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1. Studiju programmas mērķis un uzdevumi 
 
1.1. Studiju programmas mērķis, uzdevumi un studiju rezultāti 

Maģistra profesionālo studiju programmas "Inovācijas un uzņēmējdarbība" mērķis 
ir izglītot uzņēmējus, iestāžu un organizāciju un to struktūrvienību vadītājus uzņēmējdarbības 
un pārmaiņu vadībā, īpašu vērību pievēršot jaunāko zināšanu apguvei par inovācijām un 
produktu attīstību. 

Līdzīgi kā jebkuras maģistrantūras, arī šīs studiju programmas vispārīgais mērķis ir 
sagatavot augsti kvalificētus speciālistus gan privātajam, gan valsts sektoram, kuri spētu 
konkurēt darba tirgū un veikt zinātniski pētniecisko un pedagoģisko darbu. Lai to 
nodrošinātu, programmu veido studiju kursi, kas attīsta absolventu spēju patstāvīgi ģenerēt 
jaunas idejas un tās praktiski realizēt dažādās sfērās. 

 
Studiju programmas mērķis un uzdevumi pēc savas būtības piecu gadu laikā pēc 

akreditācijas nav mainījušies. Taču pārskata periodā tie ir precizēti un papildināti, kā arī 
šobrīd īpaša vērība pievērsta sasniedzamo rezultātu novērtēšanai. 

Studiju programmas uzdevumi un sasniedzamie rezultāti: 
- apgūt un pilnveidot profesionālās prasmes un iemaņas, uzrādot atbilstošas sekmes un 

studiju rezultātus katrā kursā;  
- attīstīt studējošo analītiskās spējas un veicināt interesi par sabiedrībā notiekošiem 

procesiem, analizējot valsts ekonomisko situāciju un konkrētu nozaru attīstības tendences, 
analizējot un vērtējot situāciju uzņēmumā, valsts ekonomikā kopumā un dažādās 
vadībzinību jomās; 

- sekmēt pētniecības darba prasmes apguvi, izstrādājot maģistra darbu un studiju darbus 
dažādu kursu ietvaros; 

- attīstīt iemaņas problēmu apzināšanā, mērķu formulēšanā un to risināšanā, piedāvājot 
atsevišķu problēmu praktiskus risinājumus maģistra darbā un studiju kursu ietvaros; 

- studiju procesa rezultātā attīstīt studējošo intelektu, veicināt viņu garīgo pilnveidošanos, 
sekmēt intelektuālo spēju izmantošanu studiju procesā un tālāk viņu praktiskajā darbībā; 

- izpildot visas programmas prasības, dot iespēju studējošiem iegūt maģistra profesionālo 
grādu.  

 
Mērķu un uzdevumu realizācijas pakāpi varam vērtēt pēc: 

- studentu aktivitātes un sekmēm studiju procesā;  
- dalības pētnieciskajā un inovatīvajā darbā savā uzņēmumā; 
- studentu aktivitātes sabiedriskajās organizācijās; 
- darba devēju atsauksmēm par absolventiem; 
- pašu absolventu atziņām pēc programmas absolvēšanas. 

 
Studiju programmas apguves rezultātā absolvents (plānotie rezultāti): 

1. Spēj izmantot teorētiskās un praktiskās zināšanas un prasmes uzņēmuma un tā 
struktūrvienību efektīvai vadīšanai. 

2. Spēj izstrādāt uzņēmuma darbības stratēģiju, misiju un mērķus visu iesaistīto pušu 
(valsts, īpašnieku, sabiedrības u.c.) interesēs.  

3. Spēj plānot un prognozēt uzņēmuma efektīvu un racionālu darbību atbilstoši noteiktajiem 
mērķiem, ekonomiskajai videi un darba tirgus situācijai. 

4. Spēj vadīt nacionālu un internacionālu – multikulturālu darbinieku kolektīvu. 
5. Spēj strādāt individuāli un grupā, izmantojot savas zināšanas un līdera prasmes, spēja 

uzņemties atbildību par savas darbības rezultātiem. 
6. Spēj pārstāvēt uzņēmumu darījumos ar citiem uzņēmumiem, organizācijām, iestādēm, tai 

skaitā pašvaldībām un valsts institūcijām.  
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7. Spēj sadarboties ar citiem uzņēmumiem, to īpašniekiem un citām ieinteresēto personu 
grupām uzņēmuma mērķu sasniegšanai.  

8. Spēj sazināties valsts valodā un vismaz divās svešvalodās. 
9. Spēj veikt pētījumus ar zinātnisko vērtību vadībzinību jomā. 
10. Spēj lietot informācijas tehnoloģijas savas darbības veikšanai. 
11. Spēj nodrošināt darba aizsardzības un ugunsdrošības normatīvo aktu prasību ievērošanu 

uzņēmumā. 
12. Spēj nodrošināt darba tiesisko attiecību normu ievērošanu uzņēmumā. 
13. Spēj nodrošināt vides aizsardzības normatīvo aktu ievērošanu uzņēmumā. 
 

Studiju procesa laikā studenti apgūst teorētiskās un praktiskās zināšanas un prasmes 
uzņēmuma un tā struktūrvienību efektīvai vadīšanai. Studenti attīsta spējas izstrādāt 
uzņēmuma darbības stratēģiju, misiju un mērķus ieinteresēto pušu interesēs, kā arī spēju 
plānot un prognozēt un organizēt uzņēmuma racionālu darbību atbilstoši noteiktajiem 
mērķiem, ekonomiskajai videi un darba tirgus situācijai. Īpaša vērība tiek pievērsta inovatīvas 
radošas domāšanas veicināšanai, lai nodrošinātu jaunu produktu radīšanai nepieciešamās 
kompetences. 

Studiju programmas apguves procesā liela uzmanība tiek pievērsta gan individuālajam 
darbam, gan grupu aktivitātēm. Tādējādi tiek attīstītas kompetences strādāt individuāli un 
grupā, izmantojot savas zināšanas un līdera prasmes. Tāpat tiek attīstītas arī spējas sadarboties 
ar citām ieinteresēto personu grupām mērķu sasniegšanai. Izstrādājot un prezentējot 
individuālos un grupu darbus, kā arī maģistra darbu, studenti attīsta spējas uzņemties atbildību 
par savas darbības rezultātiem. Apgūstot zināšanas kursā „Informācijas sistēmu vadīšana” un 
praktiski izmantojot RTU e-studiju sistēmu ORTUS, studenti attīsta spējas un praktiski 
izmanto informācijas tehnoloģijas. 

Studiju priekšmetu saturā ir integrēti jautājumi par darba aizsardzības, ugunsdrošības un 
vides aizsardzības prasību ievērošanu, kā arī darba tiesisko attiecību normu ievērošanu 
uzņēmumā. 

Apgūstot pedagoģijas un psiholoģijas kursu, kā arī izstrādājot maģistra darbu tiek 
attīstītas spējas veikt pētījumus ar zinātnisko vērtību vadībzinību jomā. 

Programmas starptautiskais raksturs, sadarbība ar ārzemju pasniedzējiem, studiju 
brauciens nodrošina to, ka absolventi attīsta kompetences vadīt nacionālu un internacionālu – 
multikulturālu darbinieku kolektīvu.  

 
1.2. Studiju programmas atbilstība RTU mērķiem un uzdevumiem 

RTU misija ir nodrošināt Latvijas tautsaimniecības nākotnei vitāli svarīgo augstas 
kvalitātes zinātnisko pētniecību un sagatavot starptautiskajā darba tirgū pieprasītus un 
konkurētspējīgus augstas kvalitātes speciālistus.  

RTU vīzija ir – Rīgas Tehniskā universitāte – moderna un prestiža starptautiski 
pazīstama universitāte kā Eiropas studiju, zinātniskās pētniecības, un inovāciju centrs – 
Latvijas attīstības stūrakmens. 

Maģistra profesionālo studiju programmas „Inovācijas un uzņēmējdarbība” 
absolventu konkurētspēja ir augsta, šī ir pirmā un joprojām viena no nedaudzajām 
programmām Latvijā ar īpašu uzsvaru uz jaunu produktu attīstību, inovācijām un pārmaiņu 
vadīšanu.  

Kopumā IEVF programmām un arī minētajai programmai tiek izvirzīti mērķi, kuri 
veidojas no RTU stratēģiskajiem mērķiem, tātad: 
⇒ zinātniskās darbības izcilība – kvalitatīvi zinātniskie pētījumi integrēti studiju procesā ar 

plašu iesaisti starptautiskajā, valsts un nozaru pētniecības programmās, kas sekmē 
tehnoloģiju pārnesi un inovāciju attīstību; 

⇒ studiju izcilība – augstas kvalitātes, prestižas, starptautiski atzītas studijas, kas iemāca 
kritiski uztvert un radoši apstrādāt informāciju, analītiski domāt, attīstīt jaunrades spējas 
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un pašizglītoties mūža garumā, sagatavojot starptautiskajā darba tirgū konkurētspējīgus 
speciālistus; 

⇒ organizācijas izcilība un atpazīstamība – demokrātiska, efektīva un moderna 
universitātes darba organizācija, kas veicina studiju un zinātniskās darbības izcilību, kā 
arī RTU atpazīstamību pasaulē; 

⇒ infrastruktūras izcilība – integrēts un moderns studiju un zinātnisko darbību veicinošs 
informatīvais un teritoriālais komplekss ar IEVF centru Rīgā, Meža ielā 1.  
 

 
2. Studiju programmas organizācija 

 
Maģistra profesionālo studiju programma "Inovācijas un uzņēmējdarbība" 

apstiprināta RTU Senāta sēdē 2003.gada 2.jūnijā prot.Nr.478. (skat. 1.pielikums) 
Studiju programmas realizācijai saņemta Akreditācijas lapa Nr.023-842 (Akreditācijas 

komisijas 2005.gada 11.maija lēmums Nr.879) (informācija 16.pielikumā, p.16.1.) par 

tiesībām īstenot akreditēto profesionālo studiju programmu „Inovācijas un 

uzņēmējdarbība” (informācija 16.pielikumā, p.16.2.) un piešķirt maģistra profesionālo 

grādu uzņēmumu un iestāžu vadībā un uzņēmumu un iestāžu vadītāja kvalifikāciju 
(informācija 16.pielikumā, p.16.3.).  
 

2.1. Izmaiņas studiju programmas struktūrā un saturā 

Maģistra programmas struktūra un citi formālie nosacījumi atbilst valsts normatīvajos 
aktos un RTU senāta lēmumos noteiktajām prasībām. Akreditācijas periodā būtiskas 

izmaiņas studiju programmā nav notikušas.  
Pašreizējās programmas obligātā daļa ietver 4 obligātos studiju priekšmetus, kas veido 

maģistranta teorētisko zināšanu pamatu un nodrošina programmas pamatmērķa sasniegšanu, 
un 10 obligātās izvēles priekšmetus, kas nodrošina programmas uzdevumu sasniegšanu.  

Atbilstoši ekspertu komisijas ieteikumiem (pēc iepriekšējās akreditācijas), 
starptautiskajiem standartiem un studiju jomas attīstības tendencēm, kā arī normatīvo aktu 
izmaiņām, sešu gadu laikā pēc akreditācijas programmā ir regulāri veikta studiju 
priekšmetu saturiska izvērtēšana, tēmu apvienošana, papildināšana un aktualizācija, kā arī 
programmā ir veiktas šādas izmaiņas (skat.2.pielikums): 
1) 2006.gada 10.aprīlī RTU IEF Dome pieņēma lēmumu Nr.98 par precizējumu iepriekšējās 

izglītības prasībās. Šis lēmums akceptēts RTU Senāta lēmumu Nr.508 2006.gada 
30.oktobrī un 2006.gada 04.decembrī LR Izglītības un zinātnes ministrijas Studiju 
programmu akreditācijas komisijai tika iesniegts RTU iesniegums Nr.01000-09/917 „Par 
izmaiņām iepriekšējās izglītības prasībās”, iesniegums tika izskatīts un pieņemts 
zināšanai. Programmas apraksts ir papildināts ar nepieciešamajiem paskaidrojumiem. 

2) 2007.gada 3.septembrī RTU IEF Dome pieņēma lēmumu Nr.116 par izmaiņām A. un B. 
daļu priekšmetu sarakstā mainot statusu diviem studiju kursiem, šis lēmums akceptēts ar 
RTU Mācību prorektora rīkojumu Nr.02/43 2007.gada 06.septembrī.  

3) 2007.gada 12.novembrī RTU IEF Dome pieņēma lēmumu Nr.1 par papildinājumiem 
obligātās izvēles priekšmetu sarakstā, šis lēmums akceptēts ar RTU Mācību prorektora 
rīkojumu Nr.02/57 2007.gada 13.novembrī. 

4) 2009.gada 11.maijā RTU IEVF Dome pieņēma lēmumu Nr.20 par izmaiņām A. un B. daļu 
priekšmetu sarakstā mainot statusu diviem studiju kursiem un papildinot programmas B 
daļas priekšmetu sarakstu ar obligātās izvēles specializējošo priekšmetu „Projektu vadīšana 
– 4 KP”. Līdz ar to mainīts obligāto studiju priekšmetu daļas (A daļa) apjoms no 24 KP uz 
18 KP un obligātās izvēles priekšmetu daļas (B daļa) apjoms no 10 KP uz 16 KP (attiecīgi 
B.1.daļa no 8 KP uz 14 KP). Šis lēmums akceptēts ar RTU Mācību prorektora rīkojumu 
Nr.02000-01/36 2009.gada 29.septembrī.  
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Ir veikta ikgadējā un nepieciešamā studiju priekšmetu satura izvērtēšana un atjaunošana, 
kā rezultātā mainīta studiju priekšmetu apguves secība. Studiju priekšmets „Inovāciju 
tehnoloģijas” no 3.semestra ir pārcelts uz 2.semestri, bet priekšmets „Visaptverošā kvalitātes 
vadība” pārcelts no 2.semestra uz 3.semestri. Mainīts arī prakses kredītpunktu sadalījums pa 
semestriem dienas nodaļas studentiem, kas programmu apgūst 100 KP apjomā. 

Veiktās izmaiņas ir atspoguļotas studiju plānos (skat. 3. un 4.pielikums). Izmaiņas 
studiju plānos tika veiktas gan pilna, gan nepilna laika studijām.  

Pamatojoties uz RTU Senāta lēmumu „Par Studiju rezultātu vērtēšanas nolikumu” 
(pieņemts 2010.gada 29.martā), RTU studiju priekšmetu reģistrā tika veiktas izmaiņas, kas 
skar katra studiju priekšmeta pārbaudes veidu. Tagad visiem studiju programmas obligātiem 
(A daļas) priekšmetiem pārbaudes veids ir eksāmens. Studiju projektam (kursa jeb studiju 
darbam), praksei un programmas noslēguma darbam arī ir viens pārbaudes veids un tas ir 
atbilstoši – studiju, prakses vai maģistra darbs, kurš tiek vērtēts ar atzīmi. 

No 2008.gada mainīta arī kārtība maģistra darba iesniegšanai un aizstāvēšanai. Tagad 
studējošie iesniedz ne tikai maģistra darbu iesietu cietos vākos, bet arī darba elektronisko 
versiju ierakstītu kompaktdiskā (CD). Darbu elektroniskās kopijas ir jāglabā kopā ar darbu, 
tās ir pieejamas darbu vadītājiem, recenzentiem un gala pārbaudījumu komisijas locekļiem. 

Visas minētās izmaiņas ir saistītas ar studiju programmas un tās kvalitātes pilnveidi un 
nav uzskatāmas par būtiskām, saskaņā ar Augstskolu, koledžu un augstākās izglītības 
programmu akreditācijas kārtību.  

 
2.2. Studiju programmas organizācija un administrēšana  

Studiju sistēma Rīgas Tehniskajā universitātē ir veidota atbilstoši Izglītības likumam, 
Augstskolu likumam un Profesionālās izglītības likumam, tā, lai maksimāli veicinātu studiju 
programmās izvirzīto mērķu sasniegšanu un atvieglotu uzdevumu izpildi. Studiju sistēmu 
augstskolā iekšēji nosaka studentu un augstskolas attiecības reglamentējošie dokumenti un 
studiju norisi un organizāciju reglamentējošie dokumenti. 

Svarīgākie dokumenti, kas nosaka studentu un augstskolas attiecības ir ieskaitīšanas 
dokumenti un atsevišķs līgums par izglītības iegūšanas noteikumiem, kā arī iekšējās kārtības 
noteikumi. 

Pamatdokumenti un pārvaldes struktūrvienības, kas reglamentē, vada un nosaka studiju 
norisi, kārtību un organizāciju ir: 

– Rīgas Tehniskās universitātes Satversme; Augstskolas vadība un Senāts;  
– Fakultātes vadība un Dome; Studiju programmas administrācija; 
– Studentu pašpārvalde; 
– Studiju programma (skat. 1.pielikumu);  
– Studiju kursu programmas (skat. 18.pielikumu);  
– Studiju plāns pilna un nepilna laika studijām (skat. 3.un 4. pielikumus). 

 
Visi atbilstošie dokumenti ir pieejami RTU struktūrvienībās un pie maģistra 

profesionālo studiju programmas „Inovācijas un uzņēmējdarbība” administrācijas IEVF RUI 
Starptautisko programmu nodaļā. 

Augstskolas darbību reglamentējošie normatīvie dokumenti ir pieejami arī RTU mājas 
lapā internetā: www.rtu.lv – sadaļā – Studiju reglaments. Tāpat katram studentam un RTU 
darbiniekam tie ir pieejami RTU elektroniskajā studiju vidē ORTUS (pieeja tikai reģistrētiem 
lietotājiem). 

Imatrikulētajiem studentiem RTU izsniedz studenta apliecību. No imatrikulācijas brīža 
studentam ir visas RTU studējošā tiesības, ko paredz Izglītības likums, Augstskolu likums, 
Rīgas Tehniskās universitātes Satversme un citi saistošie dokumenti. Studentiem ir iespējas 
apgūt papildus zināšanas, mainīt studiju formu un studiju programmu, ieskaitīt studiju 
novērtējumā citās augstākās izglītības studiju programmās iegūtās zināšanas, kā arī uz laiku 
(ne ilgāku par 2 gadiem) pārtraukt studijas, saglabājot attiecības ar RTU. 
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Studiju programmas struktūra un īstenošanas forma 
Studiju programmas īstenošanā būtiskas izmaiņas pārskata periodā nav veiktas, 

izvēlētā moduļu studiju īstenošanas forma ir sevi attaisnojusi un tā ir arī viens no faktoriem, 
kādēļ studenti šo programmu izvēlas.  

Studiju programma tiek īstenota pilna un nepilna laika studiju formā. Gan pilna, gan 
nepilna laika studijas pielāgotas strādājošo cilvēku vajadzībām, dodot viņiem iespēju 
kvalitatīvi apgūt zināšanas.  

Nepilna laika formā studiju programma tiek īstenota 2 gados (60 KP apjomā). Savukārt 
izpildot normatīvo aktu prasības, studentiem ar iepriekšēju bakalaura akadēmisko grādu 
programma tiek īstenota 2,5 gados (100 KP apjomā) – kombinējot studijas un kvalifikācijas 
iegūšanai paredzēto praksi, tādejādi semestrī realizējot pilna laika studiju apjomu. 

Studiju process ir sadalīts moduļos - katrs priekšmets ietver no 2 līdz 3 moduļiem 
atbilstoši priekšmeta kredītpunktu apjomam – 2 KP atbilst vienam studiju modulim. Moduļi 
izveidoti pēc šāda parauga: 2 atsevišķi nodarbību bloki auditorijās, kam seko individuālais un 
grupu darbs. 

4 KP kursa (2 moduļi) apguves grafika piemērs ir šāds:  
1. mācību bloks auditorijā 
3 vakaru un 1 pilnas dienas intensīvas lekciju, grupu darba, problēmu risināšanu nodarbības: 
trešdienas, ceturtdienas un piektdienas vakaros -18:00 ... 21:00; sestdien – 09:00 ... 16:00. 
1. starpposms: 
2-3 nedēļas veltītas problēmu risināšanai, diskusijām un mājas darbiem. Galvenā 
komunikācijas metode starp lektoru un studentiem, kā arī pašu studentu starpā ir ORTUS, 
RTU studiju un komunikācijas sistēma internetā. 
 
2. mācību bloks auditorijā 
3 vakaru un 1 dienas intensīvas lekciju, grupu darba, problēmu risināšanu nodarbības: 
trešdienas, ceturtdienas un piektdienas vakaros: 18:00 ... 21:00; sestdien – 09:00 ... 16:00. 
2. starpposms: 
2-3 nedēļas veltītas problēmu risināšanai, diskusijām un mājas darbiem. Galvenā 
komunikācijas metode starp lektoru un studentiem, kā arī pašu studentu starpā ir ORTUS. 
 
Eksāmens vai studiju darbs/projekts vai integrēts pārbaudījums: 
Var mainīties atkarībā no kursa specifikas. 
 

Studiju procesā notiek regulāra un sistemātiska komunikācija ar studentiem gan 
izmantojot e-studiju platformu ORTUS, gan arī ar programmas biroja darbinieku palīdzību. 
Programmas biroja vadītāja nodrošina mācību literatūras izsniegšanu, operatīvās informācijas 
izsūtīšanu un iegūšanu (piemēram, aptaujas, atgādinājumi par pārbaudījumiem vai jauna kursa 
sākumu u.tml.), kā arī regulāru komunikāciju ar studentiem. Programmas administrācija 
nodrošina arī komunikāciju ar absolventu asociāciju, kā arī uzņēmumiem. 

Īstenojot studiju projektus (gandrīz katra kursa ietvaros), students apgūst patstāvīgā 
darba un analītisko pētījumu iemaņas, studiju projektu uzdevumi ir izstrādāti, ņemot vērā 
aktuālās uzņēmējdarbības un vadības problēmas, kā arī komercdarbības aktualitātes Latvijā un 
ārvalstīs. Plānojot studiju projektu izpildi, tiek ņemta vērā zināšanu un prasmju apgūšanas 
loģiskā secība un studentu patstāvīgā darba limits. 
 
2.3. Studiju programmas iekšējās kvalitātes mehānisma darbība 

RTU darbojas iekšējā kvalitātes vadības sistēma. Studiju programmas kvalitāti vērtē 
studiju programmas administrācija un katedras, kuras realizē studiju programmu, kā arī citas 
iesaistītās struktūrvienības, fakultātes Nozares studiju programmu komisija, fakultātes Dome 
un RTU Senāts, kā arī fakultātes studējošo pašpārvalde. 



 10

Augstākās izglītības studiju programmas iekšējā kvalitātes nodrošināšanas mehānisma 
darbība RTU tiek nodrošināta šādos līmeņos: 
1. Mācību prorektora dienesta līmenī iekšējās kvalitātes kontroli veic Studiju daļa. Studiju 

daļa veic: 
⇒ RTU mācību priekšmetu (MP) reģistra uzturēšanu un kontroli, kas ietver sevi MP 

atbilstības kontroli augstākās izglītības programmai, tas saturam; 
⇒ studējošo anketēšanu universitātes līmenī. Anketēšanas mērķis ir noskaidrot: pirmā 

kursa studējošo adaptāciju universitātes sistēmā un visu studējošo apmierinātību ar 
studiju procesu, lekcijām, praktiskajam nodarbībām pēc katra semestra. Anketēšanas 
rezultāti pieejami RTU Studiju daļā un elektroniski arī katedru vadītājiem; 

2. RTU fakultāšu līmenī: 
⇒ reizi gadā augstākās izglītības programmas direktors sniedz atskaiti fakultātes Domei, 

iepriekš programmas aktualizāciju izvērtējot fakultātes Nozares studiju programmu 
komisijā; 

⇒ studiju programmu kvalitātes nodrošināšanai tiek piesaistīta fakultātes studējošo 
pašpārvalde un tās biedri, kuri aktīvi darbojas augstskolas lēmējinstitūcijās: RTU 
Akadēmiskajā sapulcē, RTU Senātā, RTU Senāta komisijās un fakultātes Domē. 
Studējošo pašpārvalde veic anketēšanu, kuras rezultātā tiek noskaidrots studentu 
viedoklis un saņemti ieteikumi gan par mācību priekšmetu realizācijas uzlabošanu, 
gan pasniedzēja darba uzlabošanas iespējām.  

⇒ reizi gadā RTU Inženierekonomikas un vadības fakultātes studējošo pašpārvalde 
organizē Pasniedzēju gada balvu. Pasniedzēju gada balva tiek pasniegta vairākās 
nominācijās, kur pretendenti tiek izvirzīti pamatojoties uz anketēšanas rezultātiem; 

⇒ RTU Inženierekonomikas un vadības fakultāte 2008.gada rudenī nodeva ekspluatācijā 
jaunu korpusu Rīgā, Meža ielā 1/7, kurā telpu un tehniskais aprīkojums ir nodrošināts 
atbilstoši starptautiskiem standartiem, kas savukārt sekmē fakultātes attīstību un 
paaugstina studiju programmu realizācijas kvalitāti. 

3. Studiju programmas administrācijas līmenī (Starptautisko programmu nodaļā - SPN): 
⇒ katru semestri tiek veikta studiju programmā studējošo aptauja par pasniedzēju darba 

kvalitāti un studiju programmas novērtējumu. Aptauja notiek elektroniski ORTUS 
vidē, rezultātus saņem katrs mācībspēks personiski un SPN vadītājs. Rezultāti 
apkopotā formā tiek apspriesti SPN paplašinātajās sēdē, Nozares studiju programmu 
komisijas sēdē un fakultātes Domes sēdē; 

⇒ reizi studiju gadā tiek pārskatītas studiju programmu kursu anotācijas un kursu 
programmas, metodiskie materiāli, jaunākā mācību literatūra un studiju darbu 
(referātu, studiju darbu, prakses atskaišu un noslēguma darbu) metodiskie norādījumi;  

⇒ akadēmiskajam personālam tiek organizēti kursi un semināri par jaunākajām mācību, 
pedagoģiskajām metodēm, kā arī tiek veicināta kvalifikācijas paaugstināšanas kursu 
apmeklēšana; 

⇒ akadēmiskais personāls un studiju programmas administrācija piedalās dažādos 
pieredzes apmaiņas pasākumos, sadarbojoties ar citu valstu augstskolām, tiekoties ar 
atbilstošo iestāžu pārstāvjiem un uzņēmējiem, kā arī savstarpēji apspriežot aktualitātes 
nozarē, studējošo pētnieciskos darbus un projektus, analizējot to rezultātus; 

⇒ nodaļa nepārtraukti seko telpu un tehniskā aprīkojuma kvalitātes prasību atbilstībai, 
izveidotas atbilstošas auditorijas ar nepieciešamajiem multimediju tehnikas 
līdzekļiem. 
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3. Studiju programmas apraksts 
 

3.1. Studiju programmas īstenošanas ilgums un apjoms 

Maģistra profesionālo studiju programma „Inovācijas un uzņēmējdarbība” atbilst LR 
MK noteikumiem Nr.481 „Noteikumi par otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts 
standartu” un RTU atbilstošajiem normatīviem dokumentiem (informācija 16.pielikums, 
p.16.4. un p.16.6.). 

Katrā studiju gadā ir 2 semestri, katra semestra ilgums ir 20 nedēļas. Nepilna laika 
studijas RTU tiek organizētas saskaņā ar RTU Senāta lēmumiem un vadības rīkojumiem 
(informācija 16.pielikums, p.16.5.). 
Studiju programmas īstenošanas vieta ir Rīga un īstenošanas veids:  

- pilna laika klātiene;  
- nepilna laika klātiene un nepilna laika neklātiene. 

Studiju programmas apjoms un ilgums: 
 Studiju apjoms Studiju ilgums 

Pilna laika studijām 
Nepilna laika studijām 

60 KP vai 100 KP 1,5 gadi vai 2,5 gadi 
60 KP vai 100 KP 2 gadi vai 3 gadi 
  

Prasības, uzsākot studiju programmas apguvi: 
1) Bakalaura profesionālais grāds un/vai 2.līmeņa profesionālā augstākā izglītība, un vismaz 3 

gadu uzņēmēja pieredze vai pieredze vadošā amatā 
2) Bakalaura akadēmiskais grāds sociālo zinātņu jomā vai tam pielīdzināma izglītība, un 

vismaz 3 gadu uzņēmēja pieredze vai pieredze vadošā amatā  
 
Izpildot studiju programmā noteiktās prasības, absolventiem tiek piešķirts maģistra 

profesionālais grāds uzņēmumu un iestāžu vadībā (60 KP programma).  
Absolvējot maģistra programmu (100 KP apjomā) ar iepriekš iegūtu bakalaura 

akadēmisko grādu, papildus tiek iegūta piektā līmeņa profesionālā kvalifikācija 
„Uzņēmumu un iestāžu vadītājs”. 

Absolvējot maģistra profesionālās studijas, tālāk izglītību var turpināt doktorantūrā. 
 
3.2. Programmas struktūra un daļu apraksts 

Programma „Inovācijas un uzņēmējdarbība” veidota atbilstoši darba tirgus prasībām 
un izglītības sistēmas normatīvajiem aktiem. 

Maģistra studiju rezultātā students iegūst zināšanas un nepieciešamo profesionālo 
kompetenci un veido noteiktu kultūras un inteliģences pakāpi. Paredzēts, ka līdz ar zinātniskā 
un praktiskā darba iemaņu iegūšanu, tiek papildinātas zināšanas psiholoģijā un pedagoģijā, lai 
veiksmīgāk varētu uzsākt gan profesionālo un, iespējams, arī pedagoģisko karjeru. 
 
Programmas (60 KP apjomā) vispārējā struktūra ir šāda: 
Obligātie studiju priekšmeti 18 KP vai 30% 
Specializējošie ierobežotās izvēles priekšmeti 14 KP vai 23% 
Humanitārie, sociālie (Pedagoģijas/ psiholoģijas) priekšmeti 2 KP vai    3% 
Prakse 6 KP vai 10% 
Maģistra darbs 20 KP vai 34% 
 Kopā 60 KP vai 100% 

 
Maģistra profesionālo studiju programmā ir ietverti: 
- studiju kursi, kas nodrošina jaunāko sasniegumu apguvi nozares teorijā un praksē un kuru 

apjoms ir vismaz 16 KP:  Vadības grāmatvedība un projektu analīze, Tehnoloģiju un jaunu 
produktu mārketings, Informācijas sistēmu vadīšana, Inovāciju tehnoloģijas; 
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- pētnieciskā darba, jaunrades darba, projektēšanas darba un vadībzinību studiju kursi, kuru 
apjoms ir 16 KP:  Produktu dizains un attīstība, Projektu vadīšana, Stratēģijas un pārmaiņu 
vadīšana, Uzņēmējdarbība un plānošana, Visaptverošā kvalitātes vadība, Talantu un 
personāla vadība; 

- pedagoģijas un psiholoģijas studiju kursi, kuru apjoms ir vismaz 2 kredītpunkti: 
Pedagoģija, Psiholoģija, Zināšanu vadība.  

 
Obligātie un obligātās izvēles specializācijas studiju priekšmeti ir izstrādāti īpaši šai 

programmai. Pedagoģijas un psiholoģijas studiju priekšmeti tiek piedāvāti no RTU 
Humanitārā institūta piedāvāto priekšmetu klāsta, piemērojot programmas prasībām.  

Īpaša uzmanība studiju laikā tiek veltīta praksei. Prakses laikā students pielieto iegūtās 
zināšanas praktiskā darbā. Turklāt ceturtā semestra laikā kā viena no programmas 
sastāvdaļām ir paredzēts studiju brauciens uz Norvēģiju (5 dienas). Tas ietver uzņēmumu 
apmeklējumus, kā arī lekcijas par dažādiem uzņēmējdarbības un ekonomikas jautājumiem ES 
un globalizācijas kontekstā, īpašu vērību veltot inovāciju izstrādes pieredzei Norvēģijā. 
Studiju vizītes programmas paraugs apskatāms 12.pielikumā. 

Ievērojot Latvijas integrāciju Eiropas Savienībā un biznesa globalizāciju, programma 
tiek īstenota gan latviešu, gan angļu valodā. Tā rezultātā studējošie labāk apgūst arī 
starptautisko biznesa terminoloģiju. 

Studiju process ietver lekcijas, seminārus, grupu darbu un reālu projektu analīzi. Studiju 
noslēgumā studentiem jāizstrādā un jāaizstāv maģistra darbs. Maģistra darba tēmas ir saistītas 
ar reālo biznesa problēmu risināšanu uzņēmumos, izmantojot studiju programmā apgūtās 
zināšanas.  

Maģistra profesionālo studiju programmas „Inovācijas un uzņēmējdarbība” visu studiju 
kursu saraksts, to apjoms, īstenošanas plānojums, atbildīgais akadēmiskais personāls 
pievienots 7.un 8.pielikumā un studiju kursu programmas – 18.pielikumā. 

 

 

4. Vērtēšanas sistēma 
 

Studentu zināšanu vērtēšanas pamatā ir LR MK noteikumi (informācija 16.pielikums, 
p.16.6.) un atbilstošie RTU Senāta lēmumi. Zināšanu vērtēšana notiek saskaņā ar RTU rektora 
2001.gada 16.janvāra rīkojumu Nr.3–10 “Par pāreju uz Latvijā vienotu atzīmju sistēmu” pēc 
desmit ballu skalas. 

Studentu mācību sasniegumi un vērtējuma rezultāti divreiz mācību gadā tiek apspriesti 
programmas vadības sēdēs, Nozares programmu komisijā un IEVF Domē. Par katru 
priekšmetu atsevišķi un visu programmu tos apkopo un vērtē programmas administrācija un 
tie kalpo par pamatu tālākai mācību procesa pilnveidošanai. 

Studiju rezultātus vērtē pēc diviem kritērijiem – kvalitatīvais kritērijs (vērtējums 10 

ballu skalā) un kvantitatīvais kritērijs (kredītpunkti, iegūstot pozitīvu vērtējumu par studiju 
kursa satura apguvi). 

RTU kopumā un katrā fakultātē, arī IEVF ievēro šādus izglītības vērtēšanas 
pamatprincipus: 
⇒ Pozitīvo sasniegumu summēšanas princips – pozitīvie sasniegumi katra kursa ietvaros un 

kopumā programmas ietvaros tiek summēti. 
⇒ Pārbaudes obligātuma princips – katra kursa noslēgumā vērtējums ir obligāts. 
⇒ Vērtēšanas kritēriju atklātības un skaidrības princips – pārbaudījumu prasības ir 

pieejamas visiem interesentiem pie programmas administrācijas vai mācībspēkiem un 
tiek atbilstoši izklāstītas katra priekšmeta apguves sākumā, elektroniski pieejamas 
ORTUS sistēmā. 
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⇒ Vērtēšanas formu dažādības princips – kontroldarbi, studiju darbi, patstāvīgie darbi, 
uzstāšanās semināros, ieskaites, eksāmeni (mutisks, rakstisks, praktiski veicamu 
uzdevumu saturošs), prakses darba aizstāvēšana, maģistra darba aizstāvēšana u.c. 

⇒ Pārbaudījuma pieejamības princips – pārbaudījumu saturs un apjoms atbilst priekšmetu 
programmās noteiktajam saturam un profesionālās kvalifikācijas prasmju un zināšanu 
prasībām. Visi nosacījumi kredītpunktu iegūšanai ir aprakstīti katra priekšmeta 
programmā. 
 
Programmas apguves vērtēšanas pamatformas ir eksāmens un ieskaite, kas ir jākārto 

katra studiju kursa noslēgumā. Ikviena pārbaudījuma forma ir noteikta kursa programmā, 
izstrādāta atbilstoši RTU noteiktajai kārtībai. Programmas direktors apstiprina izstrādāto 
pārbaudes formu un tā glabājas struktūrvienības lietvedībā.  

Saskaņā ar RTU noteikto kārtību – „Studiju rezultātu vērtēšanas nolikums” (informācija 
16.pielikums, p.16.7.) – eksāmenus kārto rakstiskā, mutiskā, datorizētā vai kombinētā formā. 
Tas ļauj mācībspēkiem variēt un kombinēt teorētisko un praktisko zināšanu novērtēšanu, 
izmantojot teorētiskus jautājumus, testus, uzdevumus u.c. pārbaudes veidus. Programmas 
ietvaros nepārtraukti notiek pārbaudes darbu novērtēšanas pilnveidošana. 

Eksāmenu, studiju priekšmeta ietvaros, pieņem studiju kursa mācībspēks vai cits 
attiecīgās struktūrvienības vadītāja norīkots mācībspēks. Bez noslēguma pārbaudījuma katrā 
studiju kursā ir iespējami arī kārtējie pārbaudījumi – kontroldarbi, mājas darbi, semināri, 
studiju patstāvīgie darbi, studiju projekti u.c. Kārtējie pārbaudījumi ir noteikti un detalizēti 
aprakstīti studiju kursu programmās (skat. 18.pielikums).  

Mācībspēki, uzsākot darbu ar studentiem, pirmajā nodarbībā iepazīstina studējošos ar 
zināšanu un prasmju vērtēšanu kursa ietvaros. Šie vērtēšanas nosacījumi ir pieejami arī RTU 
elektroniskajā studiju vidē ORTUS. Studējošie tiek informēti par to, kādi nosacījumi 
semestra laikā būs jāizpilda, kā tiks vērtētas zināšanas, kādā mērā darbs semestra laikā 
ietekmēs gala pārbaudījumu.  

Papildus mācībspēki pievērš uzmanību un novērtē arī studējošo prasmi strādāt ar mācību 
un zinātnisko literatūru, konspektēt, rakstīt studiju darbus, sistematizēt materiālus, analizēt, 
spriest, pieņemt lēmumus profesionālās darbības sfērā. Liela vērība tiek veltīta studentu 
prasmei lasīt literatūru svešvalodās, izklāstīt neadaptētu tekstu galvenās idejas, diskutēt ar 
studiju biedriem, izmantot mācību tehniskos līdzekļus, veikt zinātniski pētniecisko darbu. Šīs 
prasmes tiek stimulētas ar interaktīvās studiju vides izmantošanu mācību procesā, kur 
mācībspēki veido diskusijas un forumus mācību priekšmeta ietvaros. 

Prakse līdz 2010.gadam tika vērtēta divdaļīgajā vērtējuma skalā – “ieskaitīts” vai 
“neieskaitīts”. No 2010./2011.mācību gada RTU ir stājies spēkā jauns prakses nolikums „Par 
prakses organizēšanas kārtību” (informācija 16.pielikums, p.16.8.), kas nosaka prakses 
vērtēšanu 10 ballu sistēmā. 

Prakses vērtējumu dod prakses vadītājs un prakses aizstāvēšanas komisija, ņemot vērā 
prakses atskaites aizstāvēšanu un izvērtējot uzņēmuma atsauksmes. Prakses aizstāvēšanas 
komisijas tiek izveidotas ar atbildīgās struktūrvienības vadītāja rīkojumu.  

Kredītpunktus ieskaita par katru apgūto studiju kursu un praksi, ja vērtējums nav bijis 
mazāks par 4 (gandrīz viduvēji) vai „ieskaitīts”. 

Programmas apguvi noslēdz valsts pārbaudījums, kurš tiek vērtēts pēc desmit ballu 
sistēmas, kura sastāvdaļa ir maģistra darba aizstāvēšana. Aizstāvot maģistra darbu vērtēšanas 
kritēriji ir: 
– spēja apstrādāt informāciju un risināt vadības problēmas, izmantojot teorētiskās zināšanas; 

vispārējā vadības kompetence;  
– augstākā līmeņa profesionālās zināšanas par uzņēmuma tipisko funkciju svarīgākajiem un 

mūsdienīgākajiem aspektiem;  
– izpratne par saskarnozaru mijiedarbību; daudzfunkcionālā kompetence; 
– prasme iegūt, apkopot, apstrādāt un analizēt datus; analītiskās spriešanas spēja; 
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– spēja izmantot teorētiskos instrumentus un metodes problēmas oriģinālai risināšanai; 
– spēja izdarīt argumentētus secinājumus un formulēt atbilstošus ieteikumus; 
– prasme prezentēt izstrādātos priekšlikumu un personisko viedokli. 

 
Programmas ietvaros sadarbībā ar Norvēģijas kolēģiem ir izstrādāti īpaši papildus 

noteikumi „Quality Standards for Grading, Attendance, and Professional Behavior” (skat. 
18.pielikums 2.punkts). 

Diplomu par profesionālā maģistra grāda vai maģistra grāda un kvalifikācijas iegūšanu 
(skat. 5.pielikums) saņem studenti, kuri ir apguvuši programmu un nokārtojuši valsts 
pārbaudījumu iegūstot tajā vērtējumu – ne mazāku par 4 (gandrīz viduvēji).  

Šāda vērtēšanas sistēma RTU darbojas no 2001./2002.mācību gada un nepārtraukti tiek 
pilnveidota atbilstoši starptautiskajiem standartiem un sekojot konkrētas studiju programmas 
attīstībai. 

 

 

5. Programmas praktiskā īstenošana 
 

Starptautiskā maģistra profesionālo studiju programma “Inovācijas un 

uzņēmējdarbība” ir izveidota 2003.gadā kā turpinājums četru gadu veiksmīgai sadarbībai 
starp RTU IEVF un Buskerudas universitātes koledžu Norvēģijā. Programma veidota, izpētot 
Masačūsetas Tehnoloģiskā institūta ASV (Massachusetts Institute of Technology) studiju 
programmas, kā arī Norvēģu partneru pieredzi, adaptējot to atbilstoši Latvijas darba devēju un 
izglītības likumdošanas prasībām.  

Maģistra profesionālo studiju programmas „Inovācijas un uzņēmējdarbība” studiju 
process tiek organizēts auditorijās, datoru klasēs un prakses vietās. Studiju procesa 
nodrošināšanā pamatā tiek iesaistītas RTU IEVF struktūrvienības, to mācībspēki un tehniskais 
personāls: 
⇒ IEVF RUI Starptautisko programmu nodaļa (direktors Dipl. Inženieris-ekonomists, 

MBA, prakt. docents M.Ozoliņš) 
⇒ IEVF RUI Ražošanas un uzņēmējdarbības ekonomikas katedra (vadītājs Dr.oec. 

profesors K. Didenko) 
⇒ IEVF RUI Vadībzinību katedra (vadītāja Dr. oec. profesore E.Gaile-Sarkane) 
⇒ IEVF RUI Finanšu katedra (vadītāja Dr.oec. profesore N.Lāce)  
⇒ IEVF SESMI Valodu docētāju grupa (vadītāja prakt.doc. I. Dimpere) 
⇒ RTU Humanitārais institūts (direktore Dr.paed. A.Lanka) 

 
Programmas administrēšanu un vadību realizē IEVF RUI Starptautisko programmu 

nodaļa. SPN un iesaistītās katedras nodrošina studiju procesu: izveido un atjauno studiju 
priekšmetu programmas, nodrošina atbilstošo studiju priekšmetu pasniegšanu, maģistra darbu 
vadīšanu un aizstāvēšanu un pārējo mācību metodisko darbu. 

Programmas realizācijas nodrošināšanā tiek iesaistīts arī atbilstošs tehniskais un 
saimnieciskais personāls. 

 
Izmantotās studiju metodes un formas 

Studiju process tiek veidots kā aktīvs, studentam saistošs process, tajā ietilpst – lekcijas, 
semināri, diskusijas, situāciju un praktisko uzdevumu risināšana, individuālais un grupu 
darbs, t.sk. arī pētnieciskais darbs, vizītes uz uzņēmumiem un izbraukuma nodarbības, prakse, 
darba devēju pārstāvju vieslekcijas. 

Studiju programma, tās realizācijas procesā, tiek papildināta un aktualizēta, pamatojoties 
uz darba tirgus pētījumiem un konsultācijām ar darba devējiem un praktizējošiem 
speciālistiem. Absolventu, studentu un augstskolas mācībspēku ieteikumiem ir būtiska nozīme 
studiju procesa pilnveidošanā.  
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Nepārtraukti programmas ietvaros tiek domāts par mācību metožu un studiju procesa 
pilnveidošanu. Pārmaiņas ir orientētas galvenokārt uz mācīšanās stila nomainīšanu ar 
„mācīšanu mācīties” un informācijas tehnoloģiju integrēšanu vadības lēmumu pieņemšanā.  

Šobrīd īpaša uzmanība tiek veltīta vienai no izplatītākajām aktīvā studiju darba 
metodēm – situācijas uzdevumu jeb situāciju analīzei (case studies), kur galvenokārt tiek 
izmantots ārvalstu un retāk vietējo uzņēmumu faktoloģiskais materiāls. Jāatzīmē, ka 
mācībspēki programmu ietvaros ir izstrādājuši virkni situāciju uzdevumus. Studiju procesā 
tiek izmantotas reālas biznesa situācijas, pasaules vadošo biznesa skolu - Richard Ivey, 
Harvardas, Western Ontario izstrādātās biznesa situācijas (cases) u.c. Atsevišķos kursos 
studenti veic arī vietējo uzņēmumu biznesa situāciju analīzi.  

Viens no programmas mērķiem ir attīstīt un pilnveidot studējošo prasmi strādāt 
komandā saskaņoti ar citiem. To var sasniegt, lietojot dažādas studiju formas. Tāpēc 
auditorijas darbā lielākais īpatsvars tiek likts uz interaktīvajām studiju metodēm: darbu 
nelielās grupās, studiju darbu un pētījumu projektu izstrādāšanu to apspriešanu grupās un 
publisku aizstāvēšanu.  

RTU elektroniskās studiju vides ORTUS lietošana papildus nodrošina studējošos ar 
papildus informāciju par konkrēto studiju priekšmetu, tā apgūšanas prasībām un 
metodiskajiem materiāliem. Ar ORTUS ievešanu paplašinājās iespēja kvalitatīvi strādāt ar 
studentiem un papildus piedāvāt dažādus studiju materiālus. Šajā elektroniskajā vidē students 
var sekot līdzi arī saviem sekmības rādītājiem. Tehnoloģiju izmantošanas un informācijas 
apmaiņas ātruma paaugstināšana nodrošina klātienes nodarbību efektivitāti un veicina 
studējošo patstāvīgo darbu. 

Prakse programmas ietvaros tiek organizēta šādi: 
- vispirms jau uzņemšanas noteikumi paredz iepriekšēju vismaz divu vai trīs gadu uzņēmēja 

vai vadītāja darba pieredzi. 
- īstenojot studiju programmu nepilna laika formā, prakses realizācija notiek studentu darba 

vietās, apvienojot darbu ar studijām. Līdz ar to studentiem ir iespējas nekavējoši realizēt 
auditorijā prezentētās teorētiskās un praktiskās koncepcijas savās darba vietās.  

- ārzemju studiju brauciena laikā studentiem ir iespēja apgūt Norvēģijas uzņēmumu 
praktiskā darba pieredzi. 

Praktiskās iemaņas studenti pilnveido arī nodarbībās, izstrādājot individuālos un grupu 
projektus un darbus. Grupu projektu rezultātus parasti prezentē auditorijai, saņemot 
novērtējumu gan no auditorijas, gan pasniedzēja.  

Studentiem (60 KP programmā) paredzēta prakse 3.semestra laikā 6 KP apmērā. 
Studentiem ar iepriekšēju bakalaura akadēmisko grādu paredzēta vēl papildus prakse 26 KP 
apjomā, kas tiek realizēta paralēli studijām sākot jau no pirmā semestra. Prakse tiek 
organizēta atbilstoši noslēgtajiem līgumiem par praksi. (informācija 16.pielikums, p.16.10.) 

Papildus iepriekš minētajiem projektiem, kuri tiek realizēti atsevišķu kursu ietvaros, 
studiju programmas noslēgumā studenti izstrādā maģistra darbu. Maģistra darbs atspoguļo 
studenta spējas integrēt un izmantot studiju laikā un praksē iegūtās zināšanas un prasmi no 
akadēmiskā un profesionālā viedokļa. Maģistra darba izstrādes mērķi ir:  

– demonstrēt spēju izmantot programmas gaitā apgūtās koncepcijas, metodes, analītiskā 
darba iemaņas konkrētas studenta izvēlētās tēmas ietvaros; 

– demonstrēt spēju identificēt un rast risinājumus uzņēmumu vadīšanas problēmām; 
– demonstrēt spēju sistemātiski un strukturēti izstrādāt un publiski aizstāvēt maģistra 

darbu. 
Maģistra darba aizstāvēšanas komisijā vairāk kā 51% pārstāv pieaicināti Latvijas un 

starptautisko uzņēmumu vadošie speciālisti, eksperti un konsultanti. Lielāko daļu no maģistru 
darbos izstrādātajiem risinājumiem paredzēts integrēt reālajā uzņēmumu darbībā.  

Mācībspēku darba metodoloģija programmā vērsta uz to, lai attīstītu studentos prasmi 
risināt problēmas, sadarboties ar mācībspēkiem un piedalīties Latvijas uzņēmumiem un 
organizācijām svarīgo problēmu risināšanā vai projektu izstrādē. Studiju formu un metožu 
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pilnveidošanas nolūkos tiek organizētas studentu zinātniski praktiskās konferences, kur tiek 
iesaistītas visas ieinteresētās puses, tostarp arī darba devēji un absolventi. Lai novērtētu 
programmas praktisko vērtību, tiek veiktas regulāras darba devēju un absolventu aptaujas. 

Mācību procesā tiek iesaistīti arī ārzemju vieslektori, kuri nodrošina lekcijas gan 
klātienē, gan izmantojot videokonferences tehnoloģijas. Pasniedzēji aktīvi paaugstina savu 
kvalifikāciju piedaloties starptautiskās mācībspēku apmaiņas programmās 
(Erasmus/Sokrates), piedaloties kvalifikācijas paaugstināšanas kursos Latvijā un ārzemēs, 
piedaloties konferencēs un zinātniski praktiskos semināros. (Plašāka informācija 
pašnovērtējuma ziņojuma 8. un 10. nodaļās) 

Mācību procesā tiek pieaicināti arī nozares speciālisti un uzņēmumu pārstāvji, kas 
atbilstošo mācību priekšmetu ietvaros, sniedz specifiskas zināšanas un dalās pieredzē. Plašāk 
par piesaistītajiem nozares ekspertiem informācija ir atrodama Pašnovērtējuma ziņojuma 
8.nodaļā. 
 
Akadēmiskā personāla pētniecības darbība un studentu iekļaušanās pētnieciskajā darbā 
un inovatīvu produktu veidošanā 

Katru gadu studiju priekšmetā „Produktu dizains un attīstība” studenti izstrādā jaunus 
produktus un veic tirgus izpēti. Dažādos forumos aktīvi demonstrēts progress programmas 
ietvaros dzimušajām idejām „Kokosriekstu atvērējs” un „Trakais rotors”, vēl kā interesantākie 
projekti minami prototipi „Nažu sildītājs sviesta uzsmērēšanai”, „Vadu kārtotājs” un „Suņu 
dzirdinātava”. 

Seši no programmas absolventiem 2008.gadā piedalījās Latvijas inovāciju un attīstības 
aģentūras organizētajā Ideju kausā, kur prezentēja studiju procesā izstrādāto inovatīvo 
produktu prototipus. Viena absolventu komanda ar projektu „Kokosriekstu atvērējs” ieņēma 
otro godalgoto vietu, savukārt otra absolventu komanda ar projektu „Trakais rotors” ieņēma 
trešo godalgoto vietu. Abi produkti tiek virzīti tālākai komercializēšanai. 

Programmas absolvents Roberts Brīvlauks joprojām turpina attīstīt izstrādnes - 
„Kokosriekstu atvērējs” un „Trakais rotors”. „Kokosriekstu atvērējs” demonstrēts vairākās 
starptautiskās pārtikas nozares izstādēs. „Rotoru” 2011. Gadā izklaides parka vajadzībām 
nopirkusi Ventspils pašvaldība, ir atrasti potenciālie interesenti Norvēģijā.  

Pirmo reizi 2009.gada jūnijā programmas ietvaros izstrādātā ideja materializējusies 
patenta formā. Patents Nr.13890 „Paņēmiens sviesta un līdzīgu substanču atdalīšanai un 
uzziešanai un ierīce paņēmiena realizēšanai” (skat. 14.pielikums). Patenta autori – 5 
programmas studenti un divi pasniedzēji: profesore Elīna Gaile–Sarkane un praktiskais 
docents Modris Ozoliņš.  

2010.-2011.gadā programmas studenti sagatavojuši vēl trīs patentu pieteikumu 
projektus programmas ietvaros attīstītajām idejām – jauna tipa dzeramtrauks dzīvniekiem, 
apavu aizsargs un ierīce nenožuvušu gleznu audeklu pārvietošanai.  

Lai sīkāk izzinātu, iepazītu un apspriestu inovāciju radīšanas un ieviešanas procesus, 
balstoties uz praktiskiem piemēriem, 2009.gada 19.augustā RUI Starptautisko programmu 
nodaļa organizēja pirmo RTU „Inovāciju Forumu”, kurā piedalījās 139 dalībnieki. Foruma 
mērķis bija skaidrot inovāciju jēdzienu un nozīmi, un demonstrēt inovāciju praktiskos 
aspektus. Forums tika organizēts, lai veicinātu pieredzes nodošanu, viedokļu apmaiņu, un 
rosinātu interesi būt inovatīviem savā darbā vai biznesā. Forumā galvenais akcents tika vērsts 
uz programmas „Inovācijas un uzņēmējdarbība” ietvaros izstrādāto prototipu prezentācijām. 
Forums tika organizēts sadarbībā ar radošo aģentūru „Mint Communications” un VAS 
„Hipotēku un Zemes banka”. 

Programmas pasniedzēji aktīvi sadarbojas ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru. 
Piemēram, programmas „Uzņēmējdarbības un uz zināšanām balstītas ekonomikas 
veicināšanai” 1.2. aktivitātes „Pasākumi inovāciju valsts atbalsta programmu potenciālo 
lietotāju informēšanai un apmācībai” 1.2.1. apakšaktivitātes „Atbalsts inovatīvo biznesa ideju 
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autoriem (pirmssēklas instruments)” projektu vērtēšanas ekspertīzēs piedalījušies Modris 
Ozoliņš un Uldis Cimdiņš.  

Biznesa ideju konkursa «Ideju kauss 2010» projektu izvērtēšanā, mentoringa 
pakalpojumu sniegšanā un semināru vadīšanā konkursa dalībniekiem aktīvi piedalījušies 
programmas pasniedzēji Uldis Cimdiņš, Modris Ozoliņš, Māris Millers, Elīna Gaile-Sarkane. 
„Ideju kausu” organizē Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra sadarbībā ar Rīgas 
Tehniskās universitātes Studentu parlamentu. 

Māris Millers un Modris Ozoliņš aktīvi piedalījušies arī „Jauno uzņēmējdarbības līderu” 
forumā, vadot darba grupas. Forums tika organizēts Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras 
projekta „Inovatīvas uzņēmējdarbības motivācijas programma” ietvaros, to līdzfinansēja 
Eiropas Reģionālās attīstības fonds un Eiropas Savienība. Pasākumu īstenoja Rīgas Tehniskās 
universitātes Studentu parlaments un organizācija „Debašu centrs” ar Swedbank jauniešu 
programmas „Open” un SIA „Elevator International” atbalstu. 

Turpinās metodiskais darbs pie maģistrantu pētnieciskā darba iemaņu uzlabošanas 
maģistra darba izstrādes ietvaros. Pedagoģijas kursa ietvaros papildus vērība tiek pievērsta 
pētniecības darba metodoloģijas jautājumiem.  

Programmas mācībspēki Elīna Gaile-Sarkane un Modris Ozoliņš organizēja 
starptautisku zinātnisku semināru sēriju e-biznesa un mārketinga jomā. Pirmais no tiem – 
“Izaicinājumi e-biznesa, Baltijas valstīs”. Uzaicinātie vieslektori bija Vašingtonas 
universitātes (ASV) profesors Joe Valachich un mārketinga komunikācijas eksperts Zigurds 
Zaķis no BBDO DOMINO. Otra semināra tēma - "Sociālie portāli biznesam". Seminārā 
uzstājās mārketinga eksperti - SIA Ideju forums speciāliste Liene Kupča, un portāla 
draugiem.lv radošais direktors Guntars Melluškāns. Seminārā aktīvi piedalījās gan 
programmas mācībspēki, gan absolventi, gan studenti. Semināros tika identificēti potenciālie 
e-biznesa attīstības scenāriji Baltijas valstīs, kā arī sociālo portālu lomas pieaugums biznesa 
komunikācijā un tā konsekvences.  

Lai atbalstītu un attīstītu inovatīvo darbību, 2010.gada vasarā uzsākta jauna sadarbības 
aktivitāte kopā ar Rīgas Hanzas Rotari klubu un Kongsbergas Rotari klubu Norvēģijā. Šī 
aktivitāte ir starptautiskās mentoringa programmas projekts, kura ietvaros tiek sniegts 
starptautisku atbalsts programmas ietvaros radītajiem inovatīvajiem projektiem. Projekta 
galvenais fokuss – veicināt ideju attīstību un komercializāciju.  

Studentiem, protams, ir iespēja arī piedalīties RTU studentu zinātniskās un tehniskās 
konferencēs (SZTK).  

 

 

6. Studiju programmas perspektīvais novērtējums 
 

6.1. Atbilstība valsts profesionālās augstākās izglītības standartam un profesijas 

standartam 

Atbilstība izglītības standartam 
Maģistra profesionālo studiju programma „Inovācijas un uzņēmējdarbība” atbilst LR 

MK noteikumiem Nr.481 „Noteikumi par otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts 
standartu” (informācija 16.pielikums, p.16.6.). Salīdzinošā analīze parādīta 6.pielikuma 
1.punktā. 

Analizējot atbilstību valsts profesionālās augstākās izglītības standartam, var secināt, 
ka: 
– akreditējamās programmas mērķi ir atbilstoši valsts izglītības standartā noteiktajiem 

(sīkāks izklāsts 1.nodaļā); 
– akreditējamās programmas saturs (skat. 1.pielikums) ir atbilstošs valsts izglītības standartā 

noteiktajam. Programmas pamatdaļas ir: studiju kursi, studiju prakse ārpus izglītības 
iestādes (tekstā – prakse), valsts pārbaudījums, kura sastāvdaļa ir maģistra darba 
izstrādāšana un aizstāvēšana. 
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Studiju programmas saturu veido studiju kursi, kuri nodrošina jaunāko sasniegumu apguvi 
nozares teorijā un praksē, pētnieciskā darba, jaunrades darba, projektēšanas darba un 
vadībzinātņu kursi, pedagoģijas un psiholoģijas studiju kursi, nozares teorētiskie un 
profesionālās specializācijas kursi (sīkāks izklāsts 3.nodaļā). 

– akreditējamās programmas apjoms un tā strukturālais sadalījums ir atbilstoši valsts 
izglītības standartā noteiktajam. Programmas un studiju kursu apjoms ir izteikts 
kredītpunktos (sīkāks izklāsts 3.nodaļā). 

– akreditējamās programmas vērtēšanas principi ir atbilstoši valsts izglītības standartā 
noteiktajam (sīkāks izklāsts katra studiju kursa aprakstā un 4.nodaļā). 

Pārbaudījumu saturs un apjoms atbilst priekšmetu programmās noteiktajam saturam un 
profesionālās kvalifikācijas prasmju un zināšanu prasībām. Visi nosacījumi kredītpunktu 
iegūšanai ir aprakstīti katra priekšmeta programmā (skat. 18.pielikums 3.punkts). 
 

Atbilstība profesijas standartam 
Studiju programma (100 KP apjomā) nodrošina „Uzņēmumu un iestāžu vadītāja” 

profesijas standartā norādīto zināšanu un prasmju apguvi. Programmas satura salīdzinājums ar 
standarta prasībām parādīts 6.pielikuma 2.punktā, salīdzinājumam izmantota standarta 
aktualizētā redakcija. 

Profesijas standarts (16.pielikums, p.16.3.) atspoguļo darba devēju vēlmes un varam 
apgalvot, ka studiju programmas saturs un īstenošana pilnībā izpilda tā prasības, ko pierāda 
arī absolventu un darba devēju anketēšanas rezultāti. 
 

6.2. Darba devēju aptaujas 

Viens no veidiem kā programmas administrācija iegūst informāciju par studiju 
programmas kvalitāti un atbilstību darba tirgus prasībām ir ciešs kontakts ar darba devējiem 
– uzņēmumiem, iestādēm un organizācijām un absolventiem. Lai nodrošinātu nepārtrauktu 
abpusēju dialogu, regulāri tiek rīkoti pasākumi un konferences, kur var tikties visas 
ieinteresētās puses – darba devēji un augstskolas mācībspēki un studenti. 

Lai novērtētu studiju programmas „Inovācijas un uzņēmējdarbība” atbilstību darba 
tirgus prasībām un programmas absolventu nodarbinātības iespējas nākamajiem 6 gadiem, 
reizi divos gados tiek veikta darba devēju aptauja (anketa paraugs 9.pielikuma 3.punktā, 
papildus informācija 16.pielikums, p.16.9.). Aptaujā respondenti, kas pamatā ir programmas 
absolventi un sadarbības partneri, tiek aicināti objektīvi izvērtēt programmu, programmas 
absolventu zināšanas un prasmes un to atbilstību darba tirgus prasībām, kā arī prognozēt 
absolventu nodarbinātība iespējas.  

Izvērtējot pēdējās, 2011.gada martā, organizētās darba devēju aptaujas rezultātus var 
secināt, ka darba devēji atzinīgi novērtē programmas absolventus kā šīs nozares speciālistus 
darba tirgū. Aptaujā piedalījās 92 respondenti. Aptaujas rezultāti parāda (skat. 1.attēls), ka: 
– 74% atbild, ka absolventi ir labi teorētiski un praktiski sagatavoti, savukārt 7% 

respondentu vēlētos labāku darbinieku praktisko sagatavotību un 19% uzskata, ka kopumā 
grūti novērtēt, jo speciālisti ir ļoti atšķirīgi. 

– vismaz 80 no 92 aptaujātajiem uzskata, ka programmas absolventu īpašības (profesionālā 
sagatavotība, atbildības sajūta, mērķtiecība darbā, vēlme mācīties, iniciatīva darbā) 5 ballu 
skalā ir vērtējama ar 4 vai 5 ballēm, tātad – labi vai teicami; 

– vislabāk tieši šīs programmas spēj izprast klienta vēlmes, vēlas mācīties un pilnveidoties 
profesionāli un spēj sastrādāties ar cilvēkiem; 

– 91 % respondentu uzskata, ka absolventi ir profesionāli labi vai teicami sagatavoti, spēj 
piedāvāt jaunus radošus un inovatīvus risinājumus; 

– ne uz vienu no jautājumiem nav saņemta atbilde slikti vai vāji, kas liecina par programmas 
un tās absolventu ļoti labo reputāciju darba tirgū. 
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1.att. Programmas „Inovācijas un uzņēmējdarbība” absolventu raksturojums 
 
Pēc aptaujas rezultātu apkopošanas programmas administrācija secināja, ka, lai arī 

rezultāti ir ļoti pozitīvi, tomēr nepieciešams vēl vairāk uzmanības veltīt praktisko iemaņu 
attīstīšanai un studentu atbildībai vienam pret otru un studiju procesu kopumā. Tādēļ mācību 
procesā vairāk tiek iesaistīti nozares pārstāvji un darba devēji, nepārtraukti tiek papildinātas 
un uzlabotas studiju priekšmetu programmas, pievērsta uzmanība grupu darbam un dažādu 
termiņu ievērošanai. 

Uz jautājumu – Cik studiju programmas „Inovācijas un uzņēmējdarbība” absolventus 
uzņēmums (iestāde) plāno nodarbināt? – 16 respondenti atbildēja – vienu, 14 – divus, 9 – no 
3-5 un 47 nevarēja atbildēt, jo šobrīd ir sarežģīti plānot jaunu darbinieku skaitu. 

Tomēr šīs programmas uzņemšanas noteikumi jau paredz pieredzi uzņēmējdarbībā vai 
vadībā un programma ir paredzēta strādājošiem studentiem. Tādēļ programmas absolventu 
nodarbinātība faktiski nav problēmjautājums. 
 
 

7. Studējošie 
 

7.1. Studējošo skaits programmā  

Šobrīd 2011.gada martā, kopā studiju programmā „Inovācijas un uzņēmējdarbība” 
studē 88 studenti, no tiem 12 dažādu kursu studenti atrodas akadēmiskā atvaļinājumā. 

Aktīvo studējošo skaits (ņemot vērā atjaunotos pēc akadēmiskā atvaļinājuma) un 
absolventu skaits programmā parādīts 1.tabulā. 

 
1.tabula 

Aktīvie studenti un absolventi 2011.gada martā 

 1. kurss 2. kurss 3. kurss Kopā 
Absolventi 
2011.gada 

janvārī 
Studentu skaits 33 35 8 76 17 

tai skaitā:      
grupā ar angļu mācību valodu 25 18 3 46 14 

grupā ar latviešu mācību valodu 8 17 5 30 3 
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Dalījumā pēc izglītības:           
ar iepriekšēju profesionālo 

izglītību 20 23 - 43 3 
ar iepriekšēju akadēmisko 

izglītību 13 12 8 33 14 
KOPĀ 33 35 8 76 17 

 
7.2. Pirmā kursā imatrikulēto skaits  

2010./2011.mācību gadā 1.kursā tika uzņemti 35 studenti. Tika izveidotas divas 
studentu grupas:  

– 27 students studijām grupā ar angļu mācību valodu,  
– 8 studenti studijām grupā ar latviešu mācību valodu. 

 
7.3. Absolventu skaits 

Absolventu skaits profesionālajā maģistra studiju programmā parādīts 2.tabulā.  
2.tabula 

Studentu un absolventu skaits no 2005.-2011.gadam 

Mācību gads Ziemas 
izlaidums 

Vasaras 
izlaidums 

Kopā 

Kopā 2004./2005.m.g.  13 13 

ar iepriekšēju profesionālo izglītību -- 13 13 
ar iepriekšēju akadēmisko izglītību -- -- -- 
Kopā 2005./2006.m.g. 3 23 26 

ar iepriekšēju profesionālo izglītību -- 22 22 
ar iepriekšēju akadēmisko izglītību 3 1 4 
Kopā 2006./07.m.g., no tiem: 6 23 29 

ar iepriekšēju profesionālo izglītību 1 20 21 
ar iepriekšēju akadēmisko izglītību 5 3 8 
Kopā 2007./08.m.g., no tiem: 11 26 37 

ar iepriekšēju profesionālo izglītību 1 25 26 
ar iepriekšēju akadēmisko izglītību 10 1 11 
Kopā 2008./09.m.g., no tiem: 14 20 34 

ar iepriekšēju profesionālo izglītību 7 17 24 
ar iepriekšēju akadēmisko izglītību 7 3 10 
Kopā 2009./10.m.g., no tiem: 22 21 43 

ar iepriekšēju profesionālo izglītību 8 19 27 
ar iepriekšēju akadēmisko izglītību 14 2 16 
Kopā 2010./11.m.g., no tiem: 17 -- 17 

ar iepriekšēju profesionālo izglītību 3 -- 3 
ar iepriekšēju akadēmisko izglītību 14 -- 14 
 73 126 199 

 
2005.gadā bija pirmais studiju programmas „Inovācijas un uzņēmējdarbība” 

profesionālo maģistru izlaidums. No 2005.gada līdz 2011.gada ziemai kopā programmu ir 
absolvējuši 199 studenti, no tiem 136 studenti ar iepriekšēju profesionālo izglītību un 63 ar 
iepriekšēju akadēmisko izglītību. 

Sākot no pirmā izlaiduma, 4 studenti ir absolvējuši programmu saņemot diplomu ar 

izcilību un vēl 3 studenti ir aizstāvējuši maģistra darbus saņemot novērtējumu „izcili”. 
Programmas absolventi atzīst, ka studijas ir ļoti kvalitatīvas un prasības augstas. 
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7.4. Studējošo aptaujas un to analīze 

Studējošo aptaujas tiek organizētas regulāri, katra kursa noslēgumā. Aptauju rezultāti 
tiek apkopoti, analizēti un izmantoti priekšmetu satura un studiju organizācijas uzlabošanai un 
pilnveidošanai. Studiju priekšmetu aptaujas anketas paraugs apskatāms 9.pielikuma 1.punktā.  

Aptaujas anketas ietver jautājumus par katra konkrētā studiju kursa mācību literatūras 
pieejamību, pasniedzēja vērtēšanas kritērijiem, darba kultūru un kvalitāti, studentu tiesību 
ievērošanu nodarbību laikā, studenta patstāvīgajam darbam veltīto laiku un mācību disciplīnu. 
Anketas nobeiguma daļa ir paredzēta studentu priekšlikumiem un ierosinājumiem studiju 
priekšmeta un pasniedzēja darba kvalitātes uzlabošanai. Anketas tiek aizpildītas anonīmi, lai 
sniegtie atbilžu varianti nevarētu ietekmēt pasniedzēja attieksmi pret konkrēto studentu vai 
studentu grupu un tiktu sasniegts mērķis – saņemt studentu objektīvu vērtējumu. Tādējādi 
katram mācībspēkam ir iespēja novērtēt sava darba rezultātus un veikt studiju kvalitāti 
uzlabojošus pasākumus. 

2008.gadā RTU ieviestā studiju kvalitātes uzraudzības un nodrošināšanas sistēma 
paredz, ka tiek veiktas regulāras studējošo elektroniskas aptaujas par studiju saturu un 
mācībspēku darba kvalitāti, izmantojot ORTUS vidi. Anketēšana par konkrētās programmas 
studiju priekšmetiem tika veikta jau no 2003.gada katra priekšmeta noslēgumā, rezultāti tika 
un joprojām tiek izmantoti programmas kvalitātes uzlabošanā. Anketēšanas un rezultātu 
analīzes procesā aktīvi piedalās paši studenti. 

Maģistrantu veiktās aptaujas analīze par visiem studiju semestriem akreditācijas periodā 
pieejama pie programmas administrācijas un ikgadējos pašnovērtējuma ziņojumos (skat. 
17.pielikums 2.punkts). 

Programmas studējošo aptaujā 2010.gada rudenī un 2011.pavasarī tika organizēta līdzīgi 
kā iepriekš. Papildus SPN administrācija veic arī izvērstāku anketēšanu par katru studiju 
priekšmetu. Izvērsts anketu apkopojums ir pieejams pie programmas administrācijas, bet 
piemēram varam pieminēt dažus studentu komentārus par dažādiem studiju kursiem un 
ieteikumus: 
– Vadības grāmatvedība un projektu analīzes kurss: izcila atmosfēra, lieliska pieredze, ko 

dot studentiem; nopietns izaicinājums, īpaši ja nav ekonomiska izglītība; praktiskā 
pieredze par citām valstīm ir nenovērtējama, bet vēlētos vairāk Latvijas situācijas analīzi; 
liels mājas darbu apjoms; vairāk diskusijas par grupu un mājas darbiem arī auditorijā. 

– Tehnoloģiju un jaunu produktu mārketings: izcila praktiska pieredze; daudz labu 
piemēru no praktiskās dzīves; pietrūka mārketinga teorētiskie jautājumi; vajadzētu 
padziļināti analizēt grupu darbu jautājumus; organizēt vizīti uz kādu veiksmīgu aģentūru. 

– Inovāciju tehnoloģijas: kurss ļoti interesants, noderīgs, aizraujošs, bet grūti tik daudz laika 
veltīt mājas darbiem, īpaši darba dienu vakaros; svarīgi bija noskaidrot nepieciešamās 
radošā darba metodikas; ļoti labs vieslektores I.Suijas–Markovas darbs; vairāk laika veltīt 
nodarbībai par radošo domāšanu; interesants bija eseju rakstīšanas process. 

– Produktu dizains un attīstība: ģenerējot problēmidejas sākumā vajadzētu vairāk laika, 
iespējams, varētu nonākt pie interesantākiem projektiem; grupu darbs parādīja mūsu stiprās 
un vājās puses, prasmju līmeni sastrādājoties kolektīvā uzdevuma veikšanai. 

– Stratēģijas un pārmaiņu vadīšana: labi, ka daudz piemēru no Latvijas ekonomiskās 
situācijas; mazie kontroldarbi nešķita būtiski un nozīmīgi; kurss rosināja stratēģiskas un 
ilglaicīgas pārdomas par savu biznesu. 

– Informāciju sistēmu vadīšana: ļoti optimāls veids, kā organizēt elektroniski gala 
pārbaudījumu; jaunas un aktuālas metodes un paņēmieni auditorijā; interesanti mājas darbi, 
īpaši video veidošana kā pašprezentācija. 

– Talantu un  personāla vadība: gribētu kursu plašāku un detalizētāku; mazliet pietrūka 
pasniedzējas atraktivitātes un inovatīvu pasniegšanas veidu izmantošana nodarbībās. 

– Visaptverošā kvalitātes vadība: izcila saikne ar studentiem; ļoti patika pasniegšanas veids; 
patika stingrā pieeja un noteikumi kursa apgūšanai, bet žēl, ka nav mācību literatūras 
latviešu valodā; varētu būt vairāk par procesu veidošanu; patika, ka kurss lika domāt ārpus 
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ierastajām robežām un redzēt problēmu vai sistēmu kā vienotu veselumu; vajadzētu 
priekšmeta moduļu skaitu palielināt, jo pasniedzējam ir ko dot studentiem; vairāk runāt par 
mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, vairāk praktisku mājas darbu, to analīzes; vairāk 
vajadzētu kursā pievērsties kontroles sistēmām, instrumentiem; Norvēģu vieslektora 
personiskā un profesionālā pieredze bija interesants pienesums kursam, īpaši tēma par 
indivīda iespējām kvalitātes uzlabošanā. 

– Uzņēmējdarbība un plānošana: veiksmīgs auditorijas iekārtojums grupu darbam; 
dinamiski veidots kurss; varbūt pietrūka padziļināti finanšu jautājumi biznesa plāna 
izstrādes gaitā; patika Norvēģu pasniedzēja praktiskā pieeja – vienkārši skaidrot sarežģītas 
lietas, ar degsmi un entuziasmu; budžetēšanai un sensitivitātes analīzei pietrūka laika; 
sabalansēt teoriju un praktisko uzdevumu risināšanu; paldies par vieslektoriem par reālo 
projektu pieredzi un dalīšanos ar to. 

– Pedagoģija: Ļoti vērtīga sadaļa par maģistra darba pētnieciskajiem jautājumiem; vairāk 
uzmanības vēlētos pedagoģijas zināšanu saiknei ar uzņēmējdarbības vidi, līderisma 
jautājumiem, komandas veidošanas jautājumus; mazāk par pedagoģijas jautājumiem 
ģimenē. 

– Maģistra darba izstrāde: grūti, bet ļoti lietderīgi; atšķirīga vadītāju pieeja; daudz formālo 
prasību. 

 
Apkopotie aptaujas rezultāti liecina par to, ka studējošie ir ļoti apmierināti ar studiju 

saturu un kvalitāti, kā arī pasniedzēju darbu. Tomēr ir problēmas ar studiju laika savienošanu 
ar darbu, vairākos priekšmetos studentiem gribētos vairāk laika studijām, vairāk laika grupu 
darba analīzei un papildus tēmām. 

Kopumā IEVF studējošo aptaujas notiek divējādi un neatkarīgi viena no otras: 
- studējošo aptauju veic ORTUS vidē, kā arī joprojām to papildus dara programmas 

administrācija papīra anketu formā; 
- studējošo aptauju veic IEVF studējošo pašpārvalde, vērtējot IEVF darbu kopumā. 

IEVF studentu pašpārvalde reizi gadā organizē pasākumu „Pasniedzēju gada balva”, 
kuras ietvaros tiek novērtēti mācībspēki un tiek pasniegtas studentu balvas 9 nominācijās. 
Studenti izvirza nomināciju „Gada labākais pasniedzējs”, kuras ietvaros ikviens mācībspēks 
tiek izvērtēts, izmantojot studentu izstrādātos vērtēšanas kritērijus. Studējošo pašpārvaldes 
aptaujas anketas un to paraugi ir pieejami RTU IEVF studējošo pašpārvaldes birojā, Meža iela 
1/7 – 110.kab. 
 
 
7.5. Absolventu aptaujas un to analīze 

Katru gadu tiek veikta arī programmas absolventu anketēšana, atbilstoši 2005.gadā 
izstrādātajai kārtībai un metodikai. Aptauju rezultāti atspoguļo programmas īstenošanas 
pozitīvās puses un absolventu ieteikumus. Tiek vērtēta studiju programma, tās saturs, iegūtās 
zināšanas un prakse, iepriekšējo gadu aptauju rezultāti pieejami pie programmas 
administrācijas (anketa pievienota 9.pielikuma 2.punktā).  

Apkopojot pēdējo 3 gadu absolventu viedokli par programmu (anketēšanā piedalījās 50 
absolventi - 53% no pēdējo 3 gadu absolventiem) var secināt, ka: 
– 100% absolventu apgūto studiju programmu kopumā vērtē pozitīvi – labi vai ļoti labi. 
– 96% no absolventiem studiju procesu vērtē labi vai ļoti labi un 4% - viduvēji. 
– Absolventi augsti vērtē arī iegūtās zināšanas (98% ar labi vai ļoti labi). 
– Iegūtās praktiskās iemaņas taču ar labi vai ļoti labi vērtē 86% absolventu un 14% tās vērtē 

kā viduvējas.  
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2.att. Programmas „Inovācijas un uzņēmējdarbība” absolventu aptaujas rezultāti 
 
Absolventu pievienotie komentāri par programmu: 

1) Pozitīvais studiju procesā bija: 
– Lektori ar starptautisku un ar praktisku pieredzi; lektori no praktiskās biznesa vides. 
– Daudz praktisku ieteikumu un konstruktīvas kritikas. 
– Grupu darba nenovērtējamā nozīme. 
– Iespēja piedalīties studiju braucienā. 
– Lekcijas moduļu veidā, kas palīdz plānot laiku. 
– Atmosfēra, iegūtās zināšanas. 
– Tehniskais nodrošinājums un „Ortus” darba vide. 
– Mācību gaitā, izmantojot teorētiskās zināšanas, varēju izstrādāt praksei ļoti noderīgu 

maģistra darbu. 
– Stingra termiņu ievērošana (protams, ar cilvēcīgam atlaidēm ☺ paldies!) attiecībā uz 

maģistra darba rakstīšanu, tas tomēr ļoti palīdzēja koncentrēties. 
– Pieredze un kontakti, ko guvām no studiju biedriem; studiju biedri, kas jau sasnieguši 

konkrētu zināšanu līmeni un dalījās savā pieredzē 
– Administrācijas  attieksme pret studentiem (uzmanība, atsaucība no administrācijas, kafija, 

tēja, cepumiņi.. ☺) 
2) Pietrūka studiju laikā: 
– Pietrūka dažos priekšmetos vairāk praktiski pielietojumu zināšanu. 
– Nepietiekamas iespējas papildus konsultācijām. 
– Pēc „case studies” apgūšanas izpalika to detāls izvērtējums  rakstveidā – lai salīdzinātu +/-; 
– Disciplīna no grupas biedru puses – lekciju kavēšana, pavirša pieeja mācību procesam, 

bieži grupas darbos bija tādi, kuri asistēja ar klātbūtni. 
– Pārāk prasīga Maģistra darbu aizstāvēšanas komisija. 
– Aizņemtība pamatdarbā kavē kvalitatīvu mājas un maģistra darbu izstrādi. 
 

Absolventi labprāt izsaka domas par studiju laiku un procesu, un pozitīvi vērtē 
Starptautisko programmu nodaļas aktivitātes, labprāt uztur kontaktus ar augstskolu arī 
turpmāk. Savukārt absolventu ieteikumi katru gadu tiek rūpīgi izvērtēti un izmantoti studiju 
procesa kvalitātes uzlabošanai. 
 
7.6. Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā 

Viens no pamatprincipiem RTU IEVF studiju programmās ir demokrātija un dialogs ar 
studējošiem, to aktīva iesaistīšana gan studiju procesa pilnveidošanā, gan līdzdalība atvērto 
durvju rīkošanā. Studējošie savu līdzdalību studiju procesa pilnveidošanā var realizēt tieši – 
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izsakot savas vēlmes konkrētā studiju priekšmeta pasniedzējam, programmas direktoram vai 
ar studentu pašpārvaldes palīdzību, kuras pārstāvji ir IEVF Domes, RTU Senāta un RTU 
Senāta komisiju locekļi, kā arī RTU Akadēmiskās sapulces locekļi. 

IEVF attiecības ar studentiem raksturo savstarpēja uzticēšanās, cieņa un godīgums, kas 
veicina sapratni, pareizu uztveri un attīsta prasmi izmantot zināšanas. Kā jau minēts iepriekš, 
lai nodrošinātu demokrātijas principu lektoru, docētāju un profesoru darbu reizi semestrī 
novērtē studenti, rakstiski (ORTUS vidē) atbildot uz anketas jautājumiem, tāpat notiek 
absolventu un darba devēju anketēšana. 

Programmas absolventi tiek aktīvi iesaistīti studiju procesā gan kā mācībspēki, gan kā 
vieslektori, gan kā maģistra darbu recenzenti. Studējošo un absolventu viedoklis, komentāri 
un ieteikumi ir ņemti vērā studiju satura un procesa uzlabošanā visā programmas darbības 
laikā, tas arī ir viens no aspektiem, kas nodrošina studiju programmas reputāciju un ļoti 
pozitīvās atsauksmes. 

Studenti aktīvi piedalās programmas popularizēšanā (piem., uzstājas Atvērto durvju 
dienās) un rezultātu izplatīšanā, prezentējot savus projektus LIAA organizētajā „Ideju kausā”, 
„Inovāciju forumā”, Norvēģijas – Latvijas Rotary kluba mentoringa programmā u.c.  

Interesi sadarboties izrāda arī absolventu uzņēmumi, piemēram, Swedbank 
uzņēmējdarbības kompetences centrs (Uzņēmējdarbības attīstības vadītāja ir programmas 
absolvente Kristīne Krauze). Studējošajiem un absolventiem tiek piedāvātas arī vizītes uz 
programmas absolventu uzņēmumiem. 

 
 

8. Studiju programmā nodarbinātais akadēmiskais personāls 
 

8.1. Akadēmiskā personāla skaits 
 

Programmas īstenošanu kopumā nodrošina 22 pasniedzēji no Latvijas, Norvēģijas un ASV: 
- RTU IEVF mācībspēki: Dr.oec. profesors K.Didenko, Dr.oec. profesore N.Lāce, Dr.oec. 

profesore E.Gaile-Sarkane, Dr.oec. docents J.Caune, Dr.oec docente I.Lapiņa, Dr.ing. 
profesors J.Mazais, MBA pr. docents M.Ozoliņš, Mg.oec. pr. docents I.Eriņš un Mg.philol. 
pr. docente I. Blūmfelde;  

- Humanitārā institūta pasniedzēji: Dr.paed. profesore A.Lanka, Dr.psych. docente 
A.Šteinberga un Dr.sc.pol. asoc. profesors A. Baldiņš;  

- vieslektori (eksperti, konsultanti, vadītāji) no dažādiem uzņēmumiem: Mg.oec. U.Cimdiņš, 
Mg.oec. J.Vanags, MBA I. Suija-Markova, MBA G. Smirnova, MBA A. Balodis, MBA 
M.Millers;  

- Norvēģijas augstskolu mācībspēki: K.G. Hoff, R. Qvenild, N.O. Ørjasæter;  
- ASV profesors J.Valacich.  

 
Maģistra programmu realizē RTU un IEVF akadēmiskais personāls, kura akadēmiskā 

kvalifikācija ir šāda: profesori – 5, asoc.profesori – 1, docenti – 3, praktiskie docenti – 3. 
Studiju procesā iesaistīto ārvalstu un Latvijas vieslektoru skaits – 10. Papildus tiek piesaistīti 
arī maģistru darbu vadītāji un recenzenti ar praktisku darba pieredzi uzņēmumu un iestāžu 
vadībā un konsultācijās. 

Latvijas akadēmiskā personāla zinātniskā kvalifikācija ir šāda: zinātņu doktora grāds – 
9, maģistra grāds – 3. Visiem studiju procesā iesaistītajiem vieslektoriem ir maģistra vai 
doktora grāds. 

Studiju programmas administrācija pievērš uzmanību mācībspēku bāzes paplašināšanai 
un to kvalifikācijas celšanai. Piekrišanu kļūt par programmas vieslektoru nākotnē izteicis 
Buskerudas universitātes koledžas pasniedzējs Jan Erik Korsjon, augstākā līmeņa eksperts 
projektu vadīšanas jomā ar pieredzi, kura iegūta vairāk kā 30 gadus vadot starptautiskus 
uzņēmumus. 
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Akadēmiskajā darbā iesaistīti spējīgākie un talantīgākie studiju programmas iepriekšējo 
gadu absolventi. Programmas absolvents Andris Balodis jau otro gadu ir lektors kursā 
Visaptverošā kvalitātes vadība un absolvente Gunita Smirnova lektore kursā Personāla un 
talantu vadība. Kursa Uzņēmējdarbība un plānošana lektors ir Māris Millers, sadarbībā ar 
Kjell G. Hoff no Norvēģijas. 

Maģistra darbus vada un recenzē programmas absolventi Inese Suija-Markova, Kristīne 
Špakovska, Māris Millers, Gunita Smirnova, Andris Balodis, Sandra Liepa un Dainis Lapiņš.  

Informācija par programmas īstenošanā iesaistītajiem mācībspēkiem apkopota 7. un 
8.pielikumā. 

 
8.2. Akadēmiskā personāla kvalifikācijas atbilstība 

Mācībspēku kvalifikācijas celšanai tiek izmantotas dažādas formas: dalība konferencēs 
un semināros, kā arī apmācība un dažādi kursi. Ir publicēti lekciju konspekti, metodiskie 
norādījumi, programmas mācībspēki ir aktīvi piedalījušies starptautiskās zinātniskās 
konferencēs, kā arī publicēti zinātniskās un metodiskās publikācijas. 

Programmas administrācija sadarbībā ar Adizes Academy of Management (AAM) 
2009.gada 7.–10.decembrī un 2010.gada 14-15.janvārī noorganizēja starptautisku 

menedžmenta semināru, kas kopumā 6 dienās veidoja 3 moduļus „Mastering Change”, 
„Roles and Styles of Management” un „Corporate Lifecycles”. Apmācību vadīja IPM 
Business School (Baltkrievija) direktors Pāvels Golenčenko un Adizes South East Europe 
(Serbija) direktors Zvezdans Horvats.  

Seminārā piedalījās programmas pasniedzēji M.Ozoliņš, I.Lapiņa, E.Gaile-Sarkane, 
M.Millers, J.Caune, A.Balodis, U.Cimdiņš. Seminārā piedalījās arī citi IEVF mācībspēki un 
citu augstskolu mācībspēki – RTU Biznesa skola, RPIVA, RSEBAA, kā arī biznesa 
konsultanti no dažādiem uzņēmumiem un ārvalstu dalībnieki (Lietuva, Polija).  

Programmas administrācija sadarbībā ar Baltijas Menedžmenta Asociāciju (BMDA) 
2009.gada 16.–17.aprīlī noorganizēja starptautisku pedagoģisku semināru „The 
Scholarship of Teaching”, kuru vadīja Otavas (Kanāda) universitātes profesore Linda 
Manning. Seminārā piedalījās programmas pasniedzēji M.Ozoliņš, I.Lapiņa, M.Millers. 
Seminārā piedalījās arī citu augstskolu mācībspēki – REA, RPIVA, BA Turība, RSEBAA. 

Pārējā informācija par mācībspēku dalību konferencēs un publikācijām apkopota viņu 
atjaunotajos dzīves un darba gājumos. Akadēmiskā personāla aktivitāšu apkopojums un 
dzīves un darba gājums ir parādīts 19.pielikumā. 
 
8.3. Akadēmiskā personāla attīstības politika 

Situācija Latvijas un kopējā Eiropas Savienības darba tirgū izvirza prasību pēc 
mācīšanās un profesionālās kvalifikācijas paaugstināšanas mūža garumā. To arvien vairāk 
atbalsta gan valsts, gan darba devēji. Mūžizglītība tiek uzskatīta par Eiropas Savienības valstu 
politikas stūrakmeni cilvēkresursu attīstības jomā. Šāda tālredzīga un sistemātiska 
cilvēkresursu attīstība prasa aktīvas izmaiņas. Izmaiņu mērķis ir nodrošināt programmas 
konkurētspēju, kur cilvēkresursi kļūst par izšķirošo faktoru inovāciju procesā. 

RTU Inženierekonomikas un vadības fakultātē akadēmiskā personāla politiku nosaka 
LR likumdošana un RTU Satversmē noteiktā kārtība, kas regulē akadēmiskā personāla 
kvalifikācijas atbilstības rādītājus. 

Atbilstoši MK noteikumiem „Noteikumi par prasībām pedagogiem nepieciešamajai 
izglītībai un profesionālajai kvalifikācijai” fakultāte motivē mācībspēkus apmeklēt 
kvalifikācijas paaugstināšanas kursus.  

IEVF stratēģijas ideoloģijas pamatā ir veicināt ikviena darbinieka izpratni par savu lomu 
kopīgo mērķu sasniegšanā, kā arī veicināt darbiniekus uzņemties pilnu individuālo atbildību 
par šo mērķu sasniegšanu.  
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Lai pilnveidotu mācībspēku vērtēšanas sistēmu, kā arī uzlabotu to darba kvalitāti IEVF 
personāla daļa 2008.gadā izstrādāja darbinieku kvalifikācijas novērtēšanas sistēmu 
(izmantojot 360º metodi), ko pirmo reizi aprobēja 2008.gada februārī-martā. Tādējādi ir 
iespējams paaugstināt mācībspēku darba kvalitāti un pilnveidot mācību procesu. 

IEVF apmācības un kvalifikācijas celšana notiek akadēmiskajam personālam mācoties 
dažādos kvalifikāciju paaugstināšanas un personisko profesionālo iemaņu uzlabošanas 
speciālos kursos vai semināros Latvijā un ārvalstīs (piemēram, CEEMAN IMTA, Harvard 
Business School EECPCL u.c.), piedaloties organizatoriskajā un metodoloģiskajā darbā, 
piedaloties starptautiskos projektos, citu organizāciju darbā, veicot praktisko darbu kā 
konsultantiem, kā arī katru gadu piedaloties RTU un citu augstskolu organizētās konferencēs 
un metodiskajos semināros. Kvalifikācijas celšanas laikā un pētnieciskā darbā iegūtās atziņas 
tiek iestrādātas mācību procesā. 

Programmas ietvaros tiek veikts aktīvs darbs saistībā ar absolventu piesaisti studiju 
procesam, gan vieslektoru, gan maģistra darbu vadītāju un recenzentu statusā. Kā jau minēts, 
programmas studiju procesa realizēšanā šobrīd piedalās 7 absolventi, vēl 2 programmas 
absolventi ir iesaistīti citu IEVF programmu realizēšanā.  

Svarīgs personāla attīstības elements ir starptautiskā sadarbība, kas notiek gan 
pētnieciskā, gan akadēmiskā darba jomās un ir sīkāk aprakstīta 8.2.punktā un 10.nodaļā, kā arī 
apkopota 19.pielikumā. 

 
 

9. Finansēšanas avoti un infrastruktūras nodrošinājums 
  
Programmas uzsākšanai 2003.gadā Norvēģijas valdība bija piešķīrusi grantu 3,6 miljonu 

NOK apmērā, kas deva iespēju trīs gadus aktīvi piesaistīt studiju procesa nodrošināšanai un 
attīstīšanai augsti kvalificētus Norvēģijas mācībspēkus, kas laika gaitā nodeva savu pieredzi 
Latvijas kolēģiem. Šobrīd ārvalstu pasniedzēji joprojām strādā kopā ar Latvijas kolēģiem kā 
vieslektori, tagad jau izmantojot programmas pašfinansējumu. 

Programmas finansējuma avots ir fizisko personu maksa par mācībām. Studējošie var 
izmantot studiju un studējošo kredītus Ministru kabineta noteiktajā kārtībā. 

Studiju maksa 2010./2011.mācību gadā ir Ls 1680. Kā papildus finansēšanas avotus var 
minēt vēl līgumdarbus un dažādus projektus, kas papildus nodrošina nodaļu ar 
nepieciešamajiem līdzekļiem.  

Infrastruktūras nodrošinājumu RTU raksturo trīs galvenie bloki: telpas mācību un 
zinātniskajam darbam, bibliotēka, informācijas tehnoloģiju nodrošinājums. 
Telpas mācību un zinātniskajam darbam 

Programmas realizācija ir saistīta ar RTU un IEVF materiālo bāzi. IEVF materiāli 
tehniskās bāzes un līdz ar to arī programmas resursu pilnveidošana notiek regulāri. Studiju 
procesā jau trīs gadus aktīvi tiek lietota videokonferences iekārta, lai nodrošinātu pilnvērtīgu 
sadarbību ar Norvēģijas pasniedzējiem un pasniedzēju no ASV. 

IEVF programmas „Inovācijas un uzņēmējdarbība” studiju process un saimnieciskā 
darbība notiek 2 RTU ēkās Rīgā: Kaļķu ielā 1, 4 stāvā un Meža ielā 1/7. 

Daļa no mācību, zinātniskā un administratīvā darba notiek jaunajā IEVF ēkā Meža ielā 
1/7, kas ekspluatācijā tika nodota ar 2008.gada 29.augustu. No vairāk nekā 30 fakultātes 
rīcībā esošajām mācību telpām 85% ir aprīkotas ar multimediju tehniku – dators ar 
pieslēgumu internetam un skaļruņu sistēmu, projektors, kodoskops vai dokumentu kamera. 
Tādējādi ir iespējams nodrošināt mūsdienīgu un kvalitatīvu mācību procesu. Meža ielā 1/7 
studiju procesam ir pieejamas šādas telpas: 
- 4 auditorijas (90 vietas, visas aprīkotas ar multimediju tehniku) tiek izmantotas lekcijām; 
- 11 auditorijas (līdz 70 vietām, visas aprīkotas ar multimediju tehniku), tiek izmantotas 

lekcijām un praktiskajām nodarbībām; 



 27

- 9 auditorijas (no 20 līdz 40 vietām, 50% aprīkotas ar multimediju tehniku) tiek izmantotas 
galvenokārt praktiskajām nodarbībām, individuālam vai grupu darbam, valodu apmācībai; 

- datorzāles un metodiskais kabinets (aprīkoti ar multimediju tehniku). 
Kaļķu ielā 1 tieši programmas „Inovācijas un uzņēmējdarbība” īstenošanai ir šādas telpas: 
- 3 auditorijas (30-50 vietas, visas aprīkotas ar multimediju tehniku), tiek izmantotas 

lekcijām praktiskajām nodarbībām un zinātniskajam darbam; 
- 2 kabineti administrācijas un pasniedzēju darbam. 

 
Tiek uzlabots auditoriju iekārtojums, radīti jauni metodiskie kabineti un mācību 

laboratorijas, papildināta biroja tehnika, iegādāta mācību literatūra, datori mācību procesa 
vajadzībām un tiek veiktas citas aktivitātes. Studējošiem ir iespējas izmantot tos 
pakalpojumus, kurus sniedz RTU bibliotēka. Viņu rīcībā ir arī metodisko kabinetu 
bibliotēkas, kur var iepazīties ar jaunākiem periodiskiem izdevumiem, statistikas materiāliem, 
grāmatām, konferenču materiāliem par ekonomikas un uzņēmējdarbības jautājumiem. 
Programmas realizācijas mācību metodiskais un resursu nodrošinājums 

Nozīmīgas investīcijas ir veiktas informācijas tehnoloģiju nodrošinājuma attīstībā un 
pilnveidošanā. RTU ir izveidojusi jau vairākkārt pieminēto interaktīvo elektronisko studiju 
vidi ORTUS www.ortus.rtu.lv, ko fakultātes studenti un mācībspēki aktīvi izmanto. ORTUS 
vidē ir iespēja iekļūt tikai autorizētiem lietotājiem, tā studentu nodrošina ar visu viņam 
aktuālo informāciju studiju procesa gaitā. Tajā ir pieejami aktuālie mācību priekšmeti 
(anotācijas, prasības mācību kursa sekmīgai nokārtošanai, lekciju plāns, lekciju materiāli, 
nepieciešamā literatūra u.c. materiāli), informācija par studējošā sekmību un nokārtotajiem 
mācību priekšmetiem, aktuālie ziņojumi, bibliotēkas informācija, pieeja mācību un 
zinātniskajai literatūrai un datu bāzēm, e-pasts utt.  

ORTUS vidē ir iespējams komunicēt ar ikvienu mācībspēku, bet aktuālo kursu ietvaros 
arī ar studiju biedriem. Portālā ir izveidoti diskusiju forumi, notiek regulāras aptaujas utt. Tā 
kā šis portāls ir ieviests tikai kopš 2007.gada nogales, tad tas nepārtraukti tiek pilnveidots un 
uzlabots. Studējošie un mācībspēki tiek apmācīti šī portāla izmantošanai. ORTUS ir 
instruments mācību procesa kvalitātes uzlabošanai un demokrātisku attiecību nodrošināšanai. 

Studentiem ir iespēja izmantot bezvadu internetu visā ēkā Kaļķu ielā 1 un Meža ielā 1/7 
un datorus datorklasēs, kā arī kopēt materiālus. 

Programmas ietvaros 2009./2010. mācību gada laikā tika sagatavots viens jauns mācību 
materiāls latviešu valodā studiju kursā „Uzņēmējdarbība un plānošana”, kā arī tika pārstrādāti 
un papildināti visi iepriekšējie mācību līdzekļi kursiem angļu un latviešu valodās, kas tika 
izstrādāti jau iepriekšējos gados.  

Pārskata periodā priekšmeta „Stratēģijas un pārmaiņu vadīšana” pasniedzējs Dr.oec. 
Jānis Caune ir publicējis grāmatu „Stratēģiskā vadīšana” (otrais izdevums), Norvēģu 
vieslektors RTU Goda doktors K.G. Hoff ir publicējis atkārtotu izdevumu grāmatai „Biznesa 
ekonomika” latviešu valodā. 2010.gada rudenī tika publicēts Maģistra darba izstrādāšanas un 
aizstāvēšanas metodisko norādījumu 4 atkārtotais izdevums.  

Studiju process tiek pilnībā nodrošināts ar jaunāko mācību literatūru (skat 18.pielikums 
1.punkts), ko studenti saņem programmas birojā Kaļķu ielā 1 un var lietot visā studiju laikā.  

IEVF metodiskais kabinets iekārtots Meža 1/7-113 telpā, kurš regulāri tiek papildināts ar 
zinātnisko, normatīvo un metodisko literatūru mācību procesa vajadzībām, katedras mācību 
spēku izstrādātās mācību līdzekļi un grāmatas tiek izsniegtas studentiem personīgai lietošanai.  
 
 

10. Ārējie sakari 
 

Vide, kurā fakultāte darbojas kļūst aizvien atvērtāka pieaugošajai starptautiskajai 
ietekmei un konkurencei, radot aizvien vairāk iespēju sadarbībai ar partneriem Eiropā un 
pasaulē, kā arī, piedāvājot studentiem aizvien vairāk iespēju studēt ārzemēs, studentu izvēles 
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iespējas paliek aizvien plašākas. Internacionalizācijas stratēģijas īstenošanai ir nepieciešams 
dažādot piedāvātās studiju programmas, piesaistīt viesprofesorus, un studentus, iesaistot 
studentus un mācībspēkus dažādos starptautiskos sadarbības projektos un to realizēšanā. 

IEVF ir spiesta darboties aizvien pieaugošas starptautiskas konkurences apstākļos, kur 
starpkultūru saprašanās un sadarbība, ir pamats veiksmīgai attīstībai nākotnē. 
Internacionalizācijas stratēģija paredz definētus veicamos darbus studentu piesaistē un 
starptautiskajā sadarbībā, tā, lai tiktu īstenoti universitātes un fakultātes stratēģiskie mērķi, un 
sekmēta darbinieku vienota rīcība. Par IEVF apņēmību internacionalizēties liecina nodomi 
kļūt par starptautiski atpazīstamu un ārvalstu studentiem atvērtu fakultāti.  

Apkopojot visu iepriekš minēto, tiek izvirzīti šādi mērķi fakultātes starptautiskajai 
attīstībai jeb internacionalizācijai:  
- studiju, apmācību un pētniecības internacionalizācija; 
- starptautisko studentu pieredzes uzlabošana; 
- vietējo studentu starptautiskās pieredzes uzlabošana; 
- starptautisko partnerattiecību uzturēšana un attīstība; 
- personāla motivēšana iesaistīties (piedalīties) internacionalizācijā; 
- ārvalstu studentu efektīva piesaistīšana. 

Katram no IEVF izvirzītajiem internacionalizācijas mērķiem ir detalizēti aprakstīti 
apakšmērķi un veicamie uzdevumi, ar kuriem ir iepazīstināta fakultātes administrācija un 
mācībspēki. 

IEVF ir dažādu starptautisko organizāciju biedrs un piedalās starptautisku projektu 
īstenošanā. Pie programmai „Inovācijas un uzņēmējdarbība” nozīmīgākajām sadarbības 
organizācijām ir jāmin: 
⇒ Baltic Management Development Association (BMDA) 
⇒ Central and East European Management Development Association (CEEMAN) 
⇒ New Initiatives and Challenges in Europe (THE NICE NETWORK) 

  
Programmas „Inovācijas un uzņēmējdarbība” aktivitāšu rezultātā RTU un IEVF pēdējo gadu 
laikā ir noslēgti vairāki sadarbības līgumi: 
- 2010.gada novembrī tika atjaunots un atkārtoti parakstīts sadarbības līgums ar Buskerud 

University College, Kongsberga, Norvēģija, kur sadarbība uzsākta jau 1997.gadā 
- 2009.gada novembrī tika parakstīts sadarbības līgums ar Adidzes Academy of 

Management, Kalifornija, ASV  
- 2009.gada oktobrī tika parakstīts sadarbības līgums ar Tallinn School of Economics and 

Business Administration, Tallinn University of Technology, Igaunija  
- 2009.gada janvārī tika noslēgts sadarbības līgums ar Caucasus School of Business at 

Caucasus University. 
- 2008.gada februārī tika sagatavots un 31.marta Senāta sēdē svinīgi parakstīts sadarbības 

līgums ar vienu no Taivānas lielākajām universitātēm - Taiwan - National Chung Cheng 
University  

- 2008.gada martā tika sagatavots un maijā ir parakstīts sadarbības līgums ar College of 
Economics & Business Administration, Kyungpook National University, Daegu, Republic 
of Korea  
 

10.1. Sadarbība ar darba devējiem 

RTU Inženierekonomikas un vadības fakultāte kopš savas darbības pirmsākumiem ir 
veiksmīgi sadarbojusies ar uzņēmējdarbības sektoru un valsts organizācijām. Ik gadus 
sadarbība paplašinās, nostiprinās un parādās arvien jaunas sadarbības formas, palielinoties 
abpusējai ieinteresētībai sadarbības veiksmīga rezultāta nodrošināšanā. Pēc būtības sadarbību 
var strukturēt šādi: 

- studiju procesa un kvalitātes nodrošināšana un pilnveidošana, 
- studiju prakses un studentu profesionālās attīstības nodrošināšana,  
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- studiju darbu, noslēguma darbu vadīšana un recenzēšana, 
- zinātnisko pētījumu rezultātu aprobācija, 
- valsts pārbaudījumu komisijas sastāva veidošana, 
- citu, ārpus studiju pasākumu, veidošana un nodrošināšana. 
Ar RTU Senāta 2001.gada 24.septembra lēmumu ir apstiprināts „RTU Padomnieku 

konvents”, kura sastāvā ir 26 dažādu uzņēmumu, banku, asociāciju un Valsts organizāciju 
pārstāvji. Tas nodrošina vēl ciešāku saistību ar darba devējiem. 

Galvenās sadarbības jomas un aktualitātes: 
– izzināt programmu un speciālistu sagatavošanas nepieciešamību, 
– nodrošināt prakses vietas, 
– noteikt aktuālākās noslēguma darba tēmas (izzināt risināmo problēmu klāstu 

uzņēmumos, lai piedāvātu tās studentiem prakses laikā), 
– profesionāļu (uzņēmumu speciālistu) iesaistīšana studiju procesā u.c.  

 
Uzņēmumu reģistrā reģistrēta programmas „Inovācijas un uzņēmējdarbība” absolventu 

asociācija (skat. 15.pielikums), izstrādāts asociācijas aktivitāšu plāns, vienu reizi mēnesī 
notiek asociācijas valdes sēde, kurā aktīvi piedalās programmas administrācijas pārstāvji. 
Asociācijas valdē darbojas programmas absolventi: Kristīne Špakovska, Kārlis Urbāns, 
Ainārs Gailītis, Sarmīte Grīga, Indra Borkus. 

Darba devējus pārstāv arī programmas absolventi, kuri strādā gan Latvijā, gan arī 
ārvalstīs un kuru vadīto uzņēmumu darbinieki pašreiz studē šajā programmā. 

Lai uzlabotu absolventu asociācijas administratīvo kapacitāti izstrādāts un iesniegts 
pieteikums 17 000 EUR apjomā „RTU inovāciju programmas absolventu asociācijas 
kapacitātes stiprināšana” EEZ finansējumam. Projekta ietvaros paredzēts popularizēt 
sabiedrībā inovāciju nozīmīgumu, dalīties pieredzē un demonstrēt inovatīvu risinājumu lomu 
komercdarbības stimulēšanā un konkurences priekšrocību radīšanā; nodrošināt biedrības 
„Rīgas Tehniskās universitātes inovāciju programmas absolventu asociācija” darbību 
atbilstoši labākās prakses paraugiem; palielināt biedrības sadarbības partneru loku; veicināt 
savstarpēji izdevīgu sadarbību starp akadēmisko, biznesa un nevalstisko organizāciju 
sektoriem; veicināt finanšu piesaisti akadēmiskā procesa nodrošināšanai. 

Sadarbībā ar Rīgas Hanzas Rotary klubu un Kongsbergas Rotary klubu Norvēģijā 
izstrādāts starptautiskās mentoringa programmas projekts, kura pirmajā kārtā nolemts sniegt 
starptautisku atbalstu trīs programmas ietvaros radītajiem projektiem. Projekta mērķis – 
atbalstīt ideju komercializāciju.  

Programmas pasniedzēji Modris Ozoliņš, Māris Millers, Andris Balodis un Jānis Caune 
sadarbībā ar RTU Tehnoloģiju pārneses kontaktpunktu izvērtējuši RTU zinātnisko izstrādņu 
komercpotenciālu. Veiktas pārrunas ar divu izstrādņu autoriem par komercializācijas 
iespējām. 

Programmas vadošie mācībspēki un absolventi aktīvi piedalās dažādu profesionālo 
apvienību un asociāciju darbā kā dalībnieki, eksperti, konsultanti, cita starpā arī par izglītības 
jautājumiem, piemēram, Latvijas Darba devēju konfederācijā (Dr.oec. Inga Lapiņa), Latvijas 
Personāla vadības asociācijā (MBA Daira Aramina), LR Ekonomikas ministrijā (Mg.oec. 
Uldis Cimdiņš), Biznesa konsultantu asociācijā (MBA Andris Balodis) u.c. 

 
10.2. Sadarbība ar Latvijas un ārvalstu augstskolām līdzīgu studiju programmu 

īstenošanā 

IEVF ir cieša sadarbība ar vairākām Latvijas augstskolām un ārvalstu augstskolām. Ir 
noslēgts līgums starp LU un RTU par savstarpējo sadarbību studiju procesa īstenošanā un 
zinātnes attīstības jautājumos, kas paredz sadarbību visās jomās, sākot no brīvas studentu 
mobilitātes starp abām augstskolām līdz kopēju projektu realizācijai dažādās jomās. Tāpat 
IEVF ir noslēgti līgumi ar lielāko daļu no Latvijas koledžām par sadarbību un studiju 
turpināšanas iespējām (informācija 16.pielikumā, p.16.11.). 
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IEVF studiju procesā ik gadus piedalās vieslektori no sadarbības augstskolām, gan 
mācību procesa, gan zinātniski pētniecisko projektu ietvaros. Jāatzīmē, ka ārvalstu augstskolu 
skaits ar kurām tiek nodrošināta sadarbība paplašinās katru gadu, tādējādi tiek pilnveidotas 
studiju programmas un studējošie tiek nodrošināti ar iespēju studēt vai praktizēties ārvalstīs. 

 
Starpaugstskolu un starptautiskā sadarbība  

Veidojot bāzi kopējai sadarbībai dizaina menedžmenta jomā, turpinās iepriekšējā 
mācību gadā uzsāktā sadarbība ar Mākslas Akadēmijas dizaina nodaļu 
(http://www.designlv.lv/). RTU mācībspēki 2010.gada jūlijā apmeklēja LMA studentu 
”Dizaina dienas”. Vizītes ietvaros notika arī abu augstskolu mācībspēku un studentu kopīga 
apspriede, kā rezultātā ir panākta vienošanās par to, ka 2010./2011. mācību gadā RTU 
studenti palīdzēs komercializēt divus Mākslas Akadēmijas studentu projektus, īstenojot to 
maģistra darba ietvaros. Izstrādāti arī konkrēti priekšlikumi kopīgai nodarbību vadīšanai un 
studentu apmaiņai abu augstskolu studentiem.  

Programmā „Inovācijas un uzņēmējdarbība” studē dažādu Latvijas augstskolu 
absolventi, sīkāka analīze veikta ikgadējos pašnovērtējuma ziņojumos. (skat. 17.pielikums 
2.punkts). 

Starptautiskā sadarbība šobrīd vērsta uz: 
- labākās metodiskās un profesionālās pieredzes apgūšanu; 
- mācību un pētniecisko materiālu, krājumu, mācību līdzekļu sagatavošanu un publicēšanu; 
- lektoru mobilitāti un augstākā līmeņa profesionāļu sagatavošanu un kvalifikācijas 

paaugstināšanu; 
- starptautisku projektu sagatavošanu; 
- studiju braucienu organizēšanu un pieredzes apmaiņu. 

Programmas administrācija un mācībspēki aktīvi piedalās starptautisko menedžmenta 
izglītības iestāžu asociāciju darbā. Visaktīvākā darbība notiek Baltic Management 
Development Association (BMDA), un Central and East European Management 
Development Association (CEEMAN) aktivitāšu ietvaros. Programmas pasniedzējs Modris 
Ozoliņš piedalījies kā eksperts CEEMAN globālā jauniešu konkursa Challenge:Future 
(http://www.challengefuture.org/) projektu vērtēšanā. 

Programmas īstenošanu turpina nodrošināt augsti kvalificēti Norvēģijas augstskolu 
mācībspēki K.G.Hoff, R.Qvenild, N-O. Ørjasæter, kā arī ASV profesors J.Valacich 
(Washington State University). 

Jānis Caune 2010.gada janvārī vadīja lekciju kursu „Stratēģiskā vadīšana” 
Dienvidkorejā Kungpok National University (KNU), Degu 

Starptautiskās sadarbības rezultātā Harward Business Publishing nodrošina 
programmas mācībspēkiem un studentiem piekļuvi saviem elektroniskajiem resursiem. 

Studentiem ir iespēja pieteikties studijām ārvalstu augstskolās, to nodrošina RTU 
Starptautisko attiecību daļa. Mācībspēkiem tiek nodrošināta iespēja piedalīties 
Erasmus/Socrates Teacher Exchange programmā. Šādu iespēju kopš 2005.gada ir aktīvi 
izmantojuši gan studējošie, gan mācībspēki. 

Piemēram, 2008./2009.mācību gadā programmas 2.kursa studente Vaivode Vineta 
izmantoja iespēju piedalīties ERASMUS apmaiņas programmā un maģistra darba izstrādes 
laiku savienot ar studijām Truā Tehniskajā universitātē Francijā papildus apguva kursus 
„Projektu vadīšana”, „Multikulturālas pieejas biznesā un vadībā” un „Franču valoda”. 

2009./2010.mācību gadā programmas 3.kursa studente Gunta Līdaka izmantoja iespēju 
piedalīties ERASMUS apmaiņas programmā un maģistra darba projekta daļas izstrādes laiku 
savienja ar studijām Lilles Katoļu universitātē (Universite Catholique de Lille) Francijā, 
apgūstot kursus angļu valodā: „Intercultural aspects of management and communication”, 
„International Trade and strategy” un franču valodā: „Informācijas sistēmas uzņēmumā”, 
„Ekonomikas aktualitātes”, „Rūpnieciskā iepirkuma vadīšana”, „Franču valoda”.  
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Studiju programmas ietvaros katru gadu tiek organizēts studiju brauciens uz 
Norvēģiju, tā laikā tiek apmeklēti augsto tehnoloģiju uzņēmumi, inovāciju veicināšanas 
organizācijas un partneraugstskolas. Norvēģijas studiju brauciena programma pievienota 
12.pielikumā. Studiju braucienos kopumā šo 5 gadu laikā ir piedalījušies 163 studējošie 
(skat.3.tabula). 

3.tabula 
Studējošo dalība studiju braucienos laikā no 2005.- 2010.gadam 

Periods Dalībnieku skaits Studiju brauciena valsts 

2004.gads 23 Norvēģija 
2006.gads 34 Norvēģija 
2007.gads 35 Norvēģija 
2008.gads 
2008.gads 

7 
32 

Taivāna 
Norvēģija 

2009.gads 12 Norvēģija 
2010.gads 20 Norvēģija 

 
Papildus tradicionālajam studiju braucienam uz Norvēģiju, 2008.gada februārī tika 

noorganizēts studiju brauciens uz Taivānu. Šajā braucienā devās septiņi tā brīža 2.kursa 
studenti un tam pievienojās arī 2 programmas iepriekšējo gadu absolventi. Studiju braucienam 
pievienojās arī Lietuvas Alītas koledžas direktore Danute Remeikiene. Rezultātā izveidojās 
inovatoru grupa no 15 cilvēkiem. Studiju brauciena mērķis bija iepazīties ar Taivānas praksi 
inovāciju atbalstam (skat. 12.pielikums), kā arī vienoties par sadarbību starp National Chung 
Cheng University un Rīgas Tehnisko universitāti. 

Programmā ir studējuši arī ārvalstu studenti gan Erasmus apmaiņas programmas 
ietvaros, gan studējot Ārzemju studentu departamentā un apgūstot atsevišķus izvēles kursus 
(skat 4.tabula). 

4.tabula 
Ārvalstu studentu dalība „Inovācijas un uzņēmējdarbības” programmas 

priekšmetos  laikā no 2005.- 2010.gadam 

Priekšmets Mācību gads Skaits Valsts 

Vadības grāmatvedība un 
projektu analīze 

2007./2008.m.g 1 Libāna 

2008./2009.m.g 4 Kazahstāna, Indija 
Inovāciju Tehnoloģijas 2008./2009.m.g. 12 Lietuva, Uzbekija, Indija, 

Kazahstāna, Francija, Čehija, 
Itālija 

Visaptverošā kvalitātes 
vadība 

2008./2009.m.g. 6 Portugāle, Indija, Uzbekija 
Francija 

Stratēģijas un pārmaiņu 
vadīšana 

2007./2008.m.g. 6 Uzbekistāna, Indija, Turcija 
2008./2009.mg. 6 Nepāla, Indija, Turcija 

Informācijas sistēmu vadīšana 2008./2009.mg. 4 Turcija, Uzbekistāna Indija 
 

Kā jaunums atzīmējams jau iepriekš minētais mentoringa projekts kopā ar Rīgas Hanzas 
Rotary klubu un Kongsbergas Rotary klubu Norvēģijā.  

Programmas Atvērto durvju dienās katru gadu piedalās Norvēģijas profesors Kjell 
Gunnar Hoff. 

Programmas atbilstību starptautiskajiem standartiem apliecina sertifikāts, ko 
izsniedz programmas absolventiem (skat. 13.pielikums). 

Konkrētāk pārējā akadēmiskā personāla darbība ārvalstu izglītības iestādēs ir parādīta 
katra mācībspēka dzīves un darba gājuma aprakstā (skat. 19.pielikums 4.punkts). 
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Programmas salīdzinājums ar citās augstskolās realizētajām 
Latvijā vienīgā līdzīgā akreditētā maģistra studiju programma tiek realizēta Banku 

augstskolā. Banku augstskolas studiju programmas „Inovatīvā uzņēmējdarbība” apjoms pēc 
KP ievērojami mazāks nekā RTU programma „Inovācijas un uzņēmējdarbība”. Abiturientiem 
ar profesionālo iepriekšējo izglītību tas ir par 27% mazāks. Detalizētāks abu studiju 
programmu salīdzinājums sniegts 10.pielikumā.  

Lai novērtētu piedāvāto studiju programmu no starptautiskās atzīšanas viedokļa, tā 
salīdzināta ar EMBA (Executive MBA) padomes organizēto pētījumu rezultātiem1, 
Masačūsetas Tehnoloģiskā institūta ASV (Massachusetts Institute of Technology) Sloan 
biznesa skolas tehnoloģijas menedžmenta maģistra studiju programmu (11.pielikums). 

Salīdzinājums ar EMBA padomes veikto pētījumu, kurā piedalījušās 97 universitātes un 
biznesa skolas no visas pasaules, liecina par to, ka desmit no maģistra studiju programmā 
Inovācijas un uzņēmējdarbība ietvertajiem priekšmetiem ietilpst visvairāk mācīto kursu 
sarakstā. 

Masačūsetas Tehnoloģiskā institūta ASV (Massachusetts Institute of Technology) Sloan 
biznesa skolas tehnoloģijas menedžmenta maģistra studiju programma pēc ilguma ir īsāka 
(viens gads), taču intensīvāka no programmas apguves viedokļa. Studiju priekšmeti pēc satura 
ir līdzīgi ar I& UD maģistra studiju priekšmetiem.  

Imperial College London Business School (Apvienotā Karaliste) maģistra studiju 
programmas „Innovation and Entrepreneurship” ilgums ir viens gads, tā ir intensīvāka, taču 
programmas struktūra un apgūstamie studiju priekšmeti pēc satura ir līdzīgi ar RTU studiju 
programmas „Inovācijas un uzņēmējdarbība” maģistra studiju priekšmetiem. Programmu 
salīdzinājums apkopots 11.pielikumā. 

Viena no vadošajām Eiropas biznesa augstskolām Grenoble Ecole de Management 
(Spānija) piedāvā apgūt maģistra studiju programmu „Innovation, Strategy and 
Entrepreneurship”. Programmas priekšmeti sagrupēti četrās tematiskajās grupās, kopējais 
akadēmiskās daļas ilgums ir viens gads, kam seko 12 mēnešu praktiskās aktivitātes projektu 
un maģistra darba izstrādei. Grenoble Ecole de Management programmas struktūra un 
apgūstamie studiju priekšmeti ir salīdzināmi ar RTU I&U studiju programmas „Inovācijas un 
uzņēmējdarbība” maģistra studiju programmu. Abu programmu satura salīdzinājums apkopots 
11.pielikumā. 

 

 

11. Rīcība studiju programmas likvidācijas gadījumā 
  

Maģistra profesionālo studiju programma “Inovācijas un uzņēmējdarbība” RTU IEVF 
tiek realizēta paralēli ar vairākām citām maģistra profesionālo studiju programmām, tādēļ 
studiju programmas likvidācijas gadījumā studējošiem ir iespēja turpināt studijas akreditētā 
RTU maģistra profesionālo studiju programmā “Uzņēmējdarbība un vadīšana” vai akreditētā 
RTU maģistra profesionālo studiju programmā „Uzņēmumu un organizāciju vadīšana”. 

Ja maģistra profesionālo studiju programmas “Inovācijas un uzņēmējdarbība” īstenošana 
tiek pārtraukta, tad studējošie var turpināt izglītību jau minētajās akreditētās maģistra 
profesionālo programmās, kā arī citās akreditētās maģistra profesionālo studiju programmās 
IEVF, veicot studiju apjoma un satura salīdzinājumu. 

Studiju programmas “Inovācijas un uzņēmējdarbība” saturs, organizācija un struktūra 
ļauj studentiem būt mobiliem un programmas likvidācijas gadījumā pāriet uz dažādām citām 
profesionālās augstākās izglītības studiju programmām RTU IEVF. 

Pabeidzot studijas maģistra profesionālo studiju programmā “Inovācijas un 
uzņēmējdarbība” tālāk izglītību var turpināt doktora studiju programmā “ Vadībzinātne un 
                                                
1 Gan pēc satura, gan mērķa auditorijas (strādājoši cilvēki ar pieredzi biznesā), gan pēc programmas realizācijas 
veida (vakaros vai nedēļas nogalēs), I&UD maģistra studiju programma atbilst biznesa vadīšanas maģistra 
programmas galvenajām iezīmēm  
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ekonomika”. Studenti var izvēlēties arī turpināt studijas jebkurā no RTU sadarbības 
augstskolām Latvijā. 
 
 

12. Studiju programmas attīstības plāns 
  

Sākot no 2005.gada, atbilstoši prasībām, tika sagatavoti ikgadējie pašnovērtējuma 
ziņojumi. Maģistra profesionālo studiju programmas „Inovācijas un uzņēmējdarbība” 
ikgadējie pašnovērtējuma ziņojumi tika izskatīti un apstiprināti RTU IEVF Nozares 
programmu komisijas sēdēs, Domes sēdēs un RTU Senāta sēdēs (iepriekš saņemot neatkarīga 
ārējā eksperta vērtējumu) un ir pievienoti šim pašnovērtējumam (skat. 17.pielikums 2.punkts). 
Ziņojumi ir pieejami arī RTU IEVF mājas lapā internetā: 
http://ievf.rtu.lv/content/view/2547/1499/lang,lv/  

Studiju programmas un tās realizācijas stipro un vājo pušu vērtēšana, kā arī programmas 
attīstības plāna izstrādāšana ir programmas administrācijas, katedru, institūtu un fakultātes 
kopīgs uzdevums, kas ietver gan dažādu jautājumu analīzi, gan rezultātu vērtēšanu, gan 
plānošanu.  

Kopumā programma ir vērtējama kā konkurētspējīga un aktuāla izglītības pakalpojumu 
tirgū. Inovāciju un uzņēmējdarbības veicināšana ir aktuāla gan Latvijas ekonomikas attīstības 
gan globālā kontekstā. Veicot SVID analīzi konstatētie rezultāti apkopoti 5.tabulā. 

 
5.tabula 

Programmas stipro un vājo pušu analīze 

Stiprās puses Vājās puses 

� Ciešā sadarbība ar ārvalstu partneriem 
(Norvēģiju, ASV) un specializācija 
inovāciju jomā nodrošina atšķirīgu 
programmas pozicionējumu tirgū, un 
nodrošina augsti kvalitatīvu un 
starptautiski atzītu izglītību; 

� studentu dažādā iepriekšējā izglītība un 
pieredze dod iespējas bagātināt studiju 
procesu; 

� iespēja ar atgriezenisko saiti ietekmēt 
studiju procesu; 

� studijas starptautiskā vidē sniedz iespējas 
uzlabot angļu valodas zināšanas; 

� akadēmiskā personāla augstā kvalifikācija 
un profesionālā pieredze; 

� ilggadēja pieredze biznesa izglītības tirgū 
un ciešie kontakti ar industriju sniedz 
iespējas piesaistīt augsti kvalificētus 
vieslektorus; 

� labas savstarpējās attiecības un sadarbība 
starp mācībspēkiem; 

� pozitīvas un cieņas pilnas attiecības starp 
mācībspēkiem un studentiem; 

� lietišķi kontakti un sadarbība ar ārzemju 
augstskolām un organizācijām. 
 
 

� programmā imatrikulēto studentu 
iepriekšējās sagatavotības līmenis ir 
dažāds; 

� vairums studentu strādā vadošos amatos, 
un paaugstinātā darba slodze krīzes 
apstākļos traucē studijām; 

� programmas administrēšanā iesaistīti ļoti 
ierobežoti cilvēku resursi, kā rezultātā nav 
iespējams pilnvērtīgi veikt visas 
administratīvās funkcijas;  

� nepietiekams saimnieciskā personāla 
nodrošinājums; 

� programmai nav valsts budžeta 
finansējuma; 

� lēnas mācībspēku kadru atjaunošanas 
iespējas; 

� ārzemju vieslektoru augstās izmaksas 
sadārdzina programmas izmaksas. 
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Iespējas Draudi 

� turpināt nodrošināt kvalifikācijas celšanas 
aktivitātes programmas mācībspēkiem un 
administratīvajam personālam 
starptautiskās sadarbības tīklu un 
partnerības ietvaros (CEEMAN, BMDA 
u.c.); 

� iespēja/ nepieciešamība izveidot stipendiju 
fondu, sadarbojoties ar norvēģu 
uzņēmumiem; 

� iespēja tālāk attīstīt sadarbību ar 
programmas absolventu asociāciju;  

� iespēja noslēgt sadarbības līgumus ar 
jaunām sadarbības augstskolām; 

� iespēja piesaistīt starptautiskos 
finansējuma avotus programmas tālākai 
attīstīšanai un īstenošanai (ESF, EEZ u.c.); 

� iespēja piedalīties starptautiski finansētos 
projektos (Tempus, Interreg u.c.) 

� konkurences saasināšanās augstākās 
izglītības tirgū novedīs pie lielākas cīņas 
par katru studentu, kā rezultātā 
palielināsies izmaksas studentu piesaistei; 

� palielināsies studentu aizplūšana uz citu; 
ārvalstu augstskolām, kur finanšu apstākļi 
studēšanai ir labvēlīgāki nekā Latvijā; 

� vispārējā ekonomiskā lejupslīde un 
stagnācija ietekmē studentu iespējas studēt 
gan dēļ paaugstinātās spriedzes darbā, gan 
dēļ ierobežotās finanšu pieejamības, 
tostarp arī banku kredītiem;   

� augsti kvalificētu mācībspēku motivācija 
strādāt programmā balstās galvenokārt uz 
personīgām attiecībām, nav pietiekoša 
materiālā stimulācija. 

 
Programma darbojas ciešā sadarbībā ar norvēģu un ASV kolēģiem, ir izstrādātas 

unificētas kursu apguves kvalitātes prasības studentiem (skat. 18.pielikums 2.punkts), kuru 
mērķis ir nodrošināt maksimāli kvalitatīvu studiju procesu, kā arī taisnīgumu studentu darba 
vērtēšanā.  

Varam apgalvot, ka arī turpmāk ir iespējams programmu kvalitatīvi realizēt, saglabājot 
augstu uzstādīto prasību līmeni un nodrošināt radošu programmas tālāku attīstību. Tomēr ir 
vairākas problēmas, kas saistītas ar valsts normatīvo aktu prasībām, tādējādi traucējot 
potenciālajiem studentiem tikt uzņemtiem programmā vai apgrūtinot studiju procesu.  

Pašnovērtējuma ziņojumā 17.pielikuma 1.punktā ir izvērtēts, kādā mērā ir sasniegti 
plānotie rezultāti, katra gada pašnovērtējuma ziņojumā ir izvērtēti sasniegumi, salīdzinot ar 
iepriekšējo gadu. (skat. 17.pielikums 2.punkts).  

Programmas administrācija uzskata, ka programmas attīstībai ir nepieciešams 
nepārtraukts pilnveides process. Tādēļ priekšlikumi turpmāk turpināt uzlabot darbu 
galvenajos jau definētajos virzienos, kā arī meklēt jaunas pilnveides iespējas. Īpašu vērību 
plānots pievērst ciešākas sadarbības stiprināšanai starp programmas akadēmiskajām 
aktivitātēm un industriju.  

Programmas attīstības plāns paredz īstenot šādus pasākumus: 
1. Administratīvās kapacitātes stiprināšanas jomā: 

1.1. 2011.gada rudenī īstenot otro paplašināto divu dienu stratēģiskās attīstības semināru 
(pirmais tika īstenots 2010.gada oktobrī), lai turpināt programmas tālākas 
perspektīvas izvērtējumu, kā arī izstrādāt atbilstošu attīstības plānu. Lai maksimāli 
plaši un pilnvērtīgi izanalizētu un atspoguļotu aktuālās attīstības tendences, un 
izstrādātu atbilstošu darbības plānu, seminārā piedalīsies dažādas ieinteresētās puses – 
pasniedzēji, studenti, absolventi, administrācijas pārstāvji, biznesa pārstāvji u.c. 

1.2. Izanalizēt un papildināt programmas Padomnieku konventa funkcijas, veikt tā darba 
pilnveidi, atbilstoši veicot izmaiņas Konventa personālsastāvā. Pārmaiņu mērķis – 
precīzāk identificēt izmaiņas tirgū un atbilstoši uz tām reaģēt.  

2. Akadēmiskās un pētnieciskās kapacitātes un kvalitātes pilnveides jomā:  
2.1. Turpināt darbu pie studiju priekšmetu mācīšanas metodikas uzlabošanas un pilnveidot 

lekciju konspektus angļu un latviešu valodā. Pārstrādāt kursus „Visaptverošā 
kvalitātes vadīšana” un „Uzņēmējdarbība un plānošana”.  
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2.2. Sagatavo jaunu mācību grāmatu kursam „ Produktu dizains un attīstība”. (Pasākuma 
īstenošana atkarīga no finansējuma piesaistes iespējām). 

2.3. Turpināt iesaistīt maģistrantus pētnieciskajā darbā, dalībā konferencēs un patentēt 
labākos (vismaz divus) studentu izstrādātos inovatīvo izstrādājumu prototipus.  

2.4. Turpināt iesaistīt programmas absolventus studiju procesa nodrošināšanā gan 
vieslektoru statusā, gan maģistra darbu vadīšanā un recenzēšanā.  

2.5. Nodrošināt mācībspēku kvalifikācijas celšanas iespējas Latvijā un ārvalstīs katru 
gadu. 

2.6. Aktīvi iesaistītes sadarbībā ar RTU struktūrvienībām biznesa atbalsta un veicināšanas 
aktivitāšu jomā  

3. Finanšu kapacitātes stiprināšanas jomā: 
3.1. Cieši sadarboties ar Norvēģijas partneriem un Latvijas uzņēmumiem ar mērķi 

izveidot stipendiju fondu labākajiem programmas studentiem. 
3.2. Izstrādāt vismaz vienu starptautiska finansējuma piesaistes projektu akadēmiskā un 

administratīvā personāla darba atbalstam. 
4. Sadarbības ar sociālajiem partneriem un citām augstskolām attīstības jomā:  

4.1. Atbilstoši pieejamībai sagatavot projekta pieteikumu papildus finansējuma 
saņemšanai no ESF vai citiem līdzfinansētājiem. 

4.2. Turpināt cieši sadarboties ar programmas absolventu asociāciju. Palīdzēt aktivizēt 
asociācijas darbu. 

4.3. Turpināt sadarbību starp studiju programmu un uzņēmumiem, tostarp inovāciju 
inkubatoriem, tehnoloģiju pārneses institūcijām, asociācijām u.tml.  

4.4. Attīstīt un padziļināt uzsākto sadarbību ar LMA, ar mērķi gan bagātināt studiju 
procesu, gan atbalstīt komercializācijas aktivitātes. Īstenot vismaz vienu kopīgu 
studiju kursu, sekmīgi īstenot vismaz divus sadarbības projektus jaunu produktu 
attīstības un komercializācijas jomā. 

4.5. Izveidot inovāciju laboratoriju un inovāciju klubu, lai aktivizētu sadarbības iespējas 
ar uzņēmējiem, kā arī nodrošinātu inovāciju aktivitātes RTU tehnisko fakultāšu 
studentiem. 

5. Starptautiskās sadarbības jomā  
5.1. Aktīvi piedalīties starptautiskās aktivitātēs menedžmenta izglītības attīstības jomā 

(sadarbojoties ar BMDA un CEEMAN, NICE network) ar mērķi sekot jaunākajām 
tendencēm nozarē, lai izmantotu tas studiju procesa pilnveidē. 

5.2. Pieteikt jaunu projektu kopā ar Baltijas valstu partneriem komercializācijas un 
uzņēmējdarbības veicināšanas jomā. 

 
 
 
RTU IEVF RUI Starptautisko programmu nodaļas  
Studiju programmas “Inovācijas un uzņēmējdarbība” 
pašnovērtēšanas darba grupa: 
 
programmas direktors, MBA       M. Ozoliņš 
 
direktora vietniece, Dr.oec.       I. Lapiņa 
 
 
11.04.2011. 
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Maģistra profesionālo studiju programma  

„Inovācijas un uzņēmējdarbība” 

 

Studiju kursu saturu un anotācijas skatīt RTU mājas lapā 

studiju programmu katalogā: 
https://info.rtu.lv/rtupub/prg?ukNoteikId=2684 
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Izgl-rubas klasifi kdcij as kods:
Iepriek5cjd izglruba:

Studiju apjoms:

Studij u rsteno5anas veids:
Nominalais studiju ilgums:
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kvalifikdcija:

Programmas direktors:

Studiju programlna apstiprinata RTU Sendtd
2003.gada 2 junija prot.Nr.478
Izmai4as studiju programma apstiprinatas ar:
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A. OBLIGATIE STUDIJU PRIEKSMETI 18 KP 18 KP
I Vadrbas gramatvedrba un proiektu analrze 6KP 6KP
2. Iehnologiiu un iaunu produktu marketinss 4KP 4KP
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,: 

" 
,/)

Domes priek5sodctajs 
l:/44- profesors, R.pods

./' //,/,



41 
 

2. pielikums 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Izmaiņas studiju programmā 
 

1) RTU Senāta lēmums prot. Nr.508 2006.gada 30.oktobrī 
2) RTU Mācību prorektora rīkojums Nr.02/43 2007.gada 6.septembrī  
3) RTU Mācību prorektora rīkojums Nr.02/57 2007.gada 13.novembrī  
4) RTU Mācību prorektora rīkojums Nr.02000-01/36 2009.gada 29.septembrī 



RIGAS TEHNISKA
UNIVERSITATE

TECHNISCHE
UNTvERSITAT Rlcl

Latvija, LV-1658, RTga, Kallu I
Tdlr.: 7089300, Fax: 78200 94

e-mail: rtu@adm.rtu.lv

RIGA TECHNICAL
UNIVERSITY

P}IX(C K I,I IU TEXH I,ITI ECK I,I fr
YHI,IBEPCI4TET

l, Kalku str., LV-1659, Riga, LATVIA
Phone: +371 7089300, Fax: +37{ 7820094

e-mail: rtu@adm.rtu.lv

SENATA LEMUMS
no RTU 2006. gada 30. oktobra senata s€des (protokors Nr.50g)

Par izmai4tm mafistra profesionato studiju
programmi f rlnoviicijas un uz4cm€jdarblba'r

Magistra profesiondlo studiju programmd "Inovdcijas un uz46m6jdarblba - lGI0,,
izdarlt 56das izmai4as:

l. Iepriek5Ejds izglTt-rbas praslbu 2.punktu izteikt papildindtd redakcijd: ,,Bakalaura
akadEmiskais grdds socidlo zindt4u jomd vai tam pielTdzindma izglTtTbu, un ui.r- i gaOu
uzqEm€ja pieredze vai pieredze vadoSd amat6',;

2. Iepriekicjas izglitTbas pielTdzindsanas nosacrljumus konkretizet programmas
satura un Tsteno5anas aprakstd.

Sendta priek5s€d€tdjas vietnieks

Gatavo: R.Kleine



RIGAS TEHNISKA UNIVERSITATE
Reg. Nr.90000068977, Kallru iela l, Riga, LV_1658

Talr.: 7089300. f-akss: 7089302

RIKOJUMS
RIgi

2oo y 6' -f en/cn

-Par izmaigam magistra profesionalo studiju programma
"lnovacij as un uz!ent€j darbrba"

Magistra prof-esionalo studijr-r programmas "lnovdcijas un uznemejdarbrba -IGIO" izdarlt Sadas izmaipas:
I ' Obligatds (A) dalas studiju priekSmetLr ,,VisaptveroSa kvalitdtes vadrba -4 KP" parcelt uz obligdtas izv€les speciaiizejoSo priekSmetu (8.1. sadafa)

sarakstu.
2. obligatas izv€les specializ€joso (8.1. sadala) prieksmeru ,.sffarogijas un

parmaiqru vadTsana - 4 KP" parcelt uz oblig6to priek5n-ietu (A dafa) sarakstu.

Pamats: IEF Domes 2A07 .g. 3.septenrbra sOdes lemums, prot.Nr. I l6

Mactbu prorektors E.Bel,<eris



/t/ c

RIGAS TEHNISKA UNIVERSITATE
Reg. Nr. 90000068977, I(alt5u iela 1, RIga, LV-1658

Tdlr.: 7089300, fakss: 7089302

RIKOJUMS
RTgd

200f. / i zt ,'t' 7v d ir'

Par izmaipam magistra profesionalo studiju programma
"Inovacij as un uz4€m€j darbrba"

Magistra profesionalo studiju programmas "lnovdcijas un uz4emejdarbtba -
IGIO" izdarlt Sddas izmair,ras:

1. Obligatas izveles specializejo5o priekSmetu sarakstu (B.1.sadafa) papildinar ar
studiju priek3metu,,Talantu un persondla vadlba- 4 KP"

2. Obligatas izveles pedagogrjas un psihologijas priek5metu sarakstu (B.2.sadala)
papildinat ar studiju priekSmetu ,,Zind5anu vadrba - 2 KP".

Pamats: IEF Domes 2007 .g. l2.novembra sedes lemums, prot.Nr.1.

Macibu prorektors U.Sukovskis

,/ i'. ,t,, .. ,.' , -: '/LL r"4--/

I ,/j tt' '2n-.7



nlcns rEHnrsxA uNtvERslrAre
Reg. Nr. 90000068977, l(allu iela 1, Riga, LV-1658

Tdlr. : 7089300. fakss:'7 089302

RIKOJUMS
RTga

zoog. ri. ,1,? r"aq/en 6"i

Par rzmar.am magistra profesionalo studiju programma
"Inovdcij as un uzr1emej darbrba"

Magistra profesionalo studiju programmas "Inovacijas un uz4emejdarbiba -
IGIO" izdant Sadas izmai4as:

i. Obligatas (A) dafas studiju priek5metu ,,lnovaciju tehnologijas - 6 KP" pdrcelt
uz obligatds izveles specializejoSo priek5metu (8.1) sadafas sarakstu.

2. Papildinat obligatas izveles specializ€joSo priek5metu (8.1.) sadaJas sarakstu
ar ,,Projektu vadr5ana - 4 KP".

3, MainTt obligato studiju priek5metu (A) dalas apjomu no 24 KP uz 18 KP,
obligatas izv€les priekSmetu (B) dalas apjomu - no 10 KP uz i6 KP un
specializejoSo priekSmetu (B.1.) sadafas apjomu - no 8 KP uz 14 KP.

Pamats: iEF Domes 2009.g.11.maija s€des lemums, prot.Nr.20

Maclbu prorektors U.Sukovskis

H.Gulevslcis
6',l089406
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3.pielikums 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programmas studiju kursu saraksts  

(apjoms, īstenošanas plānojums)  

pilna laika studijām 
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Programma 60 KP apjomā 
 

Studiju kurss 

Studiju 

kursa 

apjoms 

Pārbaudes 

veids 

Studiju kursa 

īstenošanas plānojums 

 60 KP   Semestri 

 1 2 3 
A. OBLIGĀTIE STUDIJU 

PRIEKŠMETI 
18 KP  10 4 4 

Vadības grāmatvedība un projektu 
analīze 

6 
 

Eksāmens 6   

Tehnoloģiju un jaunu produktu 
mārketings 

4 Eksāmens 4   

Stratēģijas un pārmaiņu vadīšana 4 Eksāmens  4  
Uzņēmējdarbība un plānošana 4 Eksāmens   4 
B. OBLIGĀTIE IZVĒLES 

PRIEKŠMETI 
16 KP  2 10 4 

1. Specializējošie priekšmeti 14 KP  -- 10 4 

Produktu dizains un attīstība 4 Eksāmens  4  
Inovāciju tehnoloģijas 6 Eksāmens  6  
Informācijas sistēmu vadīšana 4 Eksāmens  4  
Talantu un personāla vadība 4 Eksāmens  4  
Projektu vadīšana 4 Eksāmens  4  
Visaptverošā kvalitātes vadība 4 Eksāmens   4 
Speckurss lietišķajā angļu valodā 
inovācijās un uzņēmējdarbībā 

4 Eksāmens   4 

2. Pedagoģijas, psiholoģijas priekšmeti 2 KP  2 -- -- 
Pedagoģija 2 Ieskaite 2   
Psiholoģija 2 Ieskaite 2   
Zināšanu vadība 2 Ieskaite 2   

D. PRAKSE 6 KP  6 -- -- 

Prakse 6 Darbs 6   

E. VALSTS PĀRBAUDĪJUMS 20 KP  2 6 12 

Maģistra darbs 20 Darbs 2 6 12 
   20 20 20 
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Programma 100 KP apjomā 
 

Studiju kurss 

Studiju 

kursa 

apjoms 

Pārbaudes 

veids 

Studiju kursa 

īstenošanas plānojums 

 100 KP   Semestri 

 1 2 3 4 5 
A. OBLIGĀTIE STUDIJU 

PRIEKŠMETI 
18 KP  10 4 4 -- -- 

Vadības grāmatvedība un projektu analīze 
6 
 

Eksāmens 6   
  

Tehnoloģiju un jaunu produktu 
mārketings 

4 Eksāmens 4   
  

Stratēģijas un pārmaiņu vadīšana 4 Eksāmens  4    
Uzņēmējdarbība un plānošana 4 Eksāmens   4   
B. OBLIGĀTIE IZVĒLES 

PRIEKŠMETI 
20 KP  2 14 4 -- -- 

1. Specializējošie priekšmeti 18 KP  -- 14 4 -- -- 

Produktu dizains un attīstība 4 Eksāmens  4    
Inovāciju tehnoloģijas 6 Eksāmens  6    
Informācijas sistēmu vadīšana 4 Eksāmens  4    
Talantu un personāla vadība 4 Eksāmens  4    
Projektu vadīšana 4 Eksāmens  4    
Visaptverošā kvalitātes vadība 4 Eksāmens   4   
Speckurss lietišķajā angļu valodā 
inovācijās un uzņēmējdarbībā 

4 Eksāmens   4 
  

2. Pedagoģijas, psiholoģijas priekšmeti 2 KP  2     
Pedagoģija 2 Ieskaite 2     
Psiholoģija 2 Ieskaite 2     
Zināšanu vadība 2 Ieskaite 2     
D. PRAKSE 32 KP  8 -- 6 8 10 

Prakse 6 Darbs   6   
Prakse 26 Darbs 8   8 10 
E. VALSTS PĀRBAUDĪJUMS 30 KP  -- 2 6 12 10 

Maģistra darbs ar projekta daļu 30 Darbs  2 6 12 10 
   20 20 20 20 20 
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4.pielikums 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programmas studiju kursu saraksts  

(apjoms, īstenošanas plānojums)  

nepilna laika studijām 
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Programma 60 KP apjomā 
 

Studiju kurss 

Studiju 

kursa 

apjoms 

Pārbaudes 

veids 

Studiju kursa 

īstenošanas plānojums 

 60 KP   Semestri 

 1 2 3 4 
A. OBLIGĀTIE STUDIJU 

PRIEKŠMETI 
18 KP  10 4 4 -- 

Vadības grāmatvedība un projektu analīze 6 Eksāmens 6    
Tehnoloģiju un jaunu produktu 
mārketings 

4 Eksāmens 4   
 

Stratēģijas un pārmaiņu vadīšana 4 Eksāmens  4   
Uzņēmējdarbība un plānošana 4 Eksāmens   4  
B. OBLIGĀTIE IZVĒLES 

PRIEKŠMETI 
16 KP  2 10 4 -- 

1. Specializējošie priekšmeti 14 KP  -- 10 4 -- 

Produktu dizains un attīstība 4 Eksāmens  4   
Inovāciju tehnoloģijas 6 Eksāmens  6   
Informācijas sistēmu vadīšana 4 Eksāmens  4   
Talantu un personāla vadība 4 Eksāmens  4   
Projektu vadīšana 4 Eksāmens  4   
Visaptverošā kvalitātes vadība 4 Eksāmens   4  
Speckurss lietišķajā angļu valodā 
inovācijās un uzņēmējdarbībā 

4 Eksāmens   4 
 

2. Pedagoģijas, psiholoģijas priekšmeti 2 KP  2 -- -- -- 
Pedagoģija 2 Ieskaite 2    
Psiholoģija 2 Ieskaite 2    
Zināšanu vadība 2 Ieskaite 2    

D. PRAKSE 6 KP  -- -- 6 -- 

Prakse 6 Darbs   6  

E. VALSTS PĀRBAUDĪJUMS 20 KP  2 2 -- 16 

Maģistra darbs 20 Darbs 2 2  16 
   14 16 14 16 
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Programma 100 KP apjomā 
 

Studiju kurss 

Studiju 

kursa 

apjoms 

Pārbaudes 

veids 

Studiju kursa īstenošanas 

plānojums 

 100 KP   Semestri 

 1 2 3 4 5 6 
A. OBLIGĀTIE STUDIJU 

PRIEKŠMETI 
18 KP  10 4 4 -- -- -- 

Vadības grāmatvedība un projektu 
analīze 

6 
 

Eksāmens 6   
   

Tehnoloģiju un jaunu produktu 
mārketings 

4 Eksāmens 4   
   

Stratēģijas un pārmaiņu vadīšana 4 Eksāmens  4     
Uzņēmējdarbība un plānošana 4 Eksāmens   4    
B. OBLIGĀTIE IZVĒLES 

PRIEKŠMETI 
20 KP  2 10 8 -- -- -- 

1. Specializējošie priekšmeti 18 KP  -- 10 8 -- -- -- 

Produktu dizains un attīstība 4 Eksāmens  4     
Inovāciju tehnoloģijas 6 Eksāmens  6     
Informācijas sistēmu vadīšana 4 Eksāmens  4     
Talantu un personāla vadība 4 Eksāmens   4    
Projektu vadīšana 4 Eksāmens   4    
Visaptverošā kvalitātes vadība 4 Eksāmens   4    
Speckurss lietišķajā angļu valodā 
inovācijās un uzņēmējdarbībā 

4 Eksāmens   4 
   

2. Pedagoģijas, psiholoģijas 

priekšmeti 
2 KP  2   

   

Pedagoģija 2 Ieskaite 2      
Psiholoģija 2 Ieskaite 2      
Zināšanu vadība 2 Ieskaite 2      
D. PRAKSE 32 KP  4 -- -- 8 10 10 

Prakse 6 Darbs    6   
Prakse 26 Darbs 4   2 10 10 
E. VALSTS PĀRBAUDĪJUMS 30 KP  -- 2 4 8 6 10 

Maģistra darbs ar projekta daļu 30 Darbs  2 4 8 6 10 
   16 16 16 16 16 20 
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5. pielikums 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Par maģistra profesionālo studiju programmas  

„Inovācijas un uzņēmējdarbība” 

apgūšanu izsniedzamā diploma un tā pielikuma paraugs 
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Ar valsts pārbaudījuma komisijas 
2011. gada 22. jūnija lēmumu Nr. 00 

 
 
 
 
 
 
 

Jānis Kalniņš 
personas kods 000000–00000 

 
 
 
 
  
 

ieguvis 
  

PROFESIONĀLO MAĢISTRA GRĀDU 

uzņēmumu un iestāžu vadībā 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Rektors                      Leonīds Ribickis 
Z.v. 

Valsts pārbaudījuma komisijas               Jānis Bērziņš 
priekšsēdētājs 

 
 
 
 

Rīga 
2011.gada 30.jūnijā 
Reģistrācijas Nr. 221 - 000 
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RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE 
 

       DIPLOMA PIELIKUMS 
 

       Diploma sērija PD E Nr. 0000, reģistrācijas Nr. 221 – 000 

 

Diploma pielikums atbilst Eiropas Komisijas, Eiropas Padomes un Apvienoto Nāciju 
Izglītības, zinātnes un kultūras organizācijas (UNESCO/CEPES) izveidotajam paraugam. 
Pielikums ir sagatavots, lai sniegtu objektīvu informāciju un nodrošinātu kvalifikāciju 
apliecinošu dokumentu (piemēram, diplomu, sertifikātu) akadēmisku un profesionālu 
atzīšanu. 
 
Diploma pielikumā ir iekļautas ziņas par diplomā minētās personas sekmīgi pabeigto 
studiju būtību, līmeni, kontekstu, saturu un statusu. Tajā nav iekļautas norādes par 
kvalifikācijas novērtējumu un līdzvērtību, kā arī ieteikumi tās atzīšanai. Informāciju 
sniedz visās astoņās sadaļās. Ja kādā sadaļā informāciju nesniedz, norāda iemeslu. 

 
1. Ziņas par kvalifikācijas ieguvēju 

1.1. uzvārds:   KALNIŅŠ 
1.2. vārds:   Jānis 
1.3. dzimšanas datums (diena/mēnesis/gads):   00.00.0000 
1.4. personas kods:       000000-00000 

2. Ziņas par kvalifikāciju 
2.1. kvalifikācijas nosaukums: 

profesionālais maģistra grāds uzņēmumu un iestāžu vadībā  
2.2. galvenā studiju joma kvalifikācijas iegūšanai: 

inovācijas un uzņēmējdarbība 
2.3. kvalifikācijas piešķīrējas institūcijas nosaukums un statuss: 

Rīgas Tehniskā universitāte, valsts dibināta universitāte, 
valsts akreditēta 2001.gada 12. jūlijā 

2.4. studijas administrējošās iestādes nosaukums un statuss: 
tā pati, kas 2.3. punktā 

2.5. mācību valoda un eksaminācijas valoda (valodas): 
angļu; latviešu 

3. Ziņas par kvalifikācijas līmeni 
3.1. kvalifikācijas līmenis: 

otrais profesionālais grāds 
3.2. oficiālais programmas ilgums, programmas apguves sākuma un beigu datums: 

2 gadi nepilna laika studijas; 60 Latvijas kredītpunktu, 90 ECTS kredītpunktu. 
Programma apgūta 01.09.2009 – 22.06.2011 

3.3. uzņemšanas prasības: 
bakalaura profesionālais grāds; 2. līmeņa profesionālā augstākā izglītība 

4. Ziņas par studiju saturu un rezultātiem 
4.1. studiju veids: 

nepilna laika studijas 
4.2. programmas prasības: 
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Programmas kopapjoms ir 60 kredītpunktu, t.sk. tās obligātās daļas apjoms 18 
kredītpunkti, obligātās izvēles daļas apjoms 16 kredītpunkti, prakse 6 kredītpunkti, 
maģistra darbs 20 kredītpunkti. 
Obligātā un obligātās izvēles daļas ietver studiju kursus par jaunākajiem sasniegumiem 
nozares teorijā un praksē 16 kredītpunktu apjomā, pētniecības darba, jaunrades darba, 
projektēšanas darba un vadībzinību studiju kursus 16 kredītpunktu apjomā  

4.3.  programmas sastāvdaļas un personas iegūtais novērtējums: 
 

Kursi 
         Kredītpunkti       Atzīme 

      Latvijas          ECTS 

A A daļa (obligāta) 

Vadības grāmatvedība un projektu analīze 6 9 8 

Tehnoloģiju un jaunu produktu mārketings 4 6 8 

Stratēģijas un pārmaiņu vadīšana 4 6 8 

Uzņēmējdarbība un plānošana 4 6 8 

B daļa (obligātā izvēle)    

Produktu dizains un attīstība 4 6 8 

Informācijas sistēmu vadīšana 4 6 8 

Visaptverošā kvalitātes vadība 4 6 8 

Inovāciju tehnoloģijas 6 9 8 

Pedagoģija 2 3 ieskaitīts 

Prakse  6 9 8 

Gala pārbaudījumi    

Maģistra darbs    

„Attīstības stratēģijas 
 izstrāde........” 

20 30 8 

Vidējā svērtā atzīme: 8.00 

 
 4.4. atzīmju sistēma: 
 atzīmju skala 10 – 1;  10 – augstākā atzīme,  4 – minimālā pietiekamā atzīme 
       nozīme:     10 – izcili  6 – gandrīz labi, 

    9 – teicami,  5 – viduvēji, 
    8 – ļoti labi,  4 – gandrīz viduvēji, 
    7 – labi,  3-1 - neapmierinoši  

 4.5. kvalifikācijas klase: 
nav 

5.  Ziņas par kvalifikāciju 
5.1.  turpmākās studiju iespējas: 

tiesības stāties doktorantūrā 
5.2. profesionālais statuss: 

dod tiesības veikt profesionālo, jaunrades, pētniecības un pedagoģisko darbu 
uzņēmējdarbības vadības jomā 

6.  Papildinformācija 
6.1. sīkāka informācija: 

profesionālo studiju programma „Inovācijas un uzņēmējdarbība” ir valsts akreditēta 
0000. gada 00. janvārī uz akreditācijas laiku līdz 0000. gada 00. decembrim 

6.2.papildinformācijas avoti: 
Studiju daļa 
Rīgas Tehniskā universitāte 
Kaļķu ielā 1, Rīga LV - 1658 
tel. 67089423, fakss 67089305 
www.rtu.lv,  e-pasts: rtu@rtu.lv 
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Akadēmiskās informācijas centrs 
Vaļņu ielā 2, Rīga, LV - 1050 
tel. 67225155, fakss 67221006 
e-pasts: diplomi@aic.lv 
 

7.  Pielikuma apstiprinājums 
7.1. datums:    2011. gada 30. jūnijs 
7.2. paraksts       U. Sukovskis 
7.3. pielikuma parakstītāja amats:  mācību prorektors 
7.4. zīmogs: 

 

 

 

 

 

 

8.  Ziņas par augstākās izglītības sistēmu valstī 
skat. Pielikumu 
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Ar valsts pārbaudījuma komisijas 

2011. gada 22. janvāra lēmumu Nr. 00 
 
 
 
 
 
 

Jānis Kalniņš 
personas kods 000000–00000 

 
 
 
 
 

ieguvis 
  

PROFESIONĀLO MAĢISTRA GRĀDU 

uzņēmumu un iestāžu vadībā 
 

un 
 

uzņēmumu un iestāžu vadītāja  

KVALIFIKĀCIJU 
 

Iegūtā kvalifikācija atbilst piektajam profesionālās kvalifikācijas līmenim 
 
 
 
 
 
 
 

Rektors                      Leonīds Ribickis 
Z.v. 

Valsts pārbaudījuma komisijas               Jānis Bērziņš 
priekšsēdētājs 
 
 
 

Rīga 
2011.gada 30.janvārī 
Reģistrācijas Nr. 221 - 000 
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RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE 
 

       DIPLOMA PIELIKUMS 
 

       Diploma sērija PD E Nr. 0000, reģistrācijas Nr. 221 – 000 

 

Diploma pielikums atbilst Eiropas Komisijas, Eiropas Padomes un Apvienoto Nāciju 
Izglītības, zinātnes un kultūras organizācijas (UNESCO/CEPES) izveidotajam paraugam. 
Pielikums ir sagatavots, lai sniegtu objektīvu informāciju un nodrošinātu kvalifikāciju 
apliecinošu dokumentu (piemēram, diplomu, sertifikātu) akadēmisku un profesionālu 
atzīšanu. 
 
Diploma pielikumā ir iekļautas ziņas par diplomā minētās personas sekmīgi pabeigto 
studiju būtību, līmeni, kontekstu, saturu un statusu. Tajā nav iekļautas norādes par 
kvalifikācijas novērtējumu un līdzvērtību, kā arī ieteikumi tās atzīšanai. Informāciju 
sniedz visās astoņās sadaļās. Ja kādā sadaļā informāciju nesniedz, norāda iemeslu. 

 
1. Ziņas par kvalifikācijas ieguvēju 

1.1. uzvārds:   KALNIŅŠ 
1.2. vārds:   Jānis 
1.3. dzimšanas datums (diena/mēnesis/gads):   00.00.0000 
1.4. personas kods:       000000-00000 

2. Ziņas par kvalifikāciju 
2.1.  kvalifikācijas nosaukums: 

profesionālais maģistra grāds uzņēmumu un iestāžu vadībā un uzņēmumu un 
iestāžu vadītāja kvalifikācija 

2.2. galvenā studiju joma kvalifikācijas iegūšanai: 
inovācijas un uzņēmējdarbība 

2.3. kvalifikācijas piešķīrējas institūcijas nosaukums un statuss: 
Rīgas Tehniskā universitāte, valsts dibināta universitāte, 
valsts akreditēta 2001.gada 12. jūlijā 

2.4. studijas administrējošās iestādes nosaukums un statuss: 
tā pati, kas 2.3. punktā 

2.5. mācību valoda un eksaminācijas valoda (valodas): 
angļu; latviešu 

3. Ziņas par kvalifikācijas līmeni 
3.1. kvalifikācijas līmenis: 

otrais profesionālais grāds un piektā līmeņa profesionālā kvalifikācija (skat. 6.1.) 
3.2. oficiālais programmas ilgums, programmas apguves sākuma un beigu datums: 

2,5 gadu pilna laika studijas; 100 Latvijas kredītpunktu, 150 ECTS kredītpunktu. 
Programma apgūta 01.09.2008 – 22.01.2011 

3.3. uzņemšanas prasības: 
bakalaura akadēmiskais grāds sociālo zinātņu jomā 

4. Ziņas par studiju saturu un rezultātiem 
4.1. studiju veids: 

pilna laika studijas 
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4.2. programmas prasības: 
Programmas kopapjoms ir 100 kredītpunktu, t.sk. tās obligātās daļas apjoms 18 
kredītpunkti, obligātās izvēles daļas apjoms 20 kredītpunktu, prakse 32 
kredītpunkti, maģistra darbs ar projekta daļu 30 kredītpunktu. 
Obligātā un obligātās izvēles daļas ietver studiju kursus par jaunākajiem 
sasniegumiem nozares teorijā un praksē 16 kredītpunktu apjomā, pētniecības 
darba, jaunrades darba, projektēšanas darba un vadībzinību studiju kursus 20 
kredītpunktu apjomā  

4.3.  programmas sastāvdaļas un personas iegūtais novērtējums: 
 

Kursi 
         Kredītpunkti       Atzīme 

      Latvijas          ECTS 

A A daļa (obligāta) 

Vadības grāmatvedība un projektu analīze 6 9 8 

Tehnoloģiju un jaunu produktu mārketings 4 6 8 

Stratēģijas un pārmaiņu vadīšana 4 6 8 

Uzņēmējdarbība un plānošana 4 6 8 

B daļa (obligātā izvēle)    

Produktu dizains un attīstība 4 6 8 

Informācijas sistēmu vadīšana 4 6 8 

Visaptverošā kvalitātes vadība 4 6 8 

Inovāciju tehnoloģijas 6 9 8 

Pedagoģija 2 3 ieskaitīts 

Prakse  32 48 8 

Gala pārbaudījumi    

Maģistra darbs ar projekta daļu    

„Attīstības stratēģijas 
 izstrāde........” 

30 45 8 

Vidējā svērtā atzīme: 8.00 

 
 4.4. atzīmju sistēma: 
 atzīmju skala 10 – 1;  10 – augstākā atzīme,  4 – minimālā pietiekamā atzīme 
       nozīme:     10 – izcili  6 – gandrīz labi, 

    9 – teicami,  5 – viduvēji, 
    8 – ļoti labi,  4 – gandrīz viduvēji, 
    7 – labi,  3-1 - neapmierinoši  

 4.5. kvalifikācijas klase: 
nav 

5.  Ziņas par kvalifikāciju 
5.3.  turpmākās studiju iespējas: 

tiesības stāties doktorantūrā 
5.4. profesionālais statuss: 

dod tiesības veikt profesionālo, jaunrades, pētniecības un pedagoģisko darbu 
uzņēmējdarbības vadības jomā 

6.  Papildinformācija 
6.3. sīkāka informācija: 

profesionālo studiju programma „Inovācijas un uzņēmējdarbība” ir valsts akreditēta 
0000. gada 00. janvārī uz akreditācijas laiku līdz 0000. gada 00. decembrim. 
Piektais kvalifikācijas līmenis atbilst noteiktas nozares speciālista augstākajai 
kvalifikācijai, kas dod iespēju plānot un veikt arī zinātniskās pētniecības darbu 
attiecīgajā nozarē 
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6.4.papildinformācijas avoti: 
Studiju daļa 
Rīgas Tehniskā universitāte 
Kaļķu ielā 1, Rīga LV - 1658 
tel. 67089423, fakss 67089305 
www.rtu.lv,  e-pasts: rtu@rtu.lv 
 
Akadēmiskās informācijas centrs 
Vaļņu ielā 2, Rīga, LV - 1050 
tel. 67225155, fakss 67221006 
e-pasts: diplomi@aic.lv 
 

7.  Pielikuma apstiprinājums 
7.1. datums:    2011. gada 30. janvāris 
7.2. paraksts       U. Sukovskis 
7.3. pielikuma parakstītāja amats:  mācību prorektors 
7.4. zīmogs: 

 

 

 

 

 

8.  Ziņas par augstākās izglītības sistēmu valstī 
skat. Pielikumu 
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6. pielikums 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbilstība standartiem: 

 
1) atbilstība valsts profesionālās augstākās izglītības standartam 
2) atbilstība profesijas standartam „Uzņēmumu un iestāžu vadītājs” 

(PS 0070) (jaunā redakcija) 
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1) Studiju programmas atbilstība valsts profesionālās augstākās 

izglītības standartam 

 

LR MK noteikumu nr.481 prasības 
Studiju programmas „Inovācijas un 

uzņēmējdarbība” atbilstība 
Maģistra programmas apjoms ir vismaz 40 
kredītpunktu 

Maģistra programmas apjoms ir 60 KP 

Kopējais studiju ilgums profesionālās augstākās 
izglītības maģistra grāda ieguvei ir vismaz pieci 
gadi 

1,5 gadi pēc profesionālo studiju (vismaz 4 gadi) 
programmas apgūšanas vai 
2,5 gadi pēc akadēmiskās studiju programmas 
(vismaz 3 gadi) apgūšanas  

Studiju kursi, kas nodrošina jaunāko sasniegumu 
apguvi nozares teorijā un praksē un kuru apjoms ir 
vismaz 7 kredītpunkti 

Jaunāko sasniegumu apguvi nozares teorijā un 
praksē nodrošina kursi, kuru apjoms ir 16 KP 

Pētnieciskā darba, jaunrades darba, projektēšanas 
darba un vadībzinību studiju kursi, kuru apjoms ir 
vismaz 5 kredītpunkti 

Pētnieciskā darba, jaunrades darba, projektēšanas 
darba un vadībzinību studiju apjomu nodrošina 
kursi, kuru apjoms ir 16 KP 

Pedagoģijas un psiholoģijas studiju kursi, kuru 
apjoms ir vismaz 2 kredītpunkti 

Pedagoģijas un psiholoģijas studiju kursu apjoms 
ir 2 KP 

Maģistra programmā izglītojamiem ar iepriekš 
iegūtu akadēmisko bakalaura grādu jāapgūst 
nozares teorētiskie un profesionālās specializācijas 
kursi, kuru apjoms ir vismaz 4 kredītpunkti. 

Specializējošie un profesionālās sagatavošanas 
priekšmeti ir vairāk kā 4 KP 

1) Prakse, kuras apjoms ir vismaz 6 kredītpunkti. 
2) Prakse, kuras apjoms ir vismaz 26 kredītpunkti 
(studentiem ar iepriekš iegūtu akadēmisko 
bakalaura grādu). 

1) Prakses apjoms ir 6 KP; 
 
 
2) Prakses apjoms 100 KP programmai ir 32 KP 
(6 KP +26 KP) 

1) Valsts pārbaudījums, kura sastāvdaļa ir maģistra 
darba vai diplomdarba (diplomprojekta) 
izstrādāšana un aizstāvēšana un kura apjoms ir 
vismaz 20 kredītpunktu. 
2) Valsts pārbaudījums, kura sastāvdaļa ir 
diplomdarba (diplomprojekta) izstrādāšana un 
aizstāvēšana un kura apjoms ir vismaz 10 
kredītpunktu (studentiem ar iepriekš iegūtu 
akadēmisko bakalaura grādu). 

1) Maģistra darbs – 20 KP 
 
 
 
2) Maģistra darbs (ar projekta daļu) – 30 KP (20 
KP + 10 KP) 

Izpildot uzņemšanas prasības attiecīgajā maģistra 
programmā, maģistra programmā var imatrikulēt 
izglītojamos ar iepriekš iegūtu profesionālo 
bakalaura grādu vai akadēmisko bakalaura grādu, 
vai profesionālo kvalifikāciju, kura iegūta, 
pabeidzot vismaz četru gadu studiju programmu 

Prasības iepriekšējai izglītībai:  
1) Bakalaura profesionālais grāds un/vai 2.līmeņa 

profesionālā augstākā izglītība un vismaz 2 
gadu uzņēmēja pieredze vai pieredze vadošā 
amatā; 

2) Bakalaura akadēmiskais grāds sociālo zinātņu 
jomā un vismaz 3 gadu uzņēmēja pieredze vai 
pieredze vadošā amatā. 

Pēc maģistra programmas apguves piešķir 
profesionālo maģistra grādu nozarē, starpnozarē, 
kopnozarē vai profesijā 

Iegūstamais grāds:  
Maģistra profesionālais grāds uzņēmumu un 
iestāžu vadībā 

Iegūstamā kvalifikācija (personām ar bakalaura 
akadēmisko grādu) 

Iegūstamā kvalifikācija: 
Uzņēmumu un iestāžu vadītājs 
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2) Studiju programmas atbilstība profesijas standartam „Uzņēmumu un 

iestāžu vadītājs” (PS 0070) (aktualizētajā redakcijā) 

 
Profesijas standartā „Uzņēmumu 

un iestāžu vadītājs” noteiktās 
zināšanas 

Zināšanu līmenis Maģistra profesionālo studiju 
programmas „Inovācijas un 
uzņēmējdarbība” priekšmeti 

priekš-
stats 

izpratne pielieto-
šana 

1. 2. 3. 4. 5. 
Komercdarbības būtiskās funkcionālās sfēras 
Mārketinga vadīšana 

  X 
Tehnoloģiju un jaunu produktu 
mārketings 

Finanšu vadīšana, finanšu un 
vadības grāmatvedība   X 

Vadības grāmatvedība un 
projektu analīze 
Uzņēmējdarbība un plānošana 

Personāla vadīšana un vadības 
psiholoģija, darba tiesiskās 
attiecības, ētika 

  X 
Talantu un personāla vadība 
Uzņēmējdarbība un plānošana 
 

Ražošanas/pakalpojumu 
organizēšana, loģistika, kvalitātes 
vadīšanas sistēmas, darba 
aizsardzība 

  X 

Uzņēmējdarbība un plānošana 
Visaptverošā kvalitātes vadība 
Inovāciju tehnoloģijas 
Produktu dizains un attīstība 

Komercdarbības likumdošana    Uzņēmējdarbība un plānošana 
Inovāciju vadīšana  X  Inovāciju tehnoloģijas 
Vadības informācijas sistēmas   X Informācijas sistēmu vadīšana 
Teorētiskās ekonomikas un vadības zinību izpratni un apguvi nodrošinošās zināšanas 
Ekonomikas teorija,   X  No bakalaura studijām 

Ekonomiski matemātiskās metodes 
 X  

Produktu dizains un attīstība 
Uzņēmējdarbība un plānošana 

Globalizācijas loma ekonomisko 
procesu attīstībā, ekonomisko 
sistēmu attīstības tendences pasaulē X   

Stratēģijas un pārmaiņu 
vadīšana 
Tehnoloģiju un jaunu produktu 
mārketings 
Inovāciju tehnoloģijas 

Integrējošās zināšanas un prasmes 
Stratēģiskā vadīšana 

  X 
Stratēģijas un pārmaiņu 
vadīšana 
Uzņēmējdarbība un plānošana 

Starptautiskā komercdarbības vide 
 X  

Stratēģijas un pārmaiņu 
vadīšana 
Uzņēmējdarbība un plānošana 

Vides aizsardzība, korporatīvā 
sociālā atbildība, uzņēmuma 
darbības ilgtspējīgas attīstības 
plānošana, sociālais dialogs 

 X  

 

Vispārējās zināšanas un prasmes 
Valsts valoda   X  
Svešvaloda 

  X 
Speckurss lietišķajā angļu 
valodā inovācijās un 
uzņēmējdarbībā 

Komunikāciju prasme 
  X 

Pedagoģija 
Maģistra darbs 
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7. pielikums 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Studiju programmas realizēšanā iesaistītā akadēmiskā 
personāla saraksts, to darba attiecības ar RTU un 

docējamie kursi 
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RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE 

INŽENIEREKONOMIKAS UN VADĪBAS FAKULTĀTE 
Maģistra profesionālo studiju programmā „Inovācijas un uzņēmējdarbība” 

iesaistītā akadēmiskā personāla  

SARAKSTS 
 

 

 

 

 

Nr.

p.k. 

Akadēmiskais 

personāls  

Akadēmiskais vai 

zinātniskais 

grāds, amats 

Ievēlēts vai  

uz laiku 

pieņemts 

darbā 

Studiju kursi 

1. Baldiņš Alvars Dr.sc.pol., 
asoc.profesors 

Pamatd., 
vēlēts 

HSP446 Pedagoģija 

2. Blumfelde Irēna Mg.philol., docents 
(praktiskais) 

Pamatd., 
vēlēts 

VID532 Speckurss lietišķajā 
angļu valodā inovācijās un 
uzņēmējdarbībā 

3. Caune Jānis Dr.oec., docents Pamatd., 
vēlēšanas 

2011.gada jūnijā 

IUE508 Stratēģijas un pārmaiņu 
vadīšana 

4. Didenko Konstantīns Dr.oec., profesors Pamatd., 
vēlēts 

IUE540 Uzņēmējdarbība un 
plānošana 
IUE010 Maģistra darbs 
IUE011 Maģistra darbs ar 
projekta daļu 

5. Eriņš Ingars Mg.oec., docents 
(praktiskais) 

Savien.darbs, 
vēlēts 

IEU501 Projektu vadīšana 

6. Gaile-Sarkane Elīna Dr.oec., profesors Pamatd., 
vēlēts 

IUE550 Produktu dizains un 
attīstība 
IUE507 Informācijas sistēmu 
vadīšana 
IUE530 Inovāciju tehnoloģijas 

7. Lanka Anita Dr.paed., profesors Pamatd., 
vēlēts 

HSP446 Pedagoģija 

8. Lapiņa Inga Dr.oec., docents Savien.darbs, 
vēlēšanas 

2011.gada jūnijā 

IEU529 Talantu un personāla 
vadība 
IEU540 Zināšanu vadība  
IUE010 Maģistra darbs 
IUE011 Maģistra darbs ar 
projekta daļu 

9. Lāce Nataļja Dr.oec., profesors Pamatd., 
vēlēts 

IUE520 Vadības grāmatvedība 
un projektu analīze 

10. Mazais Jānis Dr.sc.ing., profesors Pamatd., 
vēlēts 

IUE535 Visaptverošā kvalitātes 
vadība  

11. Ozoliņš Modris MBA, docents 
(praktiskais) 

Savien.darbs, 
vēlēts 

IUE505 Tehnoloģiju un jaunu 
produktu mārketings 
IUE010 Prakse 

12. Šteinberga Airisa Dr.psych., docents Pamatd., 
vēlēts 

HSP484 Psiholoģija 
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Nr.p.

k. 
Pastāvīgie ārvalstu vieslektori  Studiju kursi 

1. Hoff Kjell Gunnar  IUE520 Vadības grāmatvedība un projektu analīze 
IUE540 Uzņēmējdarbība un plānošana 

2. Orjasaeter Nils Otto IUE530 Inovāciju tehnoloģijas 
3. Qvenild Rolf IUE550 Produktu dizains un attīstība 

IUE535 Visaptverošā kvalitātes vadība 
4. Valasich Joe IUE507 Informācijas sistēmu vadīšana 

Nr.

p.k. 

Pastāvīgie 

vieslektori  

Akadēmiskais vai 

zinātniskais grāds 
Studiju kursi 

1. Balodis Andris MBA IUE535 Visaptverošā kvalitātes vadība 

2. Cimdiņš Uldis Mg.oec. IUE530 Inovāciju tehnoloģijas 
3. Millers Māris MBA IUE540 Uzņēmējdarbība un plānošana 

4. Smirnova Gunita  MBA IEU529 Talantu un personāla vadība 

5. Suija-Markova Inese MBA IUE530 Inovāciju tehnoloģijas 
6. Vanags Jānis Mg.oec. IUE520 Vadības grāmatvedība un projektu analīze 
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8. pielikums 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Studiju programmas „Inovācijas un uzņēmējdarbība” visu 

studiju kursu saraksts, apjoms (KP) un iesaistītais 

akadēmiskais personāls 
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Šifrs 

 

 

Studiju kurss 

 

KP 

Par studiju kursu 

atbildīgais 

akadēmiskais personāls 

(grāds, amats) 

Latvijas un ārvalstu 

vieslektori 

IUE520 Vadības grāmatvedība un 
projektu analīze 
 

6 KP Dr.oec., Profesore 
Nataļja Lāce 

Kjell Gunnar Hoff  
Jānis Vanags 

IUE505 Tehnoloģiju un jaunu produktu 
mārketings  

4 KP MBA, Docents 
(praktiskais)  
Modris Ozoliņš 

 

IUE508 Stratēģijas un pārmaiņu 
vadīšana 
 

4 KP Dr.oec., Docents 
Jānis Caune 

 

IUE540 Uzņēmējdarbība un plānošana 
 

4 KP Dr.oec, Profesors 
Konstantīns Didenko 

Kjell Gunnar Hoff 
Māris Millers 

IUE550 Produktu dizains un attīstība 
 

4 KP Dr.oec., Profesore 
Elīna Gaile-Sarkane 

Rolf Qvenild 

IUE507 Informācijas sistēmu vadīšana 
 

4 KP Dr.oec., Profesore 
Elīna Gaile-Sarkane 

Joe Valacich 
 

IUE535 Visaptverošā kvalitātes vadība  
 

4 KP Dr.sc.ing., Profesors 
Jānis Mazais 

Rolf Qvenild 
Andris Balodis  

IEU529 Talantu un personāla vadība 
 

4 KP Dr.oec., Docente 
Inga Lapiņa 

Gunita Smirnova 

VID 532 Speckurss lietišķajā angļu 
valodā inovācijās un 
uzņēmējdarbībā 
 

4 KP Mg.philol., Docents 
(praktiskais) 
Irēna Blumfelde 

 

IUE530                                                   Inovāciju tehnoloģijas 
 

6 KP Dr.oec., Profesore 
Elīna Gaile-Sarkane 

Nils Otto Orjasaeter 
Uldis Cimdiņš 
Inese Suija-Markova 

IEU501 Projektu vadīšana 
 

4 KP Mg.oec., Docents 
(praktiskais) 
Ingars Eriņš 

 

HSP446 Pedagoģija 
 

2 KP Dr.paed., Profesore 
Anita Lanka  
Dr.sc.pol., 
Asoc.profesors 
Alvars Baldiņš 

  

HSP484 Psiholoģija 
 

2 KP Dr.psych., Docente 
Šteinberga Airisa 

 

IEU530 Zināšanu vadība 
 

2 KP Dr.oec., Profesore 
Elīna Gaile-Sarkane 

 

IIU700 Prakse 
 

6 KP 
26 KP 

MBA, Docents 
(praktiskais) 
Modris Ozoliņš 

 

IIU701 Maģistra darbs 
 

20 KP 
 

Dr.oec, Profesors 
Konstantīns Didenko 
Dr.oec., Docente 
Inga Lapiņa 

 

IIU702 Maģistra darbs ar projekta daļu  
 

30 KP Dr.oec, Profesors 
Konstantīns Didenko 
Dr.oec., Docente 
Inga Lapiņa 
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9. pielikums 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maģistra profesionālo studiju programmas „Inovācijas un 

uzņēmējdarbība”: 

 
1) studējošo anketēšanas jautājumu paraugs 
2) absolventu aptaujas anketas paraugs 
3) darba devēju aptaujas anketas paraugs 
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Anketēšana par 2009./2010. studiju gada pavasara semestrī īstenotajiem studiju priekšmetiem 
 
 

Priekšmeta nosaukums: ________________ Mācībspēks: __________________  
 

Priekšmetā reģistrēto studentu skaits: ________, iesniegtas anketas: ______ (______%), anketas 
aizpildītas no _________ līdz ________  

  
pilnībā 
piekrītu 

daļēji 
piekrītu 

neitrāls 
vērtējums 

daļēji 
nepiekrītu 

pilnībā 
nepiekrītu 

nav 
vērtējuma 

1. Uzsākot studiju priekšmetu, mācībspēks 
iepazīstināja ar priekšmeta programmu 
un informēja par to, kā tiks vērtēta tā 
apguve 

      

2. Mācībspēks studiju priekšmetā aptvēra 
visu programmā paredzēto un nodarbību 
laiku izmantoja lietderīgi 

      

3. Studiju priekšmeta tēmas bija labi 
strukturētas un izskaidrotas saprotami 

      

4. Mācībspēks bija labi sagatavojies 
nodarbībām 

      

5. Mācībspēks efektīvi izmantoja 
audiovizuālos uzskates līdzekļus 

      

6. Mācībspēka runa bija skaidra un 
saprotama 

      

7. Ieteiktā mācību literatūra bija pieejama 
un palīdzēja apgūt studiju priekšmetu 

      

8. Bija iespējams saņemt mācībspēka 
konsultācijas 

      

9. Uz nodarbībām mācībspēks parasti 
ieradās bez kavēšanās 

      

10. Studiju priekšmeta materiāli bija 
pieejami e-studiju vidē 

      

11. Studiju priekšmeta izklāsts nedublējās ar 
citu priekšmetu vielu 

      

 

  0-19% 20-39% 40-59% 60-79% 80-100% 

12. Kādu daļu no nodarbībām esat apmeklējis?      
 

  Atbildes 

13. Citi komentāri, ieteikumi un pretenzijas par šo 
studiju priekšmetu 
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RTU IEVF Starptautisko programmu nodaļa 

ABSOLVENTU APTAUJAS ANKETA 

 
Programma: „Inovācijas un uzņēmējdarbība” 
 
(izvēlēto atbildes variantu atzīmējiet ar „X” vai ierakstiet savu atbildi) 
 
1. Kā Jūs vērtējat apgūto studiju programmu kopumā: 

1 -vāji 2 – gandrīz 
viduvēji 

3 – viduvēji 4 - labi 5 - ļoti labi 

     
 
2. Kā Jūs vērtējat studiju procesu: 

1 -vāji 2 – gandrīz 
viduvēji 

3 – viduvēji 4 - labi 5 - ļoti labi 

     
 

3. Kādas izmaiņas Jūs ieteiktu veikt studiju procesa vai programmas uzlabošanai?  
 ............................................................................................................................................ 
 ............................................................................................................................................  
 ............................................................................................................................................ 
 ............................................................................................................................................  
 ............................................................................................................................................ 
 ............................................................................................................................................  
 ............................................................................................................................................ 
 ............................................................................................................................................  
 

4. Kā Jūs vērtējat studiju laikā iegūtās zināšanas: 

1 -vāji 2 – gandrīz 
viduvēji 

3 – viduvēji 4 - labi 5 - ļoti labi 

     
 

5. Kā Jūs vērtējat studiju laikā iegūtās praktiskās iemaņas: 

1 -vāji 2 – gandrīz 
viduvēji 

3 – viduvēji 4 - labi 5 - ļoti labi 

     
 

6. Kas studiju procesā bija: 
• pozitīvs ...............................................................................................................................  
  ...........................................................................................................................................  
  ...........................................................................................................................................  
  ...........................................................................................................................................  
• negatīvs ..............................................................................................................................  
  ...........................................................................................................................................  
  ...........................................................................................................................................  
  ...........................................................................................................................................  
  ...........................................................................................................................................  
  ...........................................................................................................................................  
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7. Novērtējiet priekšmetus, kas tika apgūti studiju laikā, 5 ballu sistēmā (1 –vāji; 2 – 
gandrīz viduvēji; 3 – viduvēji; 4 – labi; 5 - ļoti labi).  

Norādiet, kurus priekšmetus Jūs uzskatāt par liekiem vai neatbilstošiem un kādēļ: 
 

Priekšmeta nosaukums Vērtējums 5 

ballu 

sistēmā 

Komentāri 

Vadības grāmatvedība un projektu analīze   

Tehnoloģiju un jaunu produktu 

mārketings 

  

Inovāciju tehnoloģijas   

Produktu dizains un attīstība   

Stratēģijas un pārmaiņu vadīšana   

Informāciju sistēmu vadīšana   

Talantu un personāla vadība   

Visaptverošā kvalitātes vadība   

Uzņēmējdarbība un plānošana   

Speckurss lietišķajā angļu valodā   

Pedagoģija   

Maģistra darba izstrāde   

 

8. Kādus papildus priekšmetus Jūs ieteiktu iekļaut studiju programmā: 
 ............................................................................................................................................ 
 ............................................................................................................................................  
 ............................................................................................................................................ 
 ............................................................................................................................................  
 

9. Vai Jūs kā darba devējs ieteiktu saviem darbiniekiem studijas šajā programmā? 

Kādēļ?  

• jā 
• nē 
• cita atbilde …………………………………………………………………. 

 

 

 

Paldies par atsaucību! 
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Rīgas Tehniskā universitāte 
Inženierekonomikas un vadības fakultāte 

Darba devēju aptaujas anketa 
 

Ar nolūku pilnveidot studiju programmas „Inovācijas un uzņēmējdarbība” studiju procesu un 
jauno speciālistu sagatavošanu tiek organizēta darba devēju aptauja. 
 

Lūdzam aizpildīt vai atbilstošo atbildi apvilkt ar aplīti! 
 
1. Cik RTU IEVF „Inovācijas un uzņēmējdarbība” absolventu strādā Jūsu uzņēmumā? 
 Kopā ___________ cilv. 
 
2. Kā Jūs varētu kopumā raksturot programmas absolventus? (atzīmēt tikai vienu atbildi!) 
2.1. labi teorētiski un praktiski sagatavoti Jā Nē 
2.2. labi teorētiski sagatavoti, bet nepietiekoši apgūtas praktiskās iemaņas Jā Nē 
2.3. samērā vāji teorētiski un praktiski sagatavoti Jā Nē 
2.4. kopumā izteikt vērtējumu grūti, jo jaunie speciālisti ir ļoti atšķirīgi  Jā Nē 

 
3. Lūdzu, mēģiniet sīkāk raksturot programmas „Inovācijas un uzņēmējdarbība” absolventu 
                                                                (zemākais vērtējums – 1 balle; augstākais - 5 balles) 
3.1. Profesionāli labi sagatavots, spēj piedāvāt 

jaunus radošus un inovatīvus risinājumus 
1 2 3 4 5 

3.2. Spēj izprast klienta vēlmes 1 2 3 4 5 
3.3. Augsta atbildības sajūta, disciplinētība 1 2 3 4 5 
3.4. Vēlas mācīties, pilnveidoties profesionāli 1 2 3 4 5 
3.5. Spēj izmantot darbā menedžmenta informācijas 

sistēmas 
1 2 3 4 5 

3.6. Spēj sastrādāties ar cilvēkiem 1 2 3 4 5 
3.7. Ir autoritāte kolēģu vidū 1 2 3 4 5 

 
4. Cik studiju programmas „Inovācijas un uzņēmējdarbība” absolventus Jūsu uzņēmums 

(iestāde) plāno nodarbināt nākamajos sešos gados? 
 Kopā ___________ cilv. 

 
5. Jūsu uzņēmuma (iestādes) nosaukums: 
____________________________________________________________ 

 
Paldies par atsaucību! 
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10. pielikums 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Studiju programmas 

salīdzinājums ar līdzīgām akreditētām studiju 

programmām augstskolās Latvijā 
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Banku augstskolas maģistra studiju programmas „Inovatīvā uzņēmējdarbība” un RTU 

maģistra studiju programmas „Inovācijas un uzņēmējdarbība” apjoma salīdzinājums 
 

Banku augstskolas maģistra 

studiju programma „Inovatīvā 

uzņēmējdarbība” 

KP 
RTU I&U studiju programma 

„Inovācijas un uzņēmējdarbība” 
KP 

Kopējais programmas apjoms (ar 
iepriekšējo profesionālo izglītību) 

44 Kopējais programmas apjoms (ar 
iepriekšējo profesionālo izglītību) 

60 

Kopējais programmas apjoms (bez 
iepriekšējās profesionālās 
izglītības) 

80 
Kopējais programmas apjoms (bez 
iepriekšējās profesionālās izglītības) 

100 

 
Banku augstskolas maģistra studiju programmas „Inovatīvā uzņēmējdarbība” un RTU 

maģistra studiju programmas „Inovācijas un uzņēmējdarbība” satura salīdzinājums 
 

Banku augstskolas maģistra studiju 

programma „Inovatīvā uzņēmējdarbība” 

RTU I&U studiju programma „Inovācijas 

un uzņēmējdarbība” 
Inovatīvā uzņēmējdarbība un mārketings  

1. daļa. Uzņēmējdarbība un ekonomika 
(2KP) 

Uzņēmējdarbība un plānošana (4KP) 

2. daļa. Mārketinga komunikācija un 
pakalpojumu dizains (2KP) 

Tehnoloģiju un jaunu produktu mārketings 
(4KP) 

Finanšu un risku vadība inovatīvā 
uzņēmumā 

 

1. daļa. Uzņēmumu finanšu vadība (1KP) 
Vadības grāmatvedība un projektu analīze 
(6KP), Uzņēmējdarbība un plānošana (4KP) 

2. daļa. Inovāciju finansēšana (1KP) 
3. daļa. Risku vadība (1KP) 

Inovāciju vadīšana   
1. daļa. Inovāciju politika (1KP) 

Inovāciju tehnoloģijas (4KP), Produktu 
dizains un attīstība (4KP) 

2. daļa. Inovatīvā darbība uzņēmumā (1KP) 
3. daļa. Inovatīvo procesu vadīšana (2KP) 

Stratēģiskā vadīšana  
1. daļa. Inovāciju stratēģiskā vadīšana 
(2KP) 

Stratēģijas un pārmaiņu vadīšana (4KP) 

2. daļa. Inovatīvo projektu izstrāde un 
vadība (2KP) 

Produktu dizains un attīstība (4KP), 
Uzņēmējdarbība un plānošana (4KP) 

3. daļa. Pētniecības metodes biznesā (1KP) Pedagoģija (2KP) 
Radošā domāšana vai Ilgtspējīgā līderība (pēc 
izvēles) (2KP) 

Inovāciju tehnoloģijas (4KP) 

- Visaptverošā kvalitātes vadība (4KP) 
- Informācijas sistēmu vadīšana (4KP) 
- Talantu un personāla vadība (4KP) 

- 
Speckurss lietišķajā angļu valodā inovācijās 
un uzņēmējdarbībā (4KP) 

- Projektu vadīšana (4KP) 
- Zināšanu vadība (2KP) 

Prakse (4KP) Prakse (4KP) 
Maģistra darbs (4KP) Maģistra darbs (4KP) 
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11. pielikums 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Studiju programmas 

salīdzinājums ar līdzīgām studiju programmām 

augstskolās Eiropas Savienības valstīs un pasaulē 
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1) Imperial College London Business School maģistra studiju 

programmas „Innovation and Entrepreneurship” un  
RTU maģistra studiju programmas „Inovācijas un uzņēmējdarbība”  

salīdzinājums 
 

Imperial College London Business School RTU studiju programma  
Organisational Behaviour and Human Resource 
Management 

Talantu un personāla vadība 

Strategic Management Stratēģijas un pārmaiņu vadīšana 
International Marketing Tehnoloģiju un jaunu produktu mārketings 
Business Economics Integrēts dažādos kursos 
Accounting and Corporate Reporting Analysis Vadības grāmatvedība un projektu analīze 
Entrepreneurship Uzņēmējdarbība un plānošana 
Innovation Management Inovāciju tehnoloģijas 

Business Models and Intellectual Property 
Uzņēmējdarbība un plānošana, Inovāciju 
tehnoloģijas, Zināšanu vadība 

Design, Products and Services Produktu dizains un attīstība 
Venture Growth and Finance Uzņēmējdarbība un plānošana 

Project Management  Projektu vadīšana 

Business Simulation Prakse, Maģistra darbs 
Business Plan Competition Uzņēmējdarbība un plānošana 
Consulting Project Prakse, Maģistra darbs 
Individual Essay Prakse, Maģistra darbs 

- Pedagoģija 
- Visaptverošā kvalitātes vadība 
- Informācijas sistēmu vadīšana 

- 
Speckurss lietišķajā angļu valodā inovācijās un 
uzņēmējdarbībā  

 
Imperial College London Business School 

Programme content 
The MSc Innovation and Entrepreneurship draws on the expertise of our management faculty as well 
as experts in innovation, entrepreneurship, technology and sustainability to provide a uniquely Imperial 
view of innovation and entrepreneurship. 
Programme schedule 

Autumn Term 
The Management core 

Spring Term 
The Innovation and 

Entrepreneurship core 

Summer Term 
Business 

Applications 

October - December January - March April - September 

Organisational Behaviour and Human 
Resource Management 

Entrepreneurship Project Management 

Strategic Management Innovation Management Business Simulation 

International Marketing 
Business Models and Intellectual 

Property 
Business Plan 
Competition 

Business Economics Design, Products and Services Consulting Project 

Accounting and Corporate Reporting 
Analysis 

Venture Growth and Finance Individual Essay 

In the current global economic environment there is a pressing need for students to learn how to 
manage in dynamic, uncertain and entrepreneurial environments. The MSc Innovation and 
Entrepreneurship consists of three distinct phases to meet this need. 
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The Management Core (Autumn term) provides a solid foundation in general management principles. 
The Innovation and Entrepreneurship Core (Spring term) draws on core strengths of Imperial 
College Business School, teaching students to manage successful outcomes in order to create, deliver 
and capture value from innovation. 
 
The practical Business Applications in the Summer term provides students with valuable experience 
of applying the theories they have covered in the Autumn and Spring to practical settings.  

 

 

2) Grenoble Ecole de Management maģistra studiju programmas 
„Innovation, Strategy and Entrepreneurship” un  

RTU maģistra studiju programmas „Inovācijas un uzņēmējdarbība” 

salīdzinājums 
 

Grenoble Ecole de Management RTU studiju programma 
General Management and the Corporate Environment  
Project Management 
Leadership and Teambuilding 
International Business Law, Contracts & Tenders 
Economics 
Accounting for Managers 
Finance for Managers 
Intercultural Management & International Negotiation 
Business Ethics 
Managing IT for Success 

Projektu vadīšana 
Talantu un personāla vadība 
Vadības grāmatvedība un 
projektu analīze 
Informācijas sistēmu vadīšana 

Strategy  

Strategic Management 
Microeconomics of Competitivness (Harvard) 
Business Intelligence and Corporate Performance Measurement 
Mergers, New Acquisitions and Restructuring 
Strategic Marketing and Marketing Planning 

Stratēģijas un pārmaiņu vadīšana 
Tehnoloģiju un jaunu produktu 
mārketings 
Vadības grāmatvedība un 
projektu analīze 

Innovation Management  
Introduction to Innovation 
Economics of Innovation 
Creativity and Innovation 
Managerial Creativity 
Innovation through Design 
Managing Business and Innovation Networks 

Inovāciju tehnoloģijas 
Produktu dizains un attīstība 
Zināšanu vadība 

Entrepreneurship  
Introduction to Entrepreneurship 
New Venture Business Planning 
Entrepreneurship & Business Opportunities 
Small and Family Business 
Digital Marketing for Entrepreneurs 

Uzņēmējdarbība un plānošana 
Tehnoloģiju un jaunu produktu 
mārketings 
 

- Pedagoģija 
- Visaptverošā kvalitātes vadība 

- 
Speckurss lietišķajā angļu valodā 
inovācijās un uzņēmējdarbībā 

Internship or full time employment Prakse 
The Final Management Project/Professional Dissertation Maģistra darbs 
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Innovation, Strategy and Entrepreneurship at Grenoble Ecole de Management 
In addition to its proximity to research-intensive, international companies 
(STMicroelectronics, Hewlett Packard...) and scientific organizations (the micro and 
nanotechnology innovation centre Minatec, the French Commissariat à l'Energie 
Atomique ...), this program also comes from a top quality international teaching team made up 
of academics and professionals, thus creating an atmosphere supportive of teaching, learning, 
creative thinking and research. 
 

The program’s main objective is to 
provide a multidisciplinary approach to 
the field of Innovation, Strategy and 
Entrepreneurship 
  
The program corresponds to the 
realities of the global management 

environment by offering highly-specialized courses in the field of both innovation, strategy 
and entrepreneurship as well as courses relating to general management and business, thus 
extending the intellectual understanding of Innovation, Strategy and Entrepreneurship. 
 
Program organization 
Students will be required to attend the program full-time for one academic year from 
September to June the following year. 
Following the taught part of the program, students must complete a professional dissertation 
on a topic of their choice related to the program content. This may be done whilst the student 
is doing an internship or in full-time employment. 
 
General Management and the Corporate 

Environment 
• Project Management  
• Leadership and Teambuilding  
• International Business Law, Contracts 

& Tenders  
• Economics   
• Accounting for Managers  
• Finance for Managers  
• Intercultural Management & 

International Negotiation  
• Business Ethics  
• Managing IT for Success  

  
Innovation Management  

• Introduction to Innovation  
• Economics of Innovation  
• Creativity and Innovation  
• Managerial Creativity   
• Innovation through Design  
• Managing Business and Innovation 

Networks  

  Strategy  
• Strategic Management  
• Microeconomics of Competitivness 

(Harvard)  
• Business Intelligence and Corporate 

Performance Measurement   
• Mergers, New Acquisitions and 

Restructuring  
• Strategic Marketing and Marketing 

Planning  
  
Entrepreneurship 
• Introduction to Entrepreneurship  
• New Venture Business Planning  
• Entrepreneurship & Business 

Opportunities  
• Small and Family Business  
• Digital Marketing for Entrepreneurs  

  

*Content subject to change. 
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At the end of the taught part of the program each student will be required to complete a 
graduating thesis (The Final Management Project/Professional Dissertation) of approximately 
20,000 words in length, under the guidance of a GGSB tutor. 
To successfully complete the Final Management Project/Professional Dissertation, you are 
required to address a particular research question or knowledge gap in the field of your study.  
This should be business oriented and coherent with your program’s objectives. A student may 
choose to write his/her Final Management Project on a topic grounded in his/her internship 
experience. 
 
 
3) Programmas studiju priekšmetu salīdzinājums ar EMBA padomes veikto 

pētījumu 

Priekšmets 
Mācību iestāžu daudzums (%), 

kurās pasniedz atbilstošās 

sfēras priekšmetu
1
 

Atbilstošais RTU programmas 

priekšmets 

Marketing 100 Tehnoloģiju un jaunu produktu 
mārketings 

Managerial Accounting 99 Vadības grāmatvedība un projektu 
analīze 

Policy 97 Stratēģijas un pārmaiņu vadīšana 
Vispārējā kvalitātes vadīšana 

Finance 97 Vadības grāmatvedība un projektu 
analīze 

OPS 96 Produktu dizains un attīstība 
Inovāciju tehnoloģijas 

International Business 93 Stratēģijas un pārmaiņu vadīšana 

Ārzemju studiju ceļojums 
Information Systems 75 Informācijas sistēmu vadīšana 

 
 

4) Programmas studiju priekšmetu salīdzinājums Masačūsetas 

Tehnoloģiskā institūta ASV maģistra studiju programmu 

 
Masačūsetas Tehnoloģiskā institūta ASV 

programmas studiju priekšmeti 
Atbilstošie RTU programmas priekšmeti 

Managerial and Financial Accounting  
Managerial Finance 

Vadības grāmatvedība un projektu analīze  

Managing Services: Concepts, Design, and 
Delivery 

Produktu dizains un attīstība 

Inovāciju tehnoloģijas 
Managing the Human Side of Technology Psiholoģija maģistriem 
Strategic Management of Technology Stratēģijas un pārmaiņu vadīšana 
Marketing Management Tehnoloģiju un jaunu produktu mārketings 
East Coast Field Trip West Coast Field Trip 
International Field Trip 

Ārzemju studiju ceļojums 

Research Themes in the Management  
Thesis 

Maģistra darbs 

 
                                                
1 Dati no “Benchmarking EMBA Programs” pētījuma 
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12. pielikums 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Studiju braucienu programmu paraugi 
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The Norwegian-Latvian Executive Master Program in Innovation and Entrepreneurship 
Study Trip to Norway, October 12 - 15 , 2010. No. of participants: (12 ENG + 7 LV  students +6 faculty –total 25), Riga Technical University) 

                                                                                            Resp. Kongsberg  R.Qvenild m: +47 91694788 &  Kjell Gunnar Hoff m: +47 92888264 
FINAL PROGRAM 290910 HIBU/RTU      Resp. Oslo Modris Ozolins m: (+371) 29289832 

TUESDAY, OCTOBER 12 WEDNESDAY, OCTOBER 13 THURSDAY, OCTOBER 14 FRIDAY, OCTOBER 15 

Riga / Oslo / Kongsberg Kongsberg Kongsberg/Oslo Oslo/Riga 
 

1O:00 Riga Int. Airport 

11:20 Departure Riga – Oslo 
12:05 Arr.Oslo Sandefjord 
Torp 
12:30 – 13:30 Transfer Oslo – Horten 
(Charter bus – 45 min)  
 
13:30- 1430 Visit FMC TESTSITE SUB 

SEA EQUIPMENT HORTEN 
Håvard Kvernstuen 92627273 
http://www.fmctechnologies.com 
Horten Ind. Park Build. 11 & 24 
 
Arr: Kongsberg ca. 1530 – place luggage at 
hotell – take bus to BUC 

08:30 – ARGOS SOLUTIONS 

Dyrmyrgt.  35  
V. Solli 91669410 
www.argossolutions.no 
09:15 - HS NEWS  Olavsgt 39  
J.Hognestad 32867220 
www.hsnews.no 
10:30 LUMINEXT – DEMO AND LECTURE  

-KIWI/Baneveien -Lecture HiBu D 137 
L.Hertel 90189861 
www.luminext.eu  
11:45 – 12:30  DEVOTEK 
Dyrmyrgt. 47 
Per H. Kleven 93402265   
www.devotek.com 

0830: Departure Kongsberg ( Charter bus) 
 0845: Visit the new HYDRANOR factory  
R.Kristensen 91330511 
www.hydranor.no 
 
10:00–12:00 Excursion to the Kings Mine.  
Bring some warm clothes  
Berit 91913200  
09  
10 12:00–14:00 
Transfer to Oslo  

11 9:00 – 

leaving hotel 
12 9:30 -10:30 
Visit to Norwegian Design Council 
13 http://www.n
orskdesign.no/ 
 
10:30 – 12:00 Company visit (TBA) 

 16:00  Dinner at BUC 12:30 Lunch at Devotek 14:00 Lunch in Oslo 12:00 Lunch 
16:30 – 16:45 THE MENTORING 
PROGRAM –  
Jon E.Saugen/G.Berge 
 
16:45 … STRATEGY LECTURE  
“The Kongsberg Story” – from  ideas 
and visions to world class 
companies” 
Aud. C 107 
R.Qvenild  

http://www.hibu.no 

13:00- 14:45 SIGHTSEEING MINING 
MUSEUM/ CHURCH 
Berit 91913200 
13:00 – 14:45 Management meetings 
BUC room A 155 
1300 SE H. Austenå/Heidi T. Knudsen 
1400 Mentoring program – 
J.E.Saugen/G.Berge/R.Qvenild 
1430 Master program – R.Qvenild, M. 
Engeseth, Heidi T. Knudsen  
1500: VISIT VOLVO AERO 
Main entrance Technology Park 
R.Lyse 92211700  
www.volvoaero.com  

 
14 14:30–16:00 
Innovasjon Norge 

Oslo Innovation 
www.innovasjonnorge.no 
 
16:00 till late  
Sightseeing in Oslo (individual): 
Visit Castle, Karl Johan st,, Aker Brygge,  
15  

 
14:00–18:00  
Bus tour in Oslo: 
Kon Tiki,Viking Ships, Vigeland Park, 
Holmenkollen 
 

20:00  Meet Norw. Students –  at  
student place La Place 
Silje Kristiansen 92401877 
Silje.kri@live.no 
Youth Hostel Bergmannen Vinjesgate 1 
3616 Kongsberg 
Ph.: 32732024 
 

18:00 Departure for Supper at K.G. Hoffs 
farm – 
Maxi Taxi cost 2000 kr. 16 persons T/R 
+ private transport 
Youth Hostel Bergmannen Vinjesgate 1 
3616 Kongsberg Ph.: 32732024 
http://www.kongsberg-
vandrerhjem.no/indexeng.html 

P-Hotels Oslo ASGrensen 19 
0159 OSLOTlf/Phone: +47 800 46 835 
Fax: +47 23 31 80 01 
Mail: oslo@p-hotels.no 
www.p-hotels.no 

18:00 Bus transfer to the airport  
19:30 Meeting at Oslo Int. Airport 
21:00 Dep. Oslo - Riga 
23:30 Arr. In Riga 
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Itinerary of the Study Trip to Taiwan, February 16h – 25th, 2008                     
Saturday, 

February 16th 
Sunday, 

 February 17th 
Monday,  

February 18th 
Tuesday,  

February 19th  
Wednesday,   
February 20th 

Riga – Vienna  
- Taipei 

Taipei Taipei Taipei Hsinchu 

Leaving Riga 
07:30 by Air 
Baltic BT431 
 
Flight  

Riga – Vienna  
- Taipei 

Arrival in Taipei at 
11:15 by  EVA AIR 
BR062 
 
12:00-13:00 
Transfer  
Airport - Taipei City 
(Charter Bus) 

 接機 11:15 

Visit 
09:30-11:30 
Trend Micro Co 
http://tw.trendmicro.com/tw/home/ 
Contact: 
Site Director Alan Chen 
Alan_Chen@trendmicro.com 
or Miss Shia  
Tel: 02-23789666#3904 

Fax:02-87331804趨勢科技 

Visit 
09:30-11:30 
National Taiwan University 
http://www.ntu.edu.tw/eng2007/ 
Contact: 
Office of International Affairs, Miss Chen 
chiungfen@ntu.edu.tw 

Tel：02-3366-2007 # 214 台灣大學 

Visit 
10:00-12:00 
National Chiao Tung University 
http://www.nctu.edu.tw/ 
Contact: 
Office of International Affairs, Miss Lin 
huiyun@mail.nctu.edu.tw 

Tel：03-5712121#50048 

Fax:03-5131473 交通大學 

 Lunch Lunch Lunch Lunch 
 
 
 

Visit 
14:30~17:00 
National Palace 

Museum 
http://www.npm.gov.t
w/ 
 
 故宮 

 

 

 

Free time/excursion 

Visit 
14:00-15:00 
Industrial Technology Research Institute 
http://www.itri.org.tw/index.js 
Contact: 
Miss Hwang 
Tel:03-5914069 
Fax:03-5820494 工業技術學院 

Company visit 
16:00- 
K Laser Tech. INC 
http://www.klaser.com.tw/eng/index.asp 

Contact:              光群雷射科技 
Miss Carol Ho 
Tel:03-5770316  #7031  
Fax:03-5639057  
carolho@klasergroup.com 

Visit 
14:00~15:00 
Hsinchu Science Park 
http://eweb.sipa.gov.tw/en/index.jsp 
Contact: 
Miss Liau 
jasmine@ sipa.gov.tw 

Tel:03-5773311＃2222  
Fax:03-5784427 
 新竹科學園區 之後  驅車台南 
 
 
 
15:30 
Transfer  
Hsinchu - Tainan 

Hotel CityCrown Hotel CityCrown Hotel 
Hotel Royal Hsinchu 

http://www.royal-hsinchu.com.tw 
Tayih Landis Hotel 

http://www.tayihlandis.com.tw/tayih_ok/index.htm 
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Thursday,  

February 21th  
Friday, 

 February 22th 
Saturday,  

February 23th 
Sunday, 

 February 24th  
Monday 

February 25 
Tainan  Chiayi Chiayi（Alishan） Chiayi（Alishan） Flight Taipe\i – 

Vienna -Riga 
Visit 
9:30 – 10:30 
The World Vegetable Center 世界蔬菜中心 
Visit  
10:50–11:50 
The Southern Taiwan Science 

Administration 台南科學園區委員會 

9:30 – 12:00  
Visit 
National Chung Cheng University 
http://www.ccu.edu.tw/ 
 
Contact: 
Miss Ya-chi TSAI 
admtyc@ccu.edu.tw 中正大學 

8:30-12:00  
Excursion  
Fenchihu 
 
 奮起湖 

Excursion  
Alishan National 

Scenic Area 
 阿里山 

Arrival in Riga 12:55 
by Air Baltic BT432 
 

Lunch Lunch （Host：CCU） 

Lunch Lunch  

Visit 
13:30 – 14:40    
Tuck More Biotechnology Co. Ltd. 桐核麥生物科技公司 
Visit 
14:50– 15:50     
Incubator at Tainan Science Park 台南科學園區 
Visit 
16:00-17:00 
The Chi Mei Museum at TNSBIP  奇美博物館奇美博物館奇美博物館奇美博物館 

Contact: 
Miss Ya-chi TSAI 
admtyc@ccu.edu.tw 

 
 

Visit 
14:30-16:00 
Innovation Incubation Center, CCU 

 
 中正大學創新研發中心 

 
13:30 – 17:00 
 
Excursion  
Alishan National Scenic Area 
http://www.ali.org.tw/english/00home/hom
e.php 
 
 阿里山 

 
Transfer 
Chiayi- Hsinchu 
Sightseeing in Hsinchu 
 新竹觀光 

 

Tayih Landis Hotel 
http://www.tayihlandis.com.tw/tayih_ok/in

dex.htm 

Nice Prince  Hotel 
http://niceplaza.network.com.tw/ 

Gau Shan Ching Hotel 
http://ganshan-rma.network.com.tw/ 

Leave Taipei on Feb 24 
at 22:45 by EVA AIR 

BR061 
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13. pielikums 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maģistra profesionālo studiju programmas  

„Inovācijas un uzņēmējdarbība”  

absolventiem izsniedzamā sertifikāta paraugs 
 
 



BUSKERUD
University College

This is to certify that

has completed the programme of
Master of Business Administration

at Riga Technical University

The MBA programme "lnnovation and Entrepreneurship" was developed by Riga

Technical University in collaboration with Buskerud University College in Kongsberg,

Norway. The curriculum, course requirements and academic standards for conferring

the degree were established according to the internationally acknowledged practice.

The language of instruction of the programme was English.

lvars Knets, Rector
Riga Technical U niversity

Management
Noruegian University of Life Sciences

Hans A. Stubberud, Dean
School of Business and Social Science

Buskerud U niversity College
Kongsberg Campus

School of Business and Social Science
Buskerud University College

Kongsberg Campus

MBA IE
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14. pielikums 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Patents Nr.13890 kopija 
 
 



LATVIJAS REPUBLIKA

Latvijas Republikas Patentu valde apliecina, ka

PATENTS

Nr.-1389Q

ir pieilyirts saska4d ar Latuijas Republikas Patentu likumu,
pamatojoties uz ieral<stu Valsts patentu re$tswd un ar iald
dokumentd uTradnajiem irgwdrojuma nosaukumu, autorl.,L,

Ip ainieku, irgudr oj uma apr aks tu, znnej wniem, pr etenzij drn un
kopsauilkumu, Patents ir spEkd Latuijas Reltublikd" 20 gadus

no 12,0J2999,,*-, ja 5is termiry! likuma paredTEtd gar)tjuma

nebeidzas agdk.

s

Riga

20.06.2009.

Wrarerruvaldcs
'\4 tfW' direktors

Z.Aumeisters



LATVIJASREPUBLIKAS
PATENTU VALDE

@ LV 13890 B
@ rnt.cr l326t321t48

82683/00

i@

Latvijas patents uz izgudrojumu
2007.9. l5.iebruara Latviias Republikas likums

lszrnas

@ ti.r"i*uta numurs:

@ t'","'*uta datums:

@ Ri",.ixuta publikaciias

@ e"t"nt" publikdcijas
datums:

P-09-05

12.01.2009

20.03.2009

20.06.2009

@ virsraksts:

@ inasniexsli;'
RIGAS TE HN ISKA U N IVERSITATE; KAII,<U |EIA 1,

RIga 1V1658, LV

@ lzgudrotajs(i):

IevaJAUNZEME (LV),
ElTna GAILE-SARKAN E (LV),
viktorija ZEFIRovA (LV),
Aelita PLINTA (LV),
lnga ULMANE (LV),
ModrisoZOLlNS (LV),
Kristrne L0KINA(LV)

pANEMIENS SVTESTA UN TAM LIDZIGU SUBSTANcU ATDALISANAT UN UZZTESANAI
UN IERICE PALIEMIENA REALEESANAI

@ Kopsavitt<ums: lzgudrojums attiecas uz konditorejas izstr6ddjumu vai sviestmaiZu gatavo5anas
tehnologijdm. lzgudrojuma b0Uba ir, ka cietas taukvielu substances atdalT5anai un uzzie5anai tiek izmantots
instruments (nazis), kas uzsildltsTpa5s elektriskd naZu sildi-Sanas ierlc6 lTdztemperatUrai no 60lTdz70"C. UzsildTtais
instruments nodro5ina lokSlu taukvielu substances uzsildTSanu, dodot iespOju atdalTt l-rdz2mm biezu substances
sl6ni, un vienlaiclgi nodro5ina taukvielu konsistenci un viskozitdti, kdda nepiecie5ama t5s uzsm6r65anai. Metode
n od roSi na nemai n r g as ta ukviel u ga r5as TpaSTbas.



90 
 

15. pielikums 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Biedrības reģistrācijas apliecības kopija  

„Rīgas Tehniskās universitātes inovāciju programmas 

absolventu asociācija” 



w@

I-ATVIIAS REPUBLIKAS UZNEMUMU REGISTRS

BIEDRIBAS
REGISTRACIIAS APTIECIBA,/

Nosaukums

"Rlgas Tehniskds universitfltes inovflciju
programmas absolventu asociacij a'l

Registrdcijas numurs

40008142056

Registrdcijas vieta

RryA

Registrdcrjas datums biedribu un nodibindjumu registrd

2009.gada 15jfinijs

B 011_665

Pentju5a Ligita
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16. pielikums 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Studiju programmas dokumentu, noteikumu, likumu un 

citu normatīvo aktu atrašanās vietas 
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16.1. Akreditācijas lapa Nr. 023-842, Akreditācijas komisijas 2005.gada 11.maija lēmums Nr.887 

par tiesībām īstenot maģistra profesionālo studiju programmu „Inovācijas un uzņēmējdarbība” – 
pieejama Starptautisko programmu nodaļā, Rīgā, Kaļķu ielā 1, 412.kab., tālr. +371 67089035; 
elektroniski: http://ievf.rtu.lv/content/view/2547/1499/lang,lv/   

16.2. RTU Senāta 2003.gada 2.jūnija prot.Nr.478 par maģistra profesionālo studiju programmas 
„Inovācijas un uzņēmējdarbība” apstiprināšanu – programma pieejama Starptautisko programmu 
nodaļā, Rīgā, Kaļķu ielā 1, 412.kab., tālr. +371 67089035; programma elektroniski pieejama: 
 https://info.rtu.lv/rtupub/prg?ukNoteikId=2684     

16.3. Profesijas standarts elektroniski pieejams Valsts izglītības satura centra (VISC) mājas lapā: 
„Uzņēmumu un iestāžu vadītājs” http://visc.gov.lv/saturs/profizgl/standarti/ps0070.pdf   
kā arī Starptautisko programmu nodaļā, Rīgā, Kaļķu ielā 1, 412.kab., tālr. +371 67089035; 

16.4. Studiju programmu izstrāde RTU tiek organizētas saskaņā ar: 
- RTU Senāta 2001.gada 30.aprīļa sēdes lēmumu „Par RTU vienotām prasībām studiju 

programmām bakalaura un maģistra profesionālā grāda iegūšanai”;  
- RTU 2007.gada 29.janvāra Senāta sēdes lēmumu (protokols Nr.510) „Par precizējumiem 

profesionālo studiju programmu struktūrā”;  
Dokumenti pieejami Starptautisko programmu nodaļā, Rīgā, Kaļķu ielā 1, 412.kab., tālr. +371 
67089035; elektroniski: http://www.rtu.lv/content/view/5257/1874/lang,lv/   

16.5. Nepilna laika studijas RTU tiek organizētas saskaņā ar: 
- RTU Senāta 2000.gada 26.jūnija lēmums „Par vakara (nepilna laika) studiju organizāciju 

RTU” (protokola Nr. 451); 
- RTU 2007.gada 24.septembra Senāta sēdes (protokols Nr.516) lēmums „Par izmaiņām nepilna 

laika (vakara) studiju organizācijas pamatprincipos”; 
- Mācību prorektora 2007.gada 11.septembra rīkojums Nr.02/46 „Par nepilna laika (neklātienes) 

studiju īstenošanu”. 
Dokumenti pieejami Starptautisko programmu nodaļā, Rīgā, Kaļķu ielā 1, 412.kab., tālr. +371 
67089035; elektroniski: http://www.rtu.lv/content/view/5257/1874/lang,lv/   

16.6. LR MK 20.11.2001. noteikumi Nr. 481 „Noteikumi par otrā līmeņa profesionālās augstākās 
izglītības valsts standartu” (tikai latviešu valodā) – elektroniski pieejami Izglītības un zinātnes 
ministrijas mājas lapā http://izm.izm.gov.lv/normativie-akti/mk-noteikumi/augstaka-
izglitiba/2085.html un Starptautisko programmu nodaļā, Rīgā, Kaļķu ielā 1, 412.kab., tālr. +371 
67089035; 

16.7. RTU Senāta 2010.gada 29.marta sēdes lēmums (protokols Nr.539) „Par Studiju rezultātu 
vērtēšanas nolikumu” – pieejams Starptautisko programmu nodaļā, Rīgā, Kaļķu ielā 1, 412.kab., 
tālr. +371 67089035; elektroniski: 
http://www.rtu.lv/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=4448  

16.8. RTU Senāta 2010.gada 25.janvāra sēdes lēmums (protokols Nr.537) „Par Prakses 
organizēšanas kārtību RTU” – pieejams Starptautisko programmu nodaļā, Rīgā, Kaļķu ielā 1, 
412.kab., tālr. +371 67089035; elektroniski pieejams tikai ORTUS autorizētiem lietotājiem (arī 
visiem studentiem) 

16.9. Studiju programmas administrācijas veiktās darba devēju aptaujas, par studiju programmā 
studējošo nodarbinātību nākamajiem 6 gadiem, rezultāti – pieejami Starptautisko programmu 
nodaļā, Rīgā, Kaļķu ielā 1, 412.kab., tālr. +371 67089035; 

16.10. Sadarbības līgumi ar darba devējiem par studiju programmā studējošo prakses vietu 
nodrošināšanu un RTU Inženierekonomikas un vadības fakultātes un darba devēju savstarpējo 
sadarbību - Starptautisko programmu nodaļā, Rīgā, Kaļķu ielā 1, 412.kab., tālr. +371 67089035; 

16.11. Sadarbības līgumi ar Latvijas un ārvalstu augstskolām – pieejami RTU rektorātā, Rīgā, Kaļķu 
ielā 1, 217. kab., IEVF dekanātā Rīgā, Meža ielā 1/7, 202.kab., kā arī Starptautisko programmu 
nodaļā, Rīgā, Kaļķu ielā 1, 412.kab., tālr. +371 67089035; 
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17. pielikums 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Studiju programmas „Inovācijas un uzņēmējdarbība” 

novērtēšana un pilnveidošana: 
 
1) iepriekš plānoto rezultātu sasniegšanas novērtējums  
2) ikgadējie pašnovērtējuma ziņojumi no 2005.gada līdz 2010.gadam 

(skat. papildus pievienoto pielikumu) un  
elektroniski RTU IEVF mājas lapā: 
http://ievf.rtu.lv/content/view/2547/1499/lang,lv/  
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Sasniegto (iepriekš plānoto) rezultātu novērtējums 
 

Plānotais Sasniegtais 

Turpināt darbu pie studiju priekšmetu 
mācīšanas metodikas uzlabošanas un 
pārstrādāt lekciju konspektus angļu un 
latviešu valodā.  
 

Visos studiju priekšmetos atjaunoti un ievietoti ORTUS 
vidē lekciju konspekti abās valodās. 2010. gadā 
programmas mācībspēks Jānis Caune publicējis mācību 
grāmatas „Stratēģiskā vadīšana” (izdevniecība „Lidojošā 
zivs”) otro pārstrādāto izdevumu, savukārt ASV 
viesprofesors Joe Valacich 2011. gadā izdevniecībā 
Pearson Education publicējis savu jauno mācību grāmatu 
„Management Information Systems”. 2011. gadā 
programmas viesprofesors K.G. Hofs sadarbībā ar IEVF 
asoc. prof. R. Alsiņu publicējis jauno papildināto mācību 
grāmatas „Biznesa ekonomika” („Rozes izdevniecība”) 
izdevumu. Grāmatas jaunā izdevuma sagatavošanā 
piedalījušies arī M.Ozoliņš un programmas absolvente 
Antra Birzule- Ģermane.  

Izstrādāt jaunus studiju kursus un 
lekciju konspektus programmas 
ietvaros, veidojot projektu vadības 
specializāciju. 
 

Projektu un procesu vadības jautājumi iekļauti kursu 
Visaptverošās kvalitātes vadīšana un Uzņēmējdarbība un 
plānošana saturā. Projektu vadīšanas specializācija 
nepietiekamas studentu intereses dēļ šobrīd atlikta.   

Turpināt iesaistīt maģistrantus 
pētnieciskajā darbā, dalībā konferencēs 
un patentēt labākos studentu izstrādātos 
inovatīvo izstrādājumu prototipus. 
 

Turpinās metodiskais darbs pie maģistrantu pētnieciskā 
darba iemaņu uzlabošanas maģistra darba izstrādes 
ietvaros. Pedagoģijas kursa ietvaros papildus vērība tiek 
pievērsta pētniecības darba metodoloģijas jautājumiem.  
Ir sagatavoti trīs patentu pieteikumu projekti programmas 
ietvaros attīstītajām idejām – jauna tipa dzeramtrauks 
dzīvniekiem, apavu aizsargs un ierīce  nenožuvušu gleznu 
audeklu pārvietošanai. Turpinās attīstība iepriekšējām 
izstrādnēm „Kokosriekstu atvērējs” un „Trakais rotors”.  

Turpināt iesaistīt programmas 
absolventus studiju procesa 
nodrošināšanā gan vieslektoru statusā, 
gan maģistra darbu vadīšanā un 
recenzēšanā. Īstenot vismaz divus 
studiju kursus ar programmas 
absolventiem kā šo kursu vadītājiem 

Programmas absolventi regulāri vada vieslekcijas 
dažādos kursos. Maģistra darbu izstrādē un recenzēšanā 
iesaistīti absolventi: K.Špakovska, M.Millers, 
G.Smirnova, A.Balodis, I.Suija-Markova, S. Liepa. 
Studiju kursu Visaptverošā kvalitātes vadīšana pasniedz 
A. Balodis, kursu Uzņēmējdarbība un plānošana pasniedz 
M. Millers. 

Turpināt papildināt un uzlabot 
nolikumu par maģistra darba 
izstrādāšanu un aizstāvēšanu. Papildus 
izstrādāt jaunu maģistra darbu 
vērtēšanas kārtību, recenzijas un darba 
vadītāja atsauksmes formu. 

Pārstrādāti un papildināti maģistra darba izstrādes 
metodiskie norādījumi, tos pārstrādājot ņemti vērā 
studentu un pasniedzēju ieteikumi. Izveidota jauna 
maģistra darbu vērtēšanas kārtība, recenzijas un darba 
vadītāja atsauksmes formas. 2010. gadā izdota jaunā 
pārstrādātā maģistra darba izstrādes metodisko 
norādījumu versija. 

Nodrošināt mācībspēku kvalifikācijas 
celšanas iespējas Latvijā un ārvalstīs. 

Dažādos kvalifikācijas celšanas pasākumos piedalījušies 
pilnīgi visi programmas pasniedzēji. 2010.gadā 
programmas mācībspēki un absolventi ļoti aktīvi 
piedalījās BMDA starptautiskās konferences „Flying 

Through Turbulence – Transformation For The Future” 
sagatavošanā un īstenošanā 
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Atbilstoši pieejamībai sagatavot 
projekta pieteikumu papildus 
finansējuma saņemšanai no ESF vai 
citiem līdzfinansētājiem 

Sagatavoti divi starptautisku projektu pieteikumi Baltijas 
jūras reģiona finanšu instrumentam sadarbībā ar Somijas 
kolēģiem, kā arī viens pieteikums Ziemeļvalstu Ministru 
padomes „Norden” finansējumam. 

Turpināt cieši sadarboties ar 
programmas absolventu asociāciju 

Sadarbība ar absolventu asociāciju turpinās visa gada 
garumā. Notikuši vairāki absolventu asociācijas 
pasākumi. 

Izveidot inovāciju laboratoriju, ja tiek 
rasts ārējais finansējums 

Inovāciju laboratorijas projekts ir izstrādāts, tas iekļauts 
Baltijas jūras reģiona finanšu instrumenta projektā. 
Inovāciju laboratorijas koncepcija iekļauta 
jaunveidojamajā RTU Biznesa atbalsta un attīstības 
centra struktūrā.  

Aktīvi piedalīties starptautiskās 
aktivitātēs menedžmenta izglītības 
attīstības jomā (sadarbojoties ar BMDA 
un CEEMAN), ar mērķi sekot un ieviest 
studiju procesā jaunākās tendences 

Plānotais īstenot pilnā apmērā. Vairāk kā 15 programmas 
pasniedzēji un absolventi piedalījušies BMDA un 
CEEMAN organizētajos pasākumos 

Turpināt sadarbību starp studiju 
programmu un industriju, tostarp 
inovāciju inkubatoriem, tehnoloģiju 
pārneses institūcijām, asociācijām 
u.tml. Attīstīt un padziļināt sadarbību ar 
LMA, ar mērķi gan bagātināt studiju 
procesu, gan atbalstīt komercializācijas 
aktivitātes 

Īstenota cieša sadarbība ar RTU Tehnoloģiju pārneses 
kontaktpunktu, biedrību „ Connect Latvija”, Latvijas 
investīciju un attīstības aģentūru u.c. Veiksmīgi attīstās 
sadarbība ar LMA, kopīgi noris darbs pie trijiem 
komercializācijas projektiem. 
Sadarbībā ar Kongsbergas Rotary klubu un Rīgas Hanzas 
Rotary klubu īstenots pirmais starptautiskais mentoringa 
projekts.  

 

 

Inovāciju līderis un uzņēmējdarbības veicinātājs Baltijā
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Starptautisko programmu nodaļas „vērtību māja” 
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18. pielikums 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Studiju programmas kursu saturs, organizācija un 

nodrošinājums, zināšanu vērtēšana: 
 

1) studiju procesā izmantotā literatūra un materiāli  
2) papildus noteikumi vērtēšanai „Quality Standards for Grading, 

Attendance, and Professional Behavior”  
3) studiju priekšmetu programmas (skat. papildus pievienoto 

pielikumu) un  
elektroniski RTU mājas lapā: 
https://info.rtu.lv/rtupub/prg?ukNoteikId=2684  
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1) Studiju procesā izmantotā literatūra un materiāli 
 

Priekšmeta nosaukums Literatūra un materiāli 

Vadības grāmatvedība un 

projektu analīze 
 

Hofs, K.G. Biznesa ekonomika. –Rīga: SIA „Jāņa Rozes apgāds”, 
2011. – 608 lpp. 
 
Waher, Michael W. Managerial Accounting: an introduction to 
concepts, methods, and uses/ Michael W. Maher, Clyde P.Stuckney, 
Roman L. Weil. – 8th edition. – USA: Thomson south-western, 2004. – 
712 pages 

Tehnoloģiju un jaunu 

produktu mārketings 
 

Praude, V. Mārketings. Mācību grāmata. – Rīga: SIA Izglītības soļi, 
2004. – 665 lpp. 
 
Kotler, Ph. Marketing Management/ Ph.Kotler, K.L. Keller. – Twelfth 
edition. – New Jersey: Pearson education LTD, 2006. – 120 pages. 

Produktu dizains un 

attīstība 
 

Ulrich K.T. Product Design and development. /Karl T. Ulrich, Steven 
D. Eppinger. – Fourth edition. – Singapore: McGraw Hill international 
edition, 2008. – 368 pages.  

Inovāciju tehnoloģijas 
 

Inovatīvās darbības pamatelementi: Rokasgrāmata maziem un vidējiem 
uzņēmumiem. – Rīga: Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija, 
Latvijas Tehnoloģiju centrs, 2005 – 247.lpp 
 
Professor Nils-Otto Orjasaeter – Compendium „The Norwegian – 
Latvian Executive Program in Corporate Innovation” 

Stratēģijas un pārmaiņu 
vadīšana 
 

Caune J., Dzedons A., Stratēģiskā vadīšana. 2. izdevums – Rīga: 
Lidojošā Zivs, 2009. – 379 lpp. 
Caune, J. Stratēģiskā vadīšana. Rokasgrāmata. Funkcionālā, biznesa un 
korporatīvā līmeņa stratēģija/ J. Caune, A. Dzedons– Rīga: BALTA 
eko, 2004. – 120 lpp. 
 
Hill, Charles W.L. Strategic Management. Theory and integrated 
approach/ Charles W.L. Hill, Gareth R. Jones. – 7th edition – Boston, 
New York: Houghton Mifflin Company, 2007. – 519 pages. 

Personāla un talantu 

vadīšana 

Ešenvalde I.Personāla vadības mūsdienu metodes.- Rīga: 
SIA „Merkūrijs LAT”, 2008. - 349 lpp. 

Informācijas sistēmu 

vadīšana 

Valacich, J. Information Systems Today. Why IS Matters/ L. Jessup, J. 
Valacich. – Second Edition. – USA: Pearson Education International, 
2006. – 478 pages. 

Visaptverošā kvalitātes 

vadība 

Foster, S. Thomas. Managing Quality: integrating the supply chain. – 
Third edition. – New Jersey: Pearson Prentice Hall, 2007.  

Uzņēmējdarbība un 

plānošana 

Burns, P. Corporate Entrepreneurship. Building an Entrepreneurial 
Organisation. – Palgrave Macmillan, 2005. – 325 pages.  
 
Abrams, R. The successful Business plan. Secrets & Strategies. – 
Fourth edition – Palo Alto, California: the Planning shop, 2003. – 417 
pages. 

Maģistra darba izstrāde 

2010. gada rudenī publicēti atjaunotie un papildinātie RTU IEVF 
Starptautisko programmu nodaļas „Maģistra darba izstrādāšanas un 
aizstāvēšanas metodiskie norādījumi”. 
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2) Papildus noteikumi vērtēšanai „Quality Standards for Grading, 

Attendance, and Professional Behavior” 
The Norwegian- Latvian Executive Master Program  
”Innovation and Entrepreneurship” 
 

Quality Standards for Grading, Attendance, and Professional Behavior 
 

The knowledge and competence acquired through a modular based study program are through a combination of 
attendance and self study (text and assignments).The attendance during the class sessions are in particular 
important due to case work and discussions. The professor will also get an impression of the skills demonstrated 
by each individual student, enabling him or her to more accurately and fairly grade all students.  
 
To ensure that quality levels are maintained, the following rules with respect to class attendance and grading will 
be in effect from September 2005: 
 

1. Attendance will be registered in every course through an attendance list. Students should be ready to 
start class at 18.00 hours sharp on week nights and 09.00 hours on Saturday. Repeated late arrivals 
(more than 2) will result in lowering the overall final grade of the course by 5%.  Additionally, students 
arriving beyond the mid-point of a session, will be recorded as “absent” for the entire session. 

 
2. Attendance in class is considered mandatory. The following grading rules will apply to every 4 or 6 

credit course: 
 

Attendance > than 90% of all class sessions: Will not affect final grade 
Late arrivals (more than 2)   Overall final grade to be reduced by 5% 

Attendance 70-89% of all class sessions: Overall final grade to be reduced by 10% 
Attendance < 69% of all class sessions: Overall final grade to be reduced by 20% 

 
Wednesday, Thursday, and Friday are counted as 1 class session each; Saturdays are counted as 2 class 
sessions. Thus, there are 10 total sessions within a 4 credit course and 15 total sessions within a 6 credit 
course.  
 
Any deviation from the above rules can only be expected if 

a.  the student is taking a business trip, 
  b.  or have another good reason not to be present, like being ill. 
 

Any absence based on the above criteria will require verification from the employer or other, prior to the 
start of the class. Employer contact information may be requested in order to confirm absences by the 
professor. Also, any absences – both approved and unexcused – may negatively impact a student’s 
course participation grade. 
 

3. Given that this is a professional degree program, students are expected to utilize professional behavior 
by clearly communicating with their professors about all issues.  Regarding absence from class sessions, 
for example, students must notify the professor in advance by email, or by other means of relevant 
communication. Failure to notify the professor in advance will equate to an unexcused absence.  
Additionally, if students chose to deviate from the professor’s instructions for a class assignment, they 
must gain the professor’s approval prior to the completion of the project.  Informing the professor “after 
the fact” is not professional and sever grading penalties may be imposed. 

 
4. Beyond the specific policies outlined above, each professor has the flexibility to choose how to best deal 

with absences, poor communication, or other unprofessional behavior.  It is crucial that the program not 
only educate students on contemporary business practices, but also reward students for attending class, 
working hard and engaging in professional behavior.  In other words, for those students that violate the 
goals and spirit of this policy, we have a duty to provide “market incentives” for unprofessional 
behavior by imposing grading sanctions.  For example, for approved absences, make-up work will 
typically be offered to the student; however, for unexcused absences, no make-up work may be offered.  
It is beyond the scope of this document to outline every possible example of unprofessional behavior.  
Nevertheless, the goal of rewarding positive and professional behavior by students will serve as a 
guideline when resolving unforeseen events. 
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19. pielikums 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Akadēmiskā personāla kvalifikācijas atbilstība: 

 
1) nozīmīgākās akadēmiskā personāla pēdējo gadu publikācijas; 
2) akadēmiskā personāla dalība nozīmīgākajās konferencēs, 

semināros, apmācībās u.c. pēdējo gadu laikā 
3) atzinības un apbalvojumi, citas aktivitātes 
4) iesaistītā akadēmiskā personāla darba un dzīves gājumi (CV) (skat. 

papildus pievienoto pielikumu) un  
elektroniski programmas mājas lapā: 
http://www.mba.rtu.lv/lv/macibspeki  
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1) Nozīmīgākās akadēmiskā personāla pēdējo gadu publikācijas: 
 

1. Mācību grāmatas un mācību līdzekļi: 

1) Dr.oec. Jānis Caune ir izdevis grāmatu „Stratēģiskā vadīšana” (Rīga: Lidojošā zivs - 2008. 
-384 lpp.), kas tiek izmantota arī kā mācību grāmata atbilstošajā kursā. 

2) Vieslektors Kjell Gunnar Hoff sadarbībā ar IEVF asoc.profesori Rasmu Alsiņu ir 
pārstrādājis un atkārtoti izdevis grāmatu „Biznesa ekonomika” (Rīga: Jāņa Rozes apgāds, 
2011.- 608 lpp.), kas tiek plaši izmantota, kā mācību literatūra, vairākos studiju kursos. 

3) Programmas mācībspēki I.Lapiņa, M.Ozoliņš, E.Gaile-Sarkane, N.Lāce izstrādāja 
„Maģistra darba izstrādāšanas un aizstāvēšanas metodiskos norādījumus” (Rīga: RTU 
Izdevniecība, 2010. (Ceturtais papildinātais izdevums) – 50 lpp.). 

 

2. Citas nozīmīgas publikācijas: 

1) Overcomming the Hindrance in Writing Doctoral Theses. Collection of Scientific Articles 
under Editorship of Professor Elina Gaile-Sarkane. – Riga, RTU Publishing House, 2009. 
– 126 p. (ISBN 978-9984-32-113-4) 

2) New European challenges for small business prospective: The monograph / Edited by 
Natalja Lace. – Riga: RTU Publishing House, 2008. - 147 pp. 

3) Programmas direktora vietniece un maģistra darbu metodiskā vadītāja Inga Lapiņa ir 
aizstāvējusi promocijas darbu „Cilvēkkapitāla attīstība un izglītības sistēma Latvijā” (RTU   
P-09 lēmums Nr.2 no 04.06.2010.) un ieguvusi ekonomikas doktora zinātnisko grādu. 

 

3. Zinātniskie raksti un citas publikācijas: 
 

- Electronics Tools for Company’s Presence, identification and Marketing in E-environment: 
Theory and Practice/ Sceulovs D., Gaile-Sarkane E.// 15th International conference on 
Economics and Management ICEM 2010, 22-23 April 2010, Selected papers. Kaunas. 
Tehnologija, 2010. – 775-782 pp. ISSN 1822-6515 (EBSCO host) 

- Scientific Capacity of Products of Innovative Activities in Latvia / Magidenko A., Gaile-

Sarkane E.// 15th International conference on Economics and Management ICEM 2010, 
22-23 April 2010, Selected papers. Kaunas. Tehnologija, 2010. – 655-661 pp. ISSN 1822-
6515 (EBSCO host) 

- Diversity of Marketing – Trends and Development/ Gaile-Sarkane E./ 15th International 
conference on Economics and Management ICEM 2010, 22-23 April 2010, Selected 
papers. Kaunas. Tehnologija, 2010. – 478-482 pp. ISSN 1822-6515 (EBSCO host) 

- On Social Behavior as a Base of Consumption/ Andersone I., Gaile-Sarkane E.// 15th 
International conference on Economics and Management ICEM 2010, 22-23 April 2010, 
Selected papers. Kaunas. Tehnologija, 2010. – 359-365 pp. ISSN 1822-6515 (EBSCO host)  

- Consumer Expectancy Theory for Business // Andersone I., Gaile-Sarkane E.// 6th 
International Scientific Conference, May 13-14, Vilnius, Lithuania, BUSINESS AND 
MANAGEMENT 2010, Selected papers. Vilnius 2010., 321-327 pp., ISSN 2029-4441, doi 
10.3846/bm.2010.043 (ISI proceedings) 

- Identifications of Factors Affecting Consumer Habits in the E-environment/ Sceulovs D., 
Gaile-Sarkane E.// 6th International Scientific Conference, May 13-14, Vilnius, Lithuania, 
BUSINESS AND MANAGEMENT 2010, Selected papers. Vilnius 2010., 965-970 pp., 
ISSN 2029-4441, doi 10.3846/bm.2010.043 (ISI proceedings) 
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- Patērētāju gaidu modelis: teorija un prakse / Andersone I., Gaile-Sarkane E.// Ekonomika 
un uzņēmējdarbība. Uzņēmējdarbība un vadīšana. RTU zinātniskie raksti. 3. sērija, 19. 
sējums. – R.: RTU izdevniecība, 2009. – 9.-17. lpp. ISSN 1407-7337 (EBSCO host) 

- SVID analīze uzņēmējdarbībā: rezultāti un novērtēšana / Magidenko A., Gaile-Sarkane E. 
// Ekonomika un uzņēmējdarbība. Uzņēmējdarbība un vadīšana. RTU zinātniskie raksti. 3. 
sērija, 19. sējums. – R.: RTU izdevniecība, 2009. – 95.-107. lpp. ISSN 1407-7337 (EBSCO 
host) 

- Sociālie tīkli un portāli – uzņēmējdarbības instruments / Ščeulovs D., Gaile-Sarkane E.// 
Ekonomika un uzņēmējdarbība. Uzņēmējdarbība un vadīšana. RTU zinātniskie raksti. 3. 
sērija, 19. sējums. – R.: RTU izdevniecība, 2009. – 118.-126. lpp. ISSN 1407-7337 
(EBSCO host) 

- Andersone I. Gaile-Sarkane E. Digital Consumer Behaviour and Motivation Theories. 
Management, Economics and Business Development in European Conditions. VII 
International Scientific Conference, 28-29 May, 2009, Brno, Rozdrojovice – Brno, 2009 – 
III./1-III./11 pp. 

- Andersone I., Gaile-Sarkane E. Behavioural Differences in Consumer Purchasing 
Behaviour between Online and Traditional Shopping: Case of Latvia. Economics & 
Management No. 14.  – Kaunas, Technologija Kaunas, 2009. – 345-352 pp. (ISSN 1822-
6515) 

- Gaile-Sarkane E., Andersone I. Consumer Behaviour Changing: Methods of Evaluation. 
Trends. Economics and Management. Volume III, Number 04. – Brno 2009. – 63.-71 pp. 
(ISSN 1802-8527) 

- Gaile-Sarkane E., Magidenko A., Andersone I. Patērētāju rīcības izmaiņas Latvijā: 
informācijas tehnoloģiju ietekmes novērtēšana. LZP Ekonomikas, juridiskās un vēstures 
zinātnes galvenie pētījumu virzieni 2008. gadā. Nr. 14., - Rīga, LZP Humanitāro un sociālo 
zinātņu ekspertu komisija, 2009. – 61.-66. lpp. 

- Magidenko A., Gaile-Sarkane E., Didenko K., Lāce N., Ketners K., Jansons V., Dubro N. 
Informācijas resursu ekonomiskā nozīme Latvijas uzņēmējdarbības attīstībā. LZP 
Ekonomikas, juridiskās un vēstures zinātnes galvenie pētījumu virzieni 2008. gadā. Nr. 14., 
- Rīga, LZP Humanitāro un sociālo zinātņu ekspertu komisija, 2009. – 100.-106. lpp. 

- Gaile-Sarkane E., Lapiņa I. Knowledge Society: Challenges for Higher Education in the 
Baltic States. II International Science Conference „Knowledge Society”, III International 
Science Conference for Young Researchers „Technical Science and Industrial 
Management”, Nessebar, Bulgaria, September 2-4, 2009. – Bulgaria, Knowledge Society 
Institute, 2009. – 31.-34 pp. 

- Gaile-Sarkane E. Impact of technology Adoption on Consumer Behaviour. Economics & 
Management No. 14.  – Kaunas, Technologija Kaunas, 2009. – 381-387 pp. (ISSN 1822-
6515) 

- Andersone I., Gaile-Sarkane E. Development of Demand and Consumption by 
Generations.  Bridges. Supplementary Issue: Scientific Volume, 2009, Vol. 39 „Social 
Sciences in Global World: Possibilities, Challenges and Perspectives”. – Klaipeda 
University, 2009. – 165-170 pp. ( ISSN 1648-3979) 

- Gaile-Sarkane E. TRIZ for Creativity in Research. Overcoming the Hindrances in Writing 
Doctoral Theses. Collection of Scientific Articles under Editorship of Professor D.oec. 
Elina Gaile-Sarkane – Riga, RTU Publishing House, 2009. – 43-59 pp. (ISBN 978-9984-
32-113-4) 

- Jansone D., Gaile-Sarkane E. Pirkšanas lēmumu pieņemšanas modeļi elektroniskajā vidē 
// Ekonomiskie pētījumi uzņēmējdarbībā. RTU IEF Zinātniskie raksti. 7. sējums. – R.: RTU 
izdevniecība, 2009. -36-42. lpp. ( ISSN 1691-0737) 
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- Gaile-Sarkane E. What Does the E-Customer Really Wants? // International Scientific 
Conference „Economics and Management 2008”, Kaunas, April 10-11, 2008, International 
Scientific Conference Proceedings – CD ROM 256.-260. pp. ISSN 1822-6515 

- Gaile-Sarkane E. Impact of E-Commerce on Marketing Development 
//Economics&Management, 2007, International Scientific Conference Proceeding, Kaunas 
University of Technology. - ISSN 1822-6515. – p356-362 (EBSCOhost AN 225963514) 

- Gaile-Sarkane E. Factors what influence development of E-Commerce in the Baltic 
States // // The 4th International Scientific Conference „Business and Management’2006”, 
the 14th International Scientific Conference „Enterprise Management: Diagnisis, Strategy, 
Efficiency”. Selected papers. – Vilnius:  Lithuania, Vilnius Gediminas Technical 
University Press „Technica”, 2007. – 89-92 p. – ISI citation 

- Gaile-Sarkane E. Diversity of Marketing Research Reserch in the Area of Economics and 
Company Management, International Conference, 12.-14. September 2007, Brno, Chech 
Republic, conference Proceedings – CD ROM, 6 pages, ISBN: 978-80-214-3482-0 

- Gaile-Sarkane E. Particularities of E-Comemrce Development in Latvia // Актуальные 
проблеми мiжнародних вiдносин, Випуск 67, Частина 2- Киiв, 2007, 107.-110 с. 

- Gaile-Sarkane E. Factors What Influence Development of E-commerce in the Baltic 
States//The 4th International Scientific Conference Business and Management’2006, The 
14th International Scientific Conference Enterprice management: Diagnosis, Strategy, 
Efficiency.  October 5-6, 2006, Vilnius. Selected papers. - Vilnius, Leidykla Technika, 
2007. – 335. – 338 pp. ISBN 978-9955-28-114-6 

- Informācijas resursu ekonomiskā nozīme Latvijas uzņēmējdarbības attīstībā / 
A.Magidenko, E.Gaile-Sarkane, K.Didenko, N.Lāce // LZP ekonomikas un juridiskās 
zinātnes galvenie pētījumi 2006. gadā. Nr. 12. LZP Ekonomikas un juridiskās zinātnes 
ekspertu komisija. – Rīga: LZP, 2007. – 76.–82. lpp. 

- Lapiņa I. Izglītība kā svarīgs cilvēkkapitālu veidojošs faktors// Ekonomika un 
uzņēmējdarbība. Uzņēmējdarbība un vadīšana. – RTU zinātnisko rakstu krājums. 3.sērija, 
19.sējums. – Rīga: RTU izdevniecība, 2009. – 73.-82.lpp. – ISSN 1407-7337 

- Titko J., Lāce N. Valuation of a Commercial Bank in Emerging Markets: Case of Latvia // 
VII International Scientific Conference “Management And Engineering’ 09”, Juny 22-24, 
2009. – Sozopol: Technical University –Sofia, 2009. - pp. 364.-374.  

- Ciemleja G., Lāce N. SME performance management using life cycle stage concept // 
Мировая экономика и бизнес-администрирование. , 5-я международная научно-
практическая конференция, May 28-30, 2009, Belarus, Minsk. – pp.119-127. -ISBN 985-
479-525-086-0. 

- Lace N.; Bistrova J.: Capital management during liquidity crunch: Baltic States in the 
context of CEE equity markets // 8th International Conference "Challenges of Europe: 
Financial Crisis and Climate Change", May 21-23, 2009, Split-Bol, Croatia – CD.- 11 pp. 

- Development of comparative - quantitative measures of financial stability / N.Koleda, 
N.Lace//Economics and Management 2009. - No.14, 78-84 pp. 

- Relevance of fundamental analysis on the Baltic equity market / Julia Bistrova, Natalja 

Lace// Economics and Management 2009. - No.14, 132-137 pp. 
- Koleda N., Lāce N. Intellectual Capital as a key factor of financial stability of a company // 

The Problems of Development of National Economy and Entrepreneurship, 49th 
International Scientific Conference of Riga Technical University, Latvija, Rīga, 9.-
13.oktobris, 2008. – CD-6 lpp 

- Lāce N., Titko J. Practical application of discount rate calculation models to valuation of 
Latvian commercial banks // The Problems of Development of National Economy and 
Entrepreneurship, 49th International Scientific Conference of Riga Technical University, 
Latvija, Rīga, 9.-13.. oktobris, 2008. – CD -8 lpp. 
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- Ciemleja G., Lāce N. Selecting the KPI of SME by incorporating life cycle stage approach 
// The Problems of Development of National Economy and Entrepreneurship, 49th 
International Scientific Conference of Riga Technical University, Latvija, Rīga, 9.-13.. 
oktobris, 2008. – CD- 5 lpp 

- Ciemleja G., Lāce N. Biznesa vadības instrumenti MVU attīstībai // RTU zinātniskie raksti. 
3. sēr., Ekonomika un uzņēmējdarbība. – 16. sēj., 2008.- 25.-34. lpp.- ISSN 1407-7337. 

- Ciemleja G., Lāce N. The role of customer capital for SME sustainable development // 
Proceeding of the Inte Scientific Conf. „Customer Relationship Management ´08” (CRM 
2008), September 24-25, 2008, Pardubice, Czech Republic. – p. 30-37.ISBN 978-80-7395-
129-0. 

- The factors determining innovation-based attitude of Latvian SMEs towards sustainability 
/ G.Ciemleja, N.Lace // 5th International Scientific conference BUSINESS AND 
MANAGEMENT’2008. Selected papers. - Vilnius, Technika, 2008. – p. 28 – 36 

- Financial stability of enterprises: case from Latvia / Natalja Lace, Zoja Sundukova // VI 
International scientific conference „Management and Engineering’08”. Scientific 
proceedings. The scientific-technical union of mechanical engineering. Sofia, June 19-21, 
2008. – p. 212 – 216 

- The Peculiarities of Money Management for a Small Investor in Volatile Markets / 
Konstantins Kozlovskis, Natalja Lace // The 12th World Multi-Conference on Systemics, 
Cybernetics and Informatics June 29th - July 2nd, 2008 Orlando, Florida, USA. Scientific 
proceedings. - p.46 – 49 

- The Liquidity Crunch Impact on Stock Selection: Case from Baltic Equity Market / 
Natalja Lace, Julia Grigorjeva // The 12th World Multi-Conference on Systemics, 
Cybernetics and Informatics June 29th - July 2nd, 2008 Orlando, Florida, USA. Scientific 
proceedings.- p.50 – 54 

- Key Factors of Financial Stability of Enterprises: Case from Latvia / N.Koleda, N.Lace // 
Management, Economics and Business Development in the new European Conditions. VI 
International scientific conference. Scientific proceeding. Brno, 23-24 May 2008. – CD. -
12 pages 

- Evaluation of Impact of Financial Result Plausibility of Baltic State Companies on Equity 
Performance / J.Grigorjeva, N.Lace // Economics&Management, 2008, International 
Scientific Conference Proceeding, Kaunas University of Technology. - ISSN 1822-6515. – 
p 115-120 

- Raising of SME Capabilities: the Case of Latvian Printing Companies/ G. Ciemleja, 
N.Lace //Scientific papers. Volume III, Number 02(06), 2007. - Bratislava, Slovak 
Republic, Slovak University of Technology in Bratislava, 2007. – p.14 -24. - ISSN 
1336815X 

- Regional development problems of small and medium-sized enterprises in Latvia / 
N.Lāce, Z.Sundukova // TRENDS Economics and management. Volume I, Number 01, 
2007. – Brno: Brno University of Technology, 2007. – p 46-55. - ISSN 1802-525 

- Modris Ozoliņš publicējis referāta tēzes „Marketing of Higher Education in Latvia” RTU 
starptautiskajā doktorantūras seminārā ”Development of Research Methods: Management 
of Knowledge” RTU izdevniecība, Rīga, 2008. 

- Valacich, J.S., Sarker, S., Pratt, J., & Groomer, M. (in press). Understanding Risk-Taking 
Behavior of Groups: A Decision Analysis Perspective. Decision Support Systems.  

- Nicholson, J.A., Nicholson, D.B, Parboteeah, D.V., & Valacich, J.S. (in press). 
Investigating the Effects of Distractions and Task Complexity on Knowledge Worker 
Productivity in the Context of Mobile Computing Environments. Journal of Organizational 
and End User Computing.  

- Li, X., Hess, T.J., & Valacich, J.S. (in press) Why do people trust? A comprehensive 
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investigation of trusting bases in national identity systems. The Journal of Strategic 
Information Systems.   

- Parboteeah, D.V., Valacich, J.S., & Wells, J.D. (in press) The Influence of Website 
Characteristics on a Consumer’s Urge to Buy Impulsively. Information Systems Research.  

- Ko, Y. J., Valacich, J.S., & Kim, Y. K. (in press). Martial arts participation: Consumer 
motivation. International Journal of Sports Marketing and Sponsorship.  

- Nicholson, J., Nicholson, D., & Valacich, J.S. (2008). Examining the Effects of 
Technology Attributes on Learning: A Contingency Perspective. Journal of Information 
Technology Education, 8, 184-204.  

- Sidorova, A., Evangelopoulos, N., Valacich, J.S., & Ramakrishnan, T. (2008). Uncovering 
the Intellectual Core of the Information Systems Discipline.  MIS Quarterly, 32(3), 467-
482.  

- Dennis, A.R., Fuller, R.M., & Valacich, J.S. (2008). Media, Tasks, and Communication 
Processes: A Theory of Media Synchronicity.  MIS Quarterly, 32(3) 

- Valacich, J.S., Sarker, S., Pratt, J., & Groomer, M. (in press). Computer-Mediated and 
Face-to-Face Groups: Who Makes Riskier Decisions?  Decision Support Systems. 

- Nicholson, J.A., Nicholson, D.B, Parboteeah, D.V., & Valacich, J.S. (in press). 
Investigating the Effects of Distractions and Task Complexity on Knowledge Worker 
Productivity in the Context of Mobile Computing Environments. Journal of Organizational 
and End User Computing. 

- Li, X., Hess, T.J., & Valacich, J.S. (in press) Why do people trust? A comprehensive 
investigation of trusting bases in national identity systems. The Journal of Strategic 
Information Systems.  

- Parboteeah, D.V., Valacich, J.S., & Wells, J.D. (in press) The Influence of Website 
Characteristics on a Consumer’s Urge to Buy Impulsively. Information Systems Research. 

- Nicholson, D., Sarker, Saonee, Sarker, Suprateek, & Valacich, J.S. (in press). 
Determinants of Effective Leadership in Information Systems Development Teams: An 
Exploratory Study of Face-to-Face and Cross-Cultural Contexts. Journal of Information 
Technology Theory & Application. 

- Sidorova, A., Evangelopoulos, N., Valacich, J.S., & Ramakrishnan, T. (2008). 
Uncovering the Intellectual Core of the Information Systems Discipline. MIS Quarterly, 
32(3), 467-482. 

- Dennis, A.R., Fuller, R.M., & Valacich, J.S. (2008). Media, Tasks, and Communication 
Processes: A Theory of Media Synchronicity. MIS Quarterly, 32(3), 475-600. 

- Topi, H., Valacich, J.S., Kasier, K., Nunamaker, J.F., Jr., Sipior, J.C, de Vreede, G.J., & 
Wright, R.T. (2007). Revising the IS Model Curriculum: Rethinking the Approach and the 
Progress. Communications of the Association for Information Systems, 20, 728-740. 

- Valacich, J.S., Parboteeah, D.V., & Wells, J.D.  (2007). Not All Interface Characteristics 
are Created Equal: The Online Consumer’s Hierarchy of Needs.  Communications of the 
ACM, 50(9), 84-90.  

- Valacich, J.S., Looney, C., & Wright, R. (in press). Mobile Computing.  Advances in 
Management Information Systems: Topics of Collaboration Research. M.E. Sharpe, Inc., 
Armonk, NY. 

- Valacich, J.S. & Schneider, C. (in press). Information Systems Today (4th Edition). 
Prentice Hall: Englewood Cliffs, NJ. 

- Valacich, J.S., George, J.F., & Hoffer, J.A. (in press). Essentials of Systems Analysis and 
Design (4th Edition). Prentice Hall: Englewood Cliffs, NJ. 

- Jessup, L.M. & Valacich, J.S. (2008).  Information Systems Today (3rd Edition). Prentice 
Hall: Englewood Cliffs, NJ. 

- Hoffer, J.A., George, J.F., & Valacich, J.S. (2007). Modern Systems Analysis and Design 
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(5th Edition).  Prentice Hall: Englewood Cliffs, NJ.  
- George, J.F., Batra, D., Valacich, J.S., & Hoffer, J.A. (2007).  Object Oriented Analysis 

and Design (2nd Edition).  Prentice Hall: Englewood Cliffs, NJ. 
- Fuller, M., George, J.F., & Valacich, J.S. (2007). Information Systems Project 

Management. Prentice Hall: Englewood Cliffs, NJ. 
 
 

2) Akadēmiskā personāla dalība nozīmīgākajās konferencēs, 
semināros un apmācībās pēdējo 2-3 gadu laikā: 
 
Starptautiskās konferences, semināri un projekti: 
- M.Ozoliņš īsteno starptautiskās sadarbības aktivitātes aktīvi darbojoties Baltijas 

Menedžmenta asociācijas (BMDA), kā arī Centrālās un Austrumeiropas vadības izglītības 
asociācijas (CEEMAN) valžu darbā. 

- ERASMUS apmaiņas programmas ietvaros programmas mācībspēki N.Lāce, E.Gaile-
Sarkane un M.Ozoliņš 2010.gada jūnijā piedalījās New Initiatives and Challenges in 
Europe (NICE network) 20. gadskārtējā konferencē “Sharing good practices and 
challenges in internationalization”. Konference norisinājās, Dženovas universitātē 
(Università di Genova), Itālijā. Konferences ietvaros nodibināti kontakti un izstrādāti jauni 
sadarbības projektu meti. 

- 2010.gada maijā programmas mācībspēki M. Ozoliņš, E. Gaile-Sarkane, K. Didenko un 
I.Lapiņa piedalījās Baltic Management Development Association (BMDA) 8.starptautiskajā 
konferencē „Flying Through Turbulence – Transformation For The Future”, Rīgā. 
Konferences sesiju sagatavošanas un moderatoru funkcijas pildīja programmas absolventi 
un mācībspēki K.Špakovska, M.Millers, I.Suija – Markova. Savukārt konferences 
sagatavošanas darba grupā (organizācijas komitejā) strādāja M.Ozoliņš, E.Gaile- Sarkane 
un I.Lapiņa.     

- N.Lāce un E.Gaile-Sarkane bija 15. starptautiskās zinātniskās konferences „International 
Conference of Economics and Management ICEM 2010”, Rīgā, 2010. gada 22.-23. aprīlis, 
Rīgas Tehniskā universitāte, Inženierekonomikas un vadības fakultāte. Organizācijas komitejā. 

- I.Suija-Markova bija SPIE Europe Security + Defence, SPIE Europe Remote Sensing 
gadskārtējā konferences, 2009.gada 31.augusts – 3.septembris, Berlīnē, Vācijā dalībniece. 

- 2009.gada septembrī M. Ozoliņš piedalījās Central and East European Management 
Development Association (CEEMAN) 17.starptautiskajā konferencē „Local Responses to 
Global Crisis”, Rīgā. 

- N.Lāce piedalījās VII International Scientific Conference “Management And Engineering’ 
09”, Juny 22-24, 2009. – Sozopol: Technical University –Sofia, 2009. 

- N.Lāce piedalījās 8th International Conference "Challenges of Europe: Financial Crisis and 
Climate Change", May 21-23, 2009, Split-Bol, Croatia 

- 2009.gada maijā programmas mācībspēki M. Ozoliņš, E. Gaile-Sarkane un I. Lapiņa 
piedalījās Baltic Management Development Association (BMDA) 7.starptautiskajā 
konferencē „Leadership Responsibility – Global Outlook and Regional Sustainability”, 
Kopenhāgenā, Dānijā. 

- N.Lāce piedalījās Мировая экономика и бизнес-администрирование.,5-я 
международная научно-практическая конференция, May 28-30, 2009, Belarus, Minsk. 

- N.Lāce piedalījās International Scientific conference „Economics and management – 
2009”, April, 23-24, Kaunas, Kaunas University of Technology 

- Viesprofesors no ASV Joseph S. Valacich ir piedalījies konferencē International 
Conference on Information Systems, December 14-17, 2008, Paris, France. 
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- 2008.gada novembrī programmas pasniedzēji – M.Ozoliņš, V.Balode, U.Cimdiņš, I.Suija-
Markova, A.Balodis, M.Millers, kā arī studenti (students D.Lapiņš vadīja apaļā galda 
diskusiju) un absolventi piedalījās Latvijas Kvalitātes asociācijas un Ekonomikas 
ministrijas organizētajā starptautiskajā konferencē "Konkurētspēja un ilgtspējīga attīstība - 
vai vienas monētas divas puses?". 

- 2008.gada 8.- 9.novembrī programmas pasniedzēji – M.Ozoliņš, I.Lapiņa, U.Cimdiņš un I. 
Suija-Markova, studenti un absolventi aktīvi piedalījās ikgadējā inovāciju konferencē 
InnoLatvia 2008. 

- N.Lāce piedalījās International Scientific Conference „Customer Relationship Management 
´08” (CRM 2008), 24-25 September, 2008, Pardubice, The Czech Republic. 

- 2008.gada septembrī programmas mācībspēki M. Ozoliņš un I. Lapiņa piedalījās Central 
and East European Management Development Association (CEEMAN) 16.starptautiskajā 
konferencē „Management Education for the Realities of Emerging Markets”, Tirānā, 
Albānijā.   

- Pirms konferences M. Ozoliņš piedalījās CEEMAN Dekānu un direktoru seminārā 
“Management Education Institution Building: Transition to Phase 2”, kurā vadīja darba 
grupu. 

- 2008.gada maijā programmas mācībspēki M. Ozoliņš, U. Cimdiņš, E. Gaile-Sarkane, N. 
Lāce, A. Balodis, M. Millers, G. Smirnova un I. Lapiņa piedalījās Baltic Management 
Development Association (BMDA) 6.starptautiskajā konferencē „„If Ever…”: Growing 
Tomorrow’s Leaders”, Viļņā, Lietuvā, E. Gaile-Sarkane bija konferences organizācijas 
komitejas vadītāja, M. Millers bija sekcijas vadītājs un G. Smirnova viena no lektorēm 
sekcijā. 

- 2007.gada 8. un 9. novembrī programmas pasniedzēji – M.Ozoliņš un U.Cimdiņš, studenti 
un absolventi aktīvi piedalījās ikgadējā inovāciju konferencē InnoLatvia 2007. 

- Viesprofesors no ASV Joseph S. Valacich piedalījies konferencē Americas Conference on 
Information Systems, August 14-17, 2008, Toronto, Canada. 

- Viesprofesors no ASV Joseph S. Valacich piedalījies konferencē Hawaii International 
Conference on Systems Sciences, January 7-10, 2008, Waikoloa, Hawaii. 

- Viesprofesors no ASV Joseph S. Valacich piedalījies konferencē International Conference 
on Information Systems, December 9-12, 2007, Montreal, Canada. 

- Viesprofesors no ASV Joseph S. Valacich piedalījies konferencē Americas Conference on 
Information Systems, August 9-12, 2007, Keystone, Colorado. 

- Viesprofesors no ASV Joseph S. Valacich piedalījies konferencē Emergence: Merging and 
Emerging Technologies, Processes, and Institutions, June 3-6, 2007, Bled Slovenia 

- 2007.gada novembrī programmas pasniedzēji, studenti un absolventi piedalījās Latvijas 
Kvalitātes asociācijas un Ekonomikas ministrijas organizētajā starptautiskajā konferencē 
"Konkurētspēja un ilgtspējīga attīstība - vai vienas monētas divas puses?". 

- 2007.gada septembrī programmas mācībspēki M. Ozoliņš, E. Gaile-Sarkane, K. Didenko 
un I. Lapiņa piedalījās Central and East European Management Development Association 
(CEEMAN) 15.starptautiskajā konferencē „Globalization and Its Implications for 
Management Development”, Stambulā, Turcijā. 

   

Starptautiskie semināri un apmācības:  

- E.Gaile-Sarkane un M.Ozoliņš 2009.gada 18. jūnijā organizēja zinātnisko semināru 
“Challenges of E-business Development in the Baltic States”. Seminārā aktīvi piedalījās 
programmas akadēmiskais personāls, Vašingtonas universitātes viesprofesors J.Valacich, 
programmas studenti un absolventi. Plānots attīstīt e-biznesa un e-mārketinga tēmas 
organizējot šādu semināru sēriju arī turpmāk.   



108 
 

- E.Gaile-Sarkane. RTU IEF 2. starptautiskās vasaras skolas doktorantiem „Development of 
Research Methods: Management of Knowledge” (2008. gada 26.-28. augusts, Rīga) vadītāja. 

- I.Lapiņa 2009.gada martā piedalījusies Programmu vadītāju mācību seminārā (Program 
Management Seminar) Central and East European Management Development Association 
(CEEMAN), Bledā, Slovēnijā. 

- N.Lāce. Zinātniskais seminārs «Towards knowledge-based economy ’2008», 2008.g. Rīga, 
RTU, 4.-5.decembrī – vadītāja 

- N.Lāce ir piedalījusies Starptautiskā zinātniskā semināra „TOWARDS KNOWLEDGE-
BASED ECONOMY” (2008.janvāris) organizēšanā Rīgas Tehniskajā universitātē 
Inženierekonomikas fakultātē. 

- Ar mērķi pilnveidot un attīstīt esošo programmu, kā arī izveidot inovāciju laboratoriju, 
sadarbībā ar nodibinājumu „Rīgas Tehniskās universitātes Attīstības fonds” 2009.g. jūlijā 
izstrādāts un iesniegts pieteikums EEZ finansējumam 86 000 EUR apmērā. Projekta 
ietvaros plānots atbalstīt projektu menedžmenta specializācijas izveidi; izveidot inovāciju 
laboratoriju; stiprināt sadarbību ar Latvijas inovācijas sabiedrību iesaistot CONNECT 
Latvia un programmas absolventu asociāciju. 

- 2008.gada 4.-6.novembrī M. Ozoliņš kā starptautiskās CEEMAN akreditācijas komisijas 
eksperts piedalās Starptautiskās Biznesa akadēmijas darba vērtēšanā Kazahstānā.  

- M.Ozoliņš īsteno starptautiskās sadarbības aktivitātes aktīvi darbojoties Baltijas 
Menedžmenta asociācijas (BMDA), kā arī Centrālās un Austrumeiropas vadības izglītības 
asociācijas (CEEMAN) valžu darbā. 

- I.Suija-Markova. Rīgas Tehniskās universitātes Biznesa interešu klubs „Portfelis”, seminārs 
„Radošās domāšanas metodes”, 2010.gada 7.aprīlis, Rīgā, lektore. 

- I.Suija-Markova. Apmācību programma „Adaptīvā projektu vadība“, pēc AS „SEB Banka“ 
pasūtījuma, 2009.gada 16.decembris, Rīgā, programmas autore – lektore. 

- I.Suija-Markova. Baltijas jūras reģiona programmas projekta „BSR InnoReg” seminārs 
„Reģionu stratēģijas un reģionu profili. Ieteikumi un labās prakses piemēru analīze”, 
2009.gada 20.novembris, Rīgā, eksperte 

- 2008.gada 18.-25.jūlijā N.Lāce un E.Gaile-Sarkane piedalījās Harvardas Biznesa Skolas 
(Harvard Business School), EECPCL programmā (Entrepreneurship Education colloquium 
on Participant-Catered Learning), Bostonā, ASV. 

- No 2008.gada 6.februāra līdz 6.maijam programmas projektu administratore V. Balode 
piedalījās pētniecībā maģistra darba izstrādes ietvaros un studēja Cīrihes Tehniskajā 
Universitātē, Šveicē (Department of Management, Technology and Economics, Swiss 
Federal Institute of Technology Zurich, Switzerland). 

 
 
Akadēmiskā personāla dalība nozīmīgākajos projektos un grantos pēdējo 2-3 gadu laikā: 
 
1) I.Lapiņa sadarbībā ar RTU Starptautisko un sabiedrisko attiecību daļu organizēja projektu 

EU Intensive Programme „Making business work in the new Europe – developing and 
transferring business knowledge in the Baltic Sea Region” (Project Nr.: RTU-ERA-IP-

2009-LV-0006). Intensīvā programma notika Rīgā 2010.gada 8.-18.aprīlī Rīgas Tehniskās 
universitātes, Inženierekonomikas un vadības fakultātē. Projektā aktīvi piedalījās arī 
programmas mācībspēki: E.Gaile-Sarkane un N.Lāce. Kā arī tika iesaistīta programmas 
absolvente K.Mālniece A/S „Latfood” mārketinga direktore. 

2) No 2009.gada pavasara M.Ozoliņš, E.Gaile–Sarkane, M.Millers un A.Balodis, kā arī 
Norvēģijas viesprofesors Kjell Gunnar Hoff piedalījās EEA granta finansētajā projektā 
„Inovatīvu apmācības moduļu izstrāde un nodošana vadošajiem darbiniekiem, izmantojot 
starpdisciplīnu pieeju uzņēmējdarbībai un modernām tehnoloģijām” (projekta Nr: LV – 
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0040, to administrē RSEBAA). Projekta ietvaros plānots izstrādāt situāciju analīzes 
izmantošanai studiju procesā. Projektā iesaistīts arī programmas absolvents – SIA „Adam 
Auto” izpilddirektors K.Urbāns. 

3) E.Gaile-Sarkane. Leonardo da Vinci Inovāciju pārneses projekts „Sustainability and social 
responsibility through learning in SME” (SOCIALSME - Mazo un vidējo uzņēmumu (MVU) 
ilgtspējība un sociālā atbildība mācoties), Līg. Nr. LLP-LdV-TOI-2008-LT-0021– P7. Vadītāja 
(2008.-2010. gads). 

4) E.Gaile-Sarkane. Grants Nr.: FLPP-2009/25 „SVID analīzes izmantošanas metodoloģija mazo 
un vidējo uzņēmumu ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādāšanā”, 2009.gada 1.janvāris - 
2009.gada 31.decembris. Projekta vadītāja 

5) E.Gaile-Sarkane. LZP projekts Nr. 08.2126 (2008. gads) „Patērētāju rīcības izmaiņas Latvijā: 
informācijas tehnoloģiju ietekmes novērtēšana” 

6) E.Gaile-Sarkane. LR IZM projekts Nr. R 7215 (2007.gads) „Dinamiskās uzņēmējdarbības 
vides analīzes iespējas: pētījumu sistēmas attīstība”. 

7) N.Lāce. LZP grants 09.1144 (2009.-2012.) Inovatīvās darbības attīstības ekonomiskie 
aspekti Latvijā – izpildītāja. 

8) N.Lāce. Leonardo da Vinci Inovāciju pārneses projekts „Sustainability and social 
responsibility through learning in SME” Nr. LLP-LdV-TOI-2008-LT-0021 (2008.g-
2010.g) – izpildītāja. 

9) N.Lāce. RTU projekts ZP-2008/11 „Intelektuālā kapitāla ietekmes uz mazo un vidējo 
komersantu inovatīvo uzvedību un ilgtspējīgu attīstību novērtējums” (no 01.10.2008 līdz 
15.09.2009) – projekta vadītāja. 

10) N.Lāce. IZM - RTU projekts R7358 „Riska kapitāls un uz inovāciju vērsta 
uzņēmējdarbība Latvijā: attīstību ietekmējošo faktoru novērtējums” (no 01.03.2008 līdz 
31.12.2008) – projekta vadītāja 

11) N.Lāce. IZM - RTU projekts R7362 „Uzņēmējdarbības pētījumu attīstība augstskolā: 
starptautiskās pieredzes pārnese” (2008.gads) – izpildītāja. 

12) N.Lāce.. RTU projekts ZP-2008/11 „Intelektuālā kapitāla ietekmes uz mazo un vidējo 
komersantu inovatīvo uzvedību un ilgtspējīgu attīstību novērtējums” (no 01.10.2008 līdz 
15.09.2009) – projekta vadītāja. 

13) N.Lāce.. ERASMUS projekta – IP „Making business work in the New Europe – Learning 
from the Baltic Sea Region” (2009.) - izpildītāja. 

14) N.Lāce ir piedalījusies  IP „Making business work in the New Europe – Learning from the 
Baltic Sea Region” (2007./2008.m.g.) SOCRATES programmas ietvaros organizēšanā un 
realizēšanā. 

15) N.Lāce ir bijusi RTU pētniecības projekta „Latvijas mazo un vidējo uzņēmumu ilgtspējīgo 
attīstību ietekmējošo faktoru analīze un novērtējums” (ZP-2007/15) - 2007.-2008.g. 
vadītāja 

16) I.Suija-Markova ir EEZ un Norvēģu finanšu instrumenta līdzfinansētā projekta „Vidzemes 
inovāciju un uzņēmējdarbības centrs: Inovācija caur partnerību” vadības grupas dalībniece 
– projekta vadītāja starptautisko attiecību jautājumos. 

 
 

3) Atzinības un apbalvojumi, citas aktivitātes:  

Jānis Caune 2010.gada janvārī vadīja lekciju kursu „Stratēģiskā vadīšana” Dienvidkorejā 
Kungpok National University (KNU), Degu. 

Bez tam J.Caune jau ilgus gadus strādā kā biznesa konsultants un ir izveidojis blogu - 
http://lidojosazivs.blogspot.com/ 
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Atzinības un apbalvojumi:  

 

Dr.oec, profesore E.Gaile-Sarkane 
2010.gadā iegūts tituls RTU "Gada Mācībspēks 2010". 
2010.gadā „IEVF Lepnums 2010” iegūts laureāts nominācijā „IEVF Gada pasniedzējs” un 
laureāts „Enerģiskākais pasniedzējs”. 
2009.gadā iegūts IEF „Pasniedzēju gada balva” laureāts nominācijā „Gada labākais 
pasniedzējs 2009”, „Interesantākais pasniedzējs 2009” un izvirzīta gada balvai nominācijā 
„Mūsdienīgākais pasniedzējs 2009”. 
2008.gadā iegūta RTU SP atzinība „Gada mācībspēks 2008” 
2008.gadā iegūts IEVF „Pasniedzēja gada balva” laureāts nominācijā „Labākais orators 
2008”, izvirzīta gada balvai nominācijā „Mūsdienīgākais pasniedzējs 2008” 
2007.gadā iegūta RTU SP balva „Gada mācībspēks 2007” 
2007.gadā iegūts IEF „Pasniedzēja gada balva 2007” laureāts nominācijā „Labākais 
pasniedzējs 2007”, „Labākais orators 2007”, „Studentu mīlulis 2007” un izvirzīta gada balvai 
nominācijā „Informācijas maiss 2007”. 
2006.gadā iegūta IEF „Pasniedzēju gada balva 2006” nominācijā „Gada mūsdienīgākais 
pasniedzējs” un „Gada interesantākais pasniedzējs” 
 
Dr.oec, I.Lapiņa  
2006.gadā IEF „Pasniedzēju gada balva 2006” izvirzīta gada balvai nominācijā „Informācijas 
maiss”.  
 
Dr.oec, profesore N.Lāce 
2010.gadā piešķirts nosaukums „ RTU Goda darbinieks”  
 
Dr.oec., profesors K.Didenko 
2010.gadā „IEVF Lepnums 2010” iegūts laureāts nominācijā „IEVF SP Simpātija” un izvirzīts 
nominācijai „Studentu draugs”. 
2009.gadā IEVF „Pasniedzēju gada balva” izvirzīts gada balvai nominācijā „Interesantākais 
pasniedzējs 2009”, izvirzīts gada balvai nominācijā „Gada inteliģence pasniedzējs 2009”. 
2008.gadā iegūta RTU SP atzinība „Gada mācībspēks 2008”  
2008.gadā IEF „Pasniedzēju gada balva” laureāts nominācijā „Studentu draugs 2008” izvirzīts 
gada balvai nominācijā „Gada inteliģence 2008”. 
2007.gadā IEF „Pasniedzēju gada balva” laureāts nominācijā „IEF SP Simpātija 2007”, 
izvirzīts gada balvai nominācijā „Gada inteliģence 2007”. 
2006.gadā iegūta balva „RTU Gada mācībspēks 2006”  
2006.gadā iegūta IEF „Pasniedzēju gada balva 2006” nominācijā „Gada inteliģence”. 
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