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Starptautiskās sadarbības projektu vadītāja,
Banku augstskola

Pamatdokuments: Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūra, kura
atspoguļo mācīšanās rezultātos balstītus līmeņu aprakstus.

Saprotami studiju programmas mācīšanās rezultāti ir:
* viens

no kvalitātes indikatoriem sekmē studiju programmu
kvalitāti to izveides procesā;
* palīdz skolu absolventiem un jau studējošajiem izvērtēt,
kādu izglītību var iegūt studējot attiecīgā studiju programmā;
* ideāli būtu, ja interesenti izvēlētos studiju programmas pēc
programmā definētiem mācīšanās rezultātiem;
* labi formulēti programmas studiju rezultāti sekmē studiju
programmu attīstību un to atpazīstamību;
* nodrošina, ka akadēmiskais personāls un studenti domā
mācīšanās rezultātu kategorijās.

*

SAPROTAMI formulēti

Learning outcomes:
* Mācīšanās rezultāti
* Studiju rezultāti
* Sasniedzamie rezultāti
Knowledge, skills and competences/ Zināšanas, prasmes,
kompetences:
* akadēmiskais personāls, kuram šī augstskola ir pamatdarba vieta (Augstskolu likums)
* docētāji
* studējošie

*

*Studiju

rezultāti

nav tikai studiju programmas
instruments, kas nosaka programmas satura izveidi,
bet veids kā komunicēt ar visām ieinteresētām pusēm
nacionālajā un starptautiskā līmenī.

* Studiju

rezultāti
sniedz
būtisku
informāciju
studējošiem, darba devējiem vietējā un starptautiskā
mērogā

* ECTS

sekmīga sasaiste ar praktiskā darba apjomu un
mācīšanās rezultātiem nodrošina caurskatāmu un
salīdzināmu grādu sistēmu Eiropā.

*

Mācīšanās rezultāti

sniedz informāciju:

* akadēmiskajam personālam kā veidot
programmas un studiju kursus;

studiju

* palīdz izvēlēties vērtējuma metodes;
* informē studējošos par zināšanām, prasmēm un

kompetencēm, kuras iegūst izvēloties konkrētu studiju
kursu/ kursus.

*

ECTS Users guide

(Vadlīnijas) -2015 g.:

* ņem vērā jauno situāciju, ka ECTS tikai ar darba apjomu
nevar saistīt, jo iepriekšējās izglītības un profesionālās
pieredzes atzīšanas gadījumos un neformālās izglītības
gadījumos atzīšanas gadījumos darba apjoms var nebūt
izmērāms;

*

jaunajās vadlīnijās vairāk kā 100 reizes ir atsauce uz MR,
kas savukārt norāda uz metodoloģijas svarīgumu;
(The shift in emphasis from a purely workload based credit
transfer system to a learning outcome focussed
accumulation system 3.3. paragraph, p.23)

*

* Akadēmiskajam

personālām Mācīšanās rezultāti norāda uz
to, kāds saturs jānodrošina, kādi pasniegšanas veidi būtu
vislabākie un , kāds novērtējums jāizmanto.

* Studiju

rezultātu cieša saikne ar novērtējuma metodi

* Studiju

rezultāti

nodrošina studiju kursa kvalitāti.

nodrošina, ka studiju programmas
veidošana atbilst augstskolas noteiktai stratēģijai, tiek ievērota
Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūra, profesiju standarti,
normatīvie akti

*

* Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju
programma «Uzņēmējdarbības vadīšana»

Studiju rezultāti:

*
*
*
*
*
*
*

*

izprast aktuālās ekonomiskās attīstības likumsakarības, orientēties tautsaimniecības vidē
notiekošajos procesos un spēt tos izskaidrot, argumentēti diskutēt un pieņemt lēmumus
atbilstoši situācijas izmaiņām;
spēt uzņēmējdarbības vadīšanā iegūtās zināšanas izmantot atbilstoši izvirzītajiem
stratēģiskajiem un operatīvajiem mērķiem, sekot to īstenošanas gaitai, pieņemt lēmumus un
veikt korekcijas operatīvās un stratēģiskās darbības optimizēšanai;
prast vadīt uzņēmuma vadības procesus, kontrolēt pakļauto struktūrvienību un personāla darbu,
pārzināt uzņēmuma funkcionālās sfēras (mārketinga, ražošanas, personāla, finanšu vadīšanas,
loģistikas u.c.);
spēt veikt profesionālu darbību, formulēt un analizēt informāciju, problēmas un risinājumus
savā profesijā, izmantojot zinātnisku pieeju, kā arī prast pieņemt lēmumus;
rīkoties ētiski un izprast atbildību par profesionālās darbības ietekmi uz vidi un sabiedrību;
spēt uzņemties atbildību, prast strādāt komandā, deleģēt un koordinēt pienākumu izpildi,
efektīvi plānot un organizēt savu darbu, kā arī risināt konflikta situācijas; spēt pastāvīgi apgūt
jaunas zināšanas, analizēt, sistematizēt un integrēt iegūto informāciju;
spēt komunicēt vietējā un starptautiskajā uzņēmējdarbības vidē.

Programmas ietvaros apgūt profesionālo praksi, izstrādāt un aizstāvēt 3 studiju darbus
un bakalaura darbu.

*

* Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju
programma „Finanses”

Studiju rezultāti:

*
*
*
*
*
*
*
*

spēt orientēties finanšu vidē notiekošajos procesos un aktuālās finanšu attīstības tendencēs un
likumsakarībās, spēt tos izskaidrot, argumentēti diskutēt un pieņemt lēmumus atbilstoši
situācijas izmaiņām;
spēt pārvaldīt aktīvus, sastādīt finanšu pārskatus un aprēķināt nodokļus; spēt pielietot finanšu
analīzes kvantitatīvās metodes uzņēmuma efektīvas darbības nodrošināšanai;
prast prognozēt uzņēmuma saimnieciskās darbības finansiālo rezultātu, sastādīt uzņēmuma
finanšu plānus un budžetu, sagatavot investīciju projektus, novērtēt un pārvaldīt finanšu riskus;
prast veikt profesionālu darbību, formulēt un analītiski aprakstīt informāciju, problēmas un
risinājumus savā profesijā, izmantojot zinātnisku pieeju;
izprast profesionālo ētiku un atbildību par profesionālās darbības ietekmi uz vidi un sabiedrību;
spēt uzņemties atbildību, strādāt komandā, deleģēt un koordinēt pienākumu izpildi, efektīvi
plānot un organizēt savu darbu;
spēt patstāvīgi apgūt jaunas zināšanas, analizēt, sistematizēt un integrēt iegūto informāciju.
Programmas ietvaros apgūt profesionālo praksi, izstrādāt un aizstāvēt 3 studiju darbus un
bakalaura darbu.

*

* Profesionālais bakalaura grāds Biznesa vadībā
*
*
*
*
*

apgūt vispusīgas zināšanas un izpratni par uzņēmumu vadību, grāmatvedību,
mārketingu, komerctiesībām un ekonomiku;
veidot prasmes un iemaņas biznesa vadības jomā iegūto zināšanu praktiskai
pielietošanai, Iiekot uzsvaru uz biznesu vadības un ekonomikas lietišķajiem
aspektiem, vienlaikus neatstājot novārtā teorētiskās zināšanas;
apgūt vairākas mūsdienu darba tirgū pieprasītas prasmes un iemaņas - darbs ar
datoru, svešvalodas zināšanas, darbs komandā, pētnieciskā un praktiskā darba
iemaņas, spēja kritiski domāt;
analizēt problēmas, uzņemties atbildību, saskarsmes prasmes, publiskās
uzstāšanās prasmes;
izstrādāt un aizstāvēt bakalaura darbu.

*

* Zināšanas - izprast aktuālās ekonomiskās attīstības
likumsakarības;

* Spēt uzņēmējdarbības vadīšanā iegūtās zināšanas

izmantot atbilstoši izvirzītajiem stratēģiskajiem un
operatīvajiem mērķiem;

* Prasmes un iemaņas - darbs ar datoru, svešvalodas

zināšanas, darbs komandā, pētnieciskā un praktiskā darba
iemaņas, spēja kritiski domāt; analizēt problēmas,
uzņemties atbildību, saskarsmes prasmes, publiskās
uzstāšanās prasmes.

*

* Diploma pielikuma noformēšanu regulē Ministru kabineta
noteikumi Nr.202 , (prot. Nr.20 13.§)

“Kārtība, kādā izsniedz valsts atzītus augstāko izglītību
apliecinošus dokumentus”.
4. Ziņas par studiju saturu un
rezultātiem:
4.2 programmas prasības
(programmas mērķi un plānotie
studiju rezultāti)

*

Programmā:

* izprast aktuālās ekonomiskās

attīstības likumsakarības;
* spēt uzņēmējdarbības vadīšanā
iegūtās zināšanas izmantot atbilstoši
izvirzītajiem stratēģiskajiem un
operatīvajiem mērķiem;

* apgūt vispusīgas zināšanas un izpratni par

*

uzņēmumu vadību, grāmatvedību,
mārketingu, komerctiesībām un
ekonomiku;
veidot prasmes un iemaņas biznesa
vadības jomā iegūto zināšanu praktiskai
pielietošanai liekot uzsvaru uz biznesu
vadības un ekonomikas lietišķajiem
aspektiem.

*

Latvijas kvalifikācijas
ietvarstruktūrā:
* Spēj parādīt attiecīgās zinātnes nozares
*
*

vai profesionālās jomas svarīgāko jēdzienu
un likumsakarību izpratni;
Spēj parādīt attiecīgās zinātnes nozarei vai
profesijai raksturīgās pamata un
specializētas zināšanas;
Spēj parādīt , ka pārzina un izprot
aktuālākās zinātniskās teorijas un atziņas,
pārvalda pētniecības metodoloģiju un
mūsdienu pētniecības metodes.

* Pieņemt lēmumus un veikt
korekcijas operatīvās un
stratēģiskās darbības
optimizēšanai;

* Prast vadīt uzņēmuma

vadības procesus,
kontrolēt pakļauto
struktūrvienību un
personāla darbu, pārzināt
uzņēmuma funkcionālās
sfēras;

* Izstrādāt un aizstāvēt 3

studiju darbus un bakalaura
darbu;

* Apgūt

vairākas mūsdienu darba tirgū
pieprasītas prasmes un iemaņas - darbs
ar datoru, svešvalodas zināšanas, darbs
komandā, pētnieciskā un praktiskā darba
iemaņas, spēja kritiski domāt;

* analizēt

problēmas, uzņemties atbildību,
saskarsmes prasmes, publiskās uzstāšanās
prasmes;

* Izstrādāt un aizstāvēt bakalaura darbu.

*

* Sociālo zinātņu bakalaura grāds vadības zinātnē
*
*

Apgūtas pamata un specializētās zināšanas tādās vadībzinātnes nozarei saistošās
disciplīnās kā mikroekonomika, makroekonomika, marketings,menedžments
u.c.,ko apliecina kritiski vērtējoša un kopsakarības atklājoša izpratne teorijas un
prakses vienotībā;
Spēja pielietot vadībzinātnei raksturīgās pamata un specializētās zināšanas
praksē, demonstrējot vadībzinātnes bakalaura pētniecisko kompetenci, attīsta
profesionālā un pētnieciskā darba kompetence izvēlētajā pētnieciskās darbības
jomā, prezentējot studiju darbus, un izstrādājot un prezentējot bakalaura darbu.

*

*izstrādāt un aizstāvēt bakalaura darbu

*izstrādājot un prezentējot bakalaura darbu

*

* Maģistra programmai
Studiju rezultāti:

*
*

*
*
*
*
*
*
*

spēt demonstrēt padziļinātas zināšanas un izpratni par uzņēmumu konkurētspēju ilgtermiņā uz
inovatīvo risinājumu bāzes, kuras nodrošina pamatu ilgtspējīgai biznesa līderībai, radošai
domāšanai un pētniecībai;
patstāvīgi pielietot jaunākās teorijas, metodes un problēmu risināšanas prasmes, lai veiktu
pētniecisku un augsti profesionālu darbību jaunu zināšanu radīšanai un inovatīvas
uzņēmējdarbības sekmēšanai;
patstāvīgi un kritiski analizēt sarežģītas pētnieciskās un profesionālās problēmas uzņēmumu
konkurētspējas paaugstināšanā mainīgās vides apstākļos;
pieņemt un pamatot lēmumus, kā arī integrēt dažādu jomu zināšanas inovatīvas
uzņēmējdarbības attīstībai un veikt profesionālo darbību, lietojot jaunas pieejas;
spēt demonstrēt izpratni un ētisko atbildību par profesionālās darbības ietekmi uz vidi un
sabiedrību;
prast argumentēti izskaidrot un diskutēt par sarežģītiem uzņēmējdarbības aspektiem vietējā un
starptautiskajā vidē inovatīvas uzņēmuma darbības veicināšanai;
spēt pastāvīgi virzīt savu kompetenču pilnveidi un profesionālo izaugsmi inovatīvas
uzņēmējdarbības sekmēšanai;
apliecināt prasmi vadīt, deleģēt un koordinēt pienākumu izpildi komandā un uzņemties atbildību
par komandas darba rezultātiem.
Programmas ietvaros apgūt profesionālo praksi, izstrādāt un aizstāvēt maģistra darbu par
izvēlēto inovatīvās uzņēmējdarbības tematiku

*

* Profesionālais maģistrs izglītības zinātnē un
karjeras konsultants

*

Sekmīgi apgūts studiju programmas saturs, kas sadalīts četros nosacītos moduļos:

*

*
*
*

Karjeras un komunikācijas teorijas, kur ietverti karjeras konsultanta darba pedagoģiskie un
ekonomiskie aspekti;
Konsultēšana, kur apkopoti konsultēšanas teorētiskie un metodoloģiskie pamati, t.sk,.
Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju izmantošana karjeras konsultanta darbā;
Pētniecība, kur ietverti uz pētniecības darba metodoloģiju un maģistra darbu attiecināmie
jautājumu;
studiju noslēgumā aizstāvēts maģistra darbs

*

*izstrādāt un aizstāvēt bakalaura darbu
*izstrādājot un prezentējot bakalaura darbu
*studiju noslēgumā aizstāvēts maģistra darbs
*spēt demonstrēt padziļinātas zināšanas un izpratni par…
*apgūt vispusīgas zināšanas un izpratni par uzņēmumu
vadību…
*sekmīgi apgūts studiju programmas saturs, kas
sadalīts…

*

*Atšķirības formulējumos: izstrādāt, aizstāvēt

*Secinājumi

*Atšķirības formulējumos: izstrādāt, aizstāvēt
*Sekmīgi apgūts

*Secinājumi

*Atšķirības formulējumos: izstrādāt, aizstāvēt
*Sekmīgi apgūts
*Uzsvars vairāk uz saturu, bet mazāk uz MR

*Secinājumi

*Atšķirības formulējumos: izstrādāt, aizstāvēt
*Sekmīgi apgūts
*Uzsvars vairāk uz saturu, bet mazāk uz MR
*Spēj parādīt padziļinātas vai paplašinātas

attiecīgās zinātnes nozares vai profesionālās
jomas, no kurām daļa atbilst jaunākajiem
atklājumiem un kuras nodrošina pamatu radošai
domāšanai vai pētniecībai, tajā skaitā darbojoties
dažādu jomu saskarē ( zināšanas: LKI , 7 līmenis)

*Secinājumi

*

