Civiltiesības un komerctiesības 
Saskarsme: psiholoģija un treniņš 
Cilvēkresursu vadība I, II 
Stratēģiskā vadība  
Sabiedriskās attiecības 
Starpkultūru komunikācija 
Politoloģija 
Komunikācijas ētika un sociālā atbildība 
Eiropas Savienība: politika un starptautiskie projekti  
Pētījumu metodoloģija 

Ierobežotās izvēles kursi B daļa (studē visi kopā) – 31 KRP Ierobežotās izvēles kursi B daļa (studē visi kopā) – 30 KRP  



 

52 
 

Matemātika 
Ievads loģistikā 
Transporta menedžments un sistēmas 
Kvantitatīvās metodes vadībā 
Studiju darbs I  
Studiju darbs III - Biznesa ideja un koncepcija 
Dokumentu pārvaldība un lietišķās attiecības 
Grāmatvedība 
Darba aizsardzība un ergonomika 
Vides ekonomika 
Grāmatvedības uzskaite uzņēmējdarbības procesos 
Sistēmu dinamikas analīze  
Stresa menedžments 
 

Lietvedība 
Studiju darbs I 
Finanšu grāmatvedība 
Organizāciju psiholoģija 
Darba, civilā un vides aizsardzība 
Studiju darbs III - Biznesa ideja un koncepcija  
Lietišķā etiķete 
Komandas darbs 
Biznesa vadības instrumenti 
Korporatīvo pasākumu organizēšana 
Projektu izstrāde un vadība 
Starptautiskais mārketings 
Pārmaiņu vadība 
Ilgtspējīgas attīstības modelēšana 
Komunikācija internetā 

Prakse – 9 KRP  Prakse – 15 KRP 

Prakse specialitātē  
Pirmsdiploma prakse  

Prakse specialitātē  
Uzņēmuma analīzes prakse I,II 
Pirmsdiploma prakse 

Brīvās izvēles kursi (C daļa, studē visi) – 6 KRP  Brīvās izvēles kursi (C daļa, studē visi) – 6 KRP 

Personības pilnveides treniņš  
Kritiskās domāšanas attīstīšana 
Profesionālās pilnveides psiholoģija  
Lēmumu pieņemšanas stratēģijas un tehnikas 

Krievu valoda I, II 
Brīvās izvēles kurss (no LiepU  C daļas kursu izvēles kataloga) 

Bakalaura darbs – 12 KRP Bakalaura darbs – 12 KRP 

B1 – Uzņēmējdarbības procesu vadība (izvēle) – 29 KRP   B1 – Uzņēmējdarbības procesu vadība (izvēle) – 34 KRP 
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Stratēģijas izvēle un īstenošana 
Finanšu matemātika 
Studiju darbs II - Tirgus vides novērtējums 
Apdrošināšana 
Biznesa procesu modelēšana 
Studiju darbs IV - Fin.analīze 
Reģionālā ekonomika  
Uzņēmuma finansu vadība I,II,III 
Eiropas Savienība: politika un starptautiskie projekti 
Uzņēmējdarbības loģistika 
Starptautiskais mārketings 
Pētniecības pamati 
Inovāciju ekonomika 

Loģistika un transporta menedžments 
Sociālā psiholoģija 
Studiju darbs II - Tirgus vides novērtējums 
Darba tiesiskās attiecības 
Stratēģijas izvēle un īstenošana  

Vadības grāmatvedība 
Finanšu vadība: plānošana, analīze un ieguldījumu novērtēšana 
Studiju darbs IV - Finanšu plānošana 
Globalizācija un reģionālā ekonomika  
Vides ekonomika 
Uzņēmējdarbības loģistika 
Pakalpojumu mārketings 
Uzņēmuma pārvaldības sistēmas 
Inovāciju ekonomika 

B1 – Prakse  17 KRP B1 – Prakse 7 KRP  

Mārketinga prakse 
Uzņēmējdarbības analīzes prakse I,II 
Uzņēmuma finansu ekonomiskās analīzes prakse 

Mārketinga prakse 
Uzņēmuma finanšu ekonomiskās analīzes prakse 

B2 – Cilvēkresursu vadība (izvēle) – 29 KRP B2 – Cilvēkresursu vadība (izvēle) – 34 KRP 

Civiltiesības 
Sociālā un saskarsmes psiholoģija 
Studiju darbs II 
Darba tiesības 
Studiju darbs IV – Finansu analīze 
Darba tirgus Latvijā un ES 
Personāla atlase un attīstība 
Komandas darbs 
Biznesa psiholoģija  
Darba psiholoģija 
Personības attīstības psiholoģija 
Pētījumu metodoloģija 
Profesionālās veselības psiholoģija 
Sadarbības kultūra organizācijā 

Sociālā psiholoģija 
Komunikācijas teorija 
Darba tiesiskās attiecības 
Studiju darbs II - Lietvedība 
Personāla lietvedība un darba organizācija 
Atalgojumu sistēma un algu grāmatvedība 
Darba un profesionālās veselības psiholoģija 
Personāla atlase, novērtēšana un attīstība 
Studiju darbs IV - Personāla atlase un novērtēšana 
Darba tirgus Latvijā un ES 
Lēmumu pieņemšanas stratēģijas un tehnikas 
Organizācijas supervīzija 
Uzņēmuma pārvaldības sistēmas 
Personības psiholoģija 
Profesiju standarti un tos reglamentējošie dokumenti 
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B2 – Prakse 17 KRP   
B2 – Prakse 7 KRP 

Personāla organizācijas prakse 
Lietvedības prakse organizācijā 
Cilvēkresursu vadības prakse I 
Cilvēkresursu vadības prakse II 

Lietvedības prakse organizācijā 
Cilvēkresursu vadības prakse 
 

B3- Organizāciju socioloģija (izvēle) – 29 KRP B3 – Sabiedrisko attiecību vadība (izvēle) – 34 KRP 

Sociālā un saskarsmes psiholoģija 
Socioloģisko pētījumu organizācija un metodes  
Organizāciju un grupu socioloģija 
Studiju darbs II 
Demogrāfija 
Mūsdienu socioloģijas teorijas 
Sociālā filozofija 
Datu apstrāde ar SPSS 
Kvantitatīvās metodes socioloģijā 
Kvalitatīvās metodes socioloģijā 
Mazo grupu pētījumi 
Studiju darbs IV 
Dažādu sabiedrības dzīves jomu socioloģijas (biznesa, kultūras, dzimtes 
u.c.) 
Pilsētas un lauku socioloģija 

Komunikācijas teorija 
Masu komunikācija un psiholoģija 
Sabiedrisko attiecību metodes  
Sabiedrisko attiecību vēsture un teorijas 
Studiju darbs II 
Angļu valoda sabiedriskajās attiecībās I, II 
Sabiedrisko attiecību kampaņu organizēšana I, II 
Riska un krīžu komunikācija I, II 
Rakstīšana un rediģēšana I, II 
Lobēšana 
Lietišķā komunikācija 
Vizuālā komunikācija un publicitāte 
 

B3 – Prakse 17 KRP  B3 – Prakse 7 KRP  
Socioloģiskā prakse I 
Socioloģiskā prakse II 
Socioloģiskā prakse III 
Socioloģiskā prakse IV  

Sabiedrisko attiecību prakse 
Sabiedrisko attiecību vadības prakse 

 

  B4 – Ārējo sakaru vadība (izvēle) – 34 KRP  

Loģistika un transporta menedžments 
Komunikācijas teorija 
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Masu komunikācija un psiholoģija 
Angļu valoda ārējo sakaru vadībā I, II 
Studiju darbs II 
Tulkošanas teorija un metodika  
Starptautiskās un salīdzināmās tiesības 
Franču valoda starpkultūru komunikācijā I, II 
Pasaules reģionu ekonomiskā ģeogrāfija 
Lobēšana 
Protokols 
Lietišķā komunikācija 
B4 – Prakse 7 kRP 

Ārējo sakaru prakse 
Ārējo sakaru vadības prakse 
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