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1. STUDIJU VIRZIENA RAKSTUROJUMS
1.1. Studiju virziena attīstības stratēģija, kopīgie mērķi un to saistība ar
koledžas kopējo stratēģiju
Alberta koledžai ir izstrādāta „Alberta koledžas darbības attīstības stratēģija 2014. –
2018. gadam”, kurā ir noteikti Alberta koledžas misija, vispārīgie mērķi un stratēģijas termiņa
uzdevumi astoņās stratēģiskajās darbības grupās. Alberta koledžas misija ir: „Veidot
studentos spēju būt sociāli aktīviem, atbildīgiem, vēlmi tālāk izglītoties, attīstīt studentos
izpratni par savas uzņēmējdarbības uzsākšanu, radot jaunas darba vietas, piedāvāt darba
tirgum talantīgus un radošus speciālistus uzņēmējdarbībā un kultūrā.”
Alberta koledžas vispārīgie mērķi ir:


sagatavot kvalificētus speciālistus darba tirgum;



aicināt absolventus veidot savus uzņēmumus;



nodrošināt ilgtspējīgu koledžas izaugsmi;



būt Latvijas labāko koledžu trijniekā;



ieviest un izmantot izglītībā jaunas, novatoriskas metodes.

Studiju virziena stratēģija izriet no koledžas darbības attīstības stratēģijas 2014. –
2018. gadam. Studiju virzienam ir izvirzīta šāda vīzija līdz 2019. gadam (virziena
akreditācijas termiņš): kļūt vadošo koledžas līmeņa vadības studiju virzienu Latvijā šādās
pozīcijās: kopējais studējošo skaits, vidējais virziena docētāju vietējo un starptautisko
zinātnisko publikāciju skaits uz vienu docētāju un augstākais darba devēju novērtējums.
Vīzija nosaka arī šādus studiju virziena ilgtermiņa mērķus:


sagatavot

Latvijas

konkurētspējīgus

un

starptautiskajā

personāla,

darba

tirgū

grāmatvedības,

pieprasītus

un

uzņēmējdarbības

(komercdarbības), kultūras vadības un citus vadības jomas speciālistus;


izveidot ne mazāk kā divus studiju kursus angļu valodā katrā virziena studiju
programmā un piesaistīt ārvalstu studentus;



attīstīt studiju virziena starpdisciplinārus pētījumu virzienus, iesaistot tajos
darba devējus, profesionālās organizācijas, ārvalstu mācībspēkus un ekspertus;



izvērtējot darba tirgus tendences, izveidot jaunas studiju programmas un
specializācijas studiju virziena ietvaros, kā arī pilnveidot esošās.

Studiju virziena attīstība ir jāskatās kopumā ar koledžas attīstību, jo vadības studiju
virziens šobrīd ir plašākais un daudzpusīgākais Alberta koledžas studiju virzienu klāstā.
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Studiju virziena attīstības stratēģija atbilst kopējai koledžas attīstības stratēģijai un tā paredz
izaicinošus, bet reāli sasniedzamus ilgtermiņa attīstības mērķus.
Studiju virzienā 2013./2014. studiju gadā tika sasniegti šādi būtiskākie koledžas
attīstības stratēģijas mērķi:


studentu atbiruma samazināšanās – virziena programmu vidējais studentu atbirums
bija 18,5 %, kas ir zemāks nekā vidēji koledžā;



vairākos studiju kursos tika pilnveidoti e-studiju

materiāli un pārbaudījumu

kārtība, piemēram, “Ievads specialitātē”, “Profesionālā svešvaloda”, “Sociālo
pētījumu metodes”, “Personāla vadības aktuālās problēmas un risinājumi”,
“Korporatīvā kultūra”, “Organizāciju psiholoģija” u.c.


tika strādāts pie studiju kursu sagatavošanu angļu valodā, piemēram, tika
sagatavots

studiju

kursa

konspekts

„Challenges

of

Human

Resources

Management”;


tika izveidota un īstenota sistēma prakšu un kvalifikācijas darbu izstrādes
organizēšanai Moodle sistēmā;



tika aktualizētas studiju programmas un studiju kursi, atbilstoši izmaiņām darba
tirgū, absolventu ieteikumiem, piemēram, šādos studiju kursos: “Personāla vadība
un ētika”, “Socioloģija un psiholoģija datorspēlēs” u.c.



visās virziena studiju programmās notika metodisko komisiju tikšanās, metodiskā
darba pilnveide, studiju kursu satura dublēšanās novēršana, piemēram, šādos
studiju kursos: “Organizāciju psiholoģija” un “Vadībzinību pamati”.



metodisko komisiju iekšienē tika sekmēta elektroniska jautājumu izskatīšana;



aktīvi tika organizētas dažādas aktivitātes: vieslekcijas, mācību ekskursijas,
radošās darbnīcas u.c.;



iekšējās komunikācijas pilnveidošanai, tika izveidots studiju virziena lietvedes
amats;



tika piesaistīti vairāki jauni un augsti profesionāli docētāji, piemēram, šādos
studiju kursos: “Sporta nozares pamati”, “Sporta pasākumu organizēšana”,
“Pasākumu scenārijs un režija”, “Pasākumu vizuālā noformēšana”, “Datorgrafikas
pamati”, “Datoranimācija un modelēšana”, “Organizāciju psiholoģija”, “Vadības
grāmatvedība” u.c.



studiju programmā „Iestāžu darba organizācija un vadība” tika īstenots pētījums
„Zināšanu laikmetam atbilstošu vadības metožu un stilu definēšana, izstrāde un
pielietošana dažādu paaudžu vadītāju interpretācijā Latvijas valsts un pašvaldību
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iestādēs un uzņēmumos”, tajā iesaistot programmas docētājus, studējošos un darba
devējus.
Nākošajā studiju gadā būtiskākie virziena ietvaros sasniedzamie koledžas attīstības
stratēģijas mērķi ir:
1) pilnveidot un optimizēt aktivitāšu plānu, nodrošinot to augstu apmeklētību un
pasākumu nedublēšanos;
2) nodrošināt visus studiju kursus ar lekciju konspektiem, materiālu, patstāvīgo
darbu pieejamību Moodle sistēmā un online pārbaudījumiem visos e-studiju
kursos;
3) izveidot virziena ietvaros starpprogrammu pētījumu, iesaistot studējošos,
docētājus un darba devējus;
4) palielināt virziena studiju programmu studējošo dalību Erasmus programmā;
5) studiju virziena ietvaros izveidot studiju moduli angļu valodā.
Tātad studiju virziena attīstības stratēģija tiek īstenota sekmīgi, atbilstoši „Alberta
koledžas darbības attīstības stratēģija 2014. – 2018. gadam” noteiktajam.

1.2. Studiju virziena un studiju programmu perspektīvais novērtējums
no Latvijas Republikas interešu viedokļa
Alberta koledža turpina studiju virziena (SV) un tajā iekļauto studiju programmu (SP)
īstenošanu, balstoties uz to, ka šis SV un SP atšķiras no citiem studiju virzieniem un līdzīgām
programmām un tai ir apjomīga mērķauditorija.
1) Studiju virzienam ir plaša mērķauditorija, ietverot šādus izglītības iegūšanas
virzienus:


pirmās augstākas izglītības iegūšana, paredzot studijas personām ar vidējo
izglītību, kas vēlas īsā laika posmā iegūt profesionālās zināšanas un prasmes,
kļūt konkurētspējīgam darba tirgū kā kvalificētam un praktiskam darbam
sagatavotam darbaspēkam (tai skaitā pievēršoties savai uzņēmējdarbībai);



nākamās augstākās izglītības iegūšana, kas paredzēta tām personām ar
augstāko izglītību, kam ikdienas darbā ir nepieciešamas padziļinātas vadības
speciālistiem nepieciešamās zināšanas un prasmes.

2) Studiju programma „Iestāžu darba organizācija un vadība” atšķiras no citām
līdzīgām programmām Latvijā:


Studiju programmas saturā ļoti daudz vērības tiek pievērsts personāla vadības
un tās aktualitāšu padziļinātai un apjomīgai apguvei;
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Akcentēta pētnieciskā darba pieredzes un komandas darbības prasmju
pakāpeniska un mērķtiecīga iegūšana (sākot no ievada specialitātē, projektu,
radošo

darbnīcu,

vieslekciju,

mācību

ekskursiju,

kursa

darbu

u.c.

mērķpasākumu īstenošanas, noslēdzot to ar prakšu un tematiski un saturiski
nozīmīgu kvalifikācijas darbu sagatavošanu);


Studiju programmas saturā akcentētas vadības un psiholoģijas zināšanu un
prasmju apguve, kas turpmākajā izaugsmē studentiem (absolventiem) ļauj
sekmīgi veidot karjeru u.c. Tātad studiju programmas izveide un attīstība ir
pamatota no Latvijas Republikas interešu viedokļa, jo atbilstoši mērķiem
veicina darba tirgus un personības izaugsmes prasībām atbilstošu speciālistu
izglītošanu.

3) Saskaņā ar LR Ekonomikas ministrijas pētījumu „Tautsaimniecības nozaru
attīstības tendences un prognozes 2013.gadam”, Latvijas darba tirgū 2013.gadā un
turpmāk vairāk būs pieprasīti vidējās un augstākās kvalifikācijas speciālisti.
Studiju programmas „Uzņēmējdarbība” studējošie, īpaši studējošie specializācijā
„Mazo uzņēmumu grāmatvedība un nodokļi” ir pieprasīti darba tirgū un strādāt sāk
iegūtajā specialitātē uzreiz pēc koledžas absolvēšanas. Kā norādīts pētījumā,
nodarbināto skaita pieaugums, visvairāk, gaidāms tirdzniecībā, apstrādes
rūpniecībā, komercpakalpojumu jomās, līdz ar to var prognozēt, ka joprojām
pieprasīti darba tirgū būs studējošie specializācijā „Mazo uzņēmumu ekonomika
un organizācija” (apgūstamā profesija - komercdarbības speciālists). Tātad arī šīs
studiju programmas izveide un attīstība ir pamatota no Latvijas Republikas
interešu viedokļa, jo atbilstoši mērķiem veicina darba tirgus un personības
izaugsmes prasībām atbilstošu speciālistu izglītošanu.
4) Studiju programma „Izklaides industrijas vadība un producēšana” sagatavo darba
tirgum kultūras menedžerus, kas specializējās vienā no šādiem virzieniem:
„Producēšana kino un televīzijas nozarē”, „Producēšana mūzikas nozarē”,
„Pasākumu producēšana”, „Producēšana sporta nozarē” un “Datorspēļu izstrāde un
attīstība”. 2013./2014. studiju gadā studējošie apguva visas iepriekš minētās
specializācijas, kas liecina par uzņemto studējošo plašo interešu loku un visu
izveidoto specializāciju pieprasījumu. Programmas izveide un attīstība ir pamatota
no Latvijas Republikas interešu viedokļa, jo tā sagatavo kultūras

un radošo

industriju dažādu specialitāšu vadītājus, kuru nepieciešamība ir minēta „Latvijas
ilgtspējīgas attīstības stratēģijā līdz 2030. gadam”, „Latvijas Nacionālajā attīstības
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plānā 2014. – 2020. gadam” un Kultūrpolitikas pamatnostādnēs 2014. –
2020.gadam “Radošā Latvija”.
5) Reklāmas stratēģija paredz studiju virziena, tai skaitā un it īpaši, SP
popularizēšanu tiem, kuriem ir jau iegūta augstākā izglītību un citās profesijās
strādājošajiem speciālistiem, kuri vēlas mainīt nodarbošanos, tādējādi piesaistot
augsti motivētus studentus, kuriem ikdienas darbā ir nepieciešamas padziļinātas
vadības zināšanas.
Studiju virziens un SP ir paredzēti tai sabiedrības daļai, kas pēc vidējās vai augstākās
izglītības iegūšanas izjūt nepieciešamību pēc mūsdienīgas augstākās profesionālas izglītības,
kura iegūstama relatīvi īsā laika posmā un kas samērojama ar Eiropas augstākās izglītības
standartiem un darba tirgus prasībām. Koledža īsā laika posmā sagatavo profesionālus
darbiniekus, kuri studiju procesā iegūst praktiskās zināšanas un prasmes un ir konkurētspējīgi
mūsdienu darba tirgus apstākļos. Latvijas darba tirgū pieaug pieprasījums pēc speciālistiem,
kas ir ne tikai kvalificēti konkrētajā profesijā, specializējoties konkrētajā nozarē, bet kuriem
papildus ir plašas zināšanas dažādos vadības jautājumos. Īpaši būtiski tas ir apstākļos, kad
Latvijā tiek prognozēta atbilstoši un mūsdienīgi kvalificēta darbaspēka trūkums.
Tātad studiju virziens un studiju programmas pilnībā iekļaujas Latvijas augstākās
izglītības sistēmā un vienotajā Eiropas izglītības telpā, paredzot nodrošināt atbilstoši
kvalificētu speciālistu sagatavošanu. Studiju virziens un studiju programmas tiek pilnveidotas
atbilstoši darba devēju, absolventu un studentu ieteikumiem.

1.3. Studiju virziena attīstības plāns
Studiju virziena attīstības plāns attēlots 1.1.tabulā.
1.1. tabula
Studiju virziena attīstības plāns
Izpildes
Atbildīgās personas
termiņi
1. Studiju kursu sagatavošana un realizēšana svešvalodā, nodrošinot lektoru un
studentu starptautisko mobilitāti
1.1.Svešvalodā sagatavojamo studiju kursu līdz 2014. gada Studiju programmu
un moduļu identificēšana
beigām
direktori, metodisko
komisiju docētāji
1.2.Studiju kursu un moduļu sagatavošana
no
Studiju programmu
un īstenošana svešvalodā
2015./2016.m.g. direktori
1.3.Vieslekciju organizēšana, iesaistot
katru gadu
Studiju programmu
ārzemju speciālistus
direktori
1.4.Studējošo starptautiskās mobilitātes
no
Erasmus koordinatore
īstenošana
2013./2014.m.g.
Pasākumu veids

10

Pasākumu veids
1.5.Docētāju starptautiskās mobilitātes
īstenošana
1.6.Pieredzes apmaiņas braucienu un
lekciju vadīšanas ārvalstu augstskolās
organizēšana
2. Dalība profesionālās organizācijās
2.1.Aktīva līdzdalība Latvijas Personāla
vadīšanas asociācijā

Izpildes
termiņi

Atbildīgās personas

no
Erasmus koordinatore
2013./2014.m.g.
katru gadu
Studiju programmu
direktori, Erasmus
koordinatore
katru gadu

Studiju programmas
„Iestāžu darba organizācija
un vadība” direktors
2.2.Dalības citās profesionālajās
no
Studiju programmu
organizācijās izvērtēšana
2013./2014.m.g. direktori
3. Mācību līdzekļu izstrāde un publicēšana
Mācību līdzekļu izstrāde visos studiju katru gadu
Studiju programmu
kursos; veicināt grāmatu, brošūru, lekciju
direktori, docētāji
konspektu sagatavošanu un publicēšanu
4. E-studiju formas attīstība un efektīva pielietošana studiju procesā
4.1.Studiju kursu īstenošana e-studiju katru gadu
Studiju programmu
formā
direktori, docētāji
4.2.Vieslekciju un semināru īstenošana e- no
Studiju programmu
studiju formā
2013./2014.m.g. direktori, docētāji
5. Materiāli tehniskais nodrošinājums, izmantojot informācijas resursus
5.1.Studiju procesa tehniskā nodrošinājuma pēc vajadzības
Alberta koledžas direktore
pilnveidošana
5.2.Alberta koledžas bibliotēkas
katru gadu
Alberta koledžas direktore,
paplašināšana ar jaunāko literatūru
Studiju programmu
direktori
5.3.Pieslēguma nodrošinājums saistošām
no
Alberta koledžas direktore,
datu bāzēm, kā arī juridisko krājumu
2012./2013.m.g. bibliotekāre
datu bāzēm
6. Pētnieciskās darbības attīstība un jaunrades projektu realizēšana
6.1.Dalība vismaz vienā studējošo praktiski katru gadu
Studiju programmu
– zinātniskā konferencē
direktori, docētāji un
studējošie
6.2.Dalība vismaz vienā starptautiskā
katru gadu
Studiju programmu
zinātniskā konferencē
direktori un docētāji
6.3.Starptautisko publikāciju sagatavošana Vismaz reizi
Docētāji
par studiju virziena aktuāliem
divos gados
jautājumiem
6.4.Vismaz trīs radošu darbnīcu
katru gadu
Studiju programmu
organizēšana
direktori
7. Nozares speciālistu piesaistīšana un kvalifikācijas celšana
7.1.Nozares speciālistu (profesionāļu) katru gadu
Studiju programmu
iesaistīšana studiju kursu docēšanā,
direktori
organizējot vismaz 25 vieslekcijas
gadā.
7.2.Alberta koledžas docētāju iesaistīšana katru gadu
Alberta koledžas direktore,
kvalifikācijas celšanas kursos, dalība
studiju programmu direktori
konferencēs.
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Izpildes
Atbildīgās personas
termiņi
7.3.Vismaz viena iekšēja projekta izstrāde katru gadu
Alberta koledžas direktore
un īstenošana Alberta koledžas docētāju
kvalifikācijas celšanai.
8. Sadarbība ar darba devējiem, citām Latvijas un ārvalsts augstākās izglītības
iestādēm
8.1.Mācību ekskursiju organizēšana pie katru gadu
Studiju programmas
potenciālajiem darba devējiem un citām
direktors, docētāji
iestādēm gan Latvijā, gan ārvalstīs.
8.2.Vismaz divu ārvalstu augstākās katru gadu
Studiju programmu
izglītības iestāžu docētāju iesaiste
direktori, docētāji
vieslekciju vai studiju kursu docēšanā.
8.3. Vismaz viena pētījumu projekta reizi divos
Studiju programmu
īstenošana, iesaistot darba devējus un gados
direktori, docētāji
citas Latvijas vai ārvalstu augstākās
izglītības iestādes.
8.4.Vismaz 3 jaunu sadarbības līgumu reizi divos
Studiju programmu
noslēgšana ar darba devējiem
gados
direktori
Pasākumu veids

Studiju virziena attīstības plāns saskan ar tā attīstības stratēģiju un ietver programmu
ar direktoriem veicamajiem ikgadējiem un ilgtermiņa uzdevumiem. Tas paredz arī
uzdevumus, kas izriet no koledžās kopējās attīstības stratēģijas.

1.4. Studiju virziena un studiju programmas atbilstība darba tirgus
pieprasījumam
Studiju virzienā iekļautās studiju programmas sagatavotas atbilstoši attiecīgajiem
profesiju standartiem un citām normatīvo aktu prasībām, ievērojot darba devēju un citu
ekspertu ieteikumus. Regulāri tiek veiktas prakses vadītāju aptaujas, analizēts kvalifikācijas
darbu recenzentu, valsts pārbaudījuma komisijas un citu ekspertu viedoklis.
Prakses vadītāju aptauja. Koledža regulāri organizē izvērstākas darba devēju aptaujas
prakses noslēgumā, lūdzot novērtēt praktikanta (darbinieka) sagatavotību darbam,
kompetenci, komunikācijas prasmes, iegūtās teorētiskās zināšanas, praktiskās iemaņas, spējas
analizēt darba vidē notiekošos procesus un pieņemt atbilstošus lēmumus, prasmi strādāt
komandā, spēju deleģēt un nodrošināt pienākumu izpildi, prasmi efektīvi plānot un organizēt
savu darbu, spējas apgūt jaunas zināšanas un prasmes, zināšanu un prasmju kvalitātes
atbilstību darba tirgus prasībām, kā arī novērtēt to, vai nākamajos 6 gados uzņēmumā/iestādē
būs nepieciešami attiecīgie speciālisti. Visi vērtējumi ir noteikti 5 ballu sistēmā, kur 5 ir
augstākais vērtējums, bet 1 – zemākais vērtējums.
Studiju programmā „Iestāžu darba organizācija un vadība” 2013./2014. studiju gadā
veikto prakses vadītāju aptaujas rezultāti ir šādi: visos jautājumos vidējais prakses devēju
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vērtējums ir virs vērtējuma 4,2 ballēm, visaugstāk novērtējot praktikanta komunikācijas
prasmes (4,96), spējas apgūt jaunas zināšanas un prasmes (4,73) un prasmi strādāt komandā,
spēja deleģēt un nodrošināt pienākumu izpildi (4,69), savukārt zemāks vērtējums ir par
praktiskajām iemaņām un atbilstību darba tirgus prasībām (4.23), tomēr tas paaugstinās. Tātad
kopumā studentu sagatavotība novērtēta augstu. Aptauja liecina, ka 53 % no prakšu vietu
vadītājiem atzīst, ka speciālisti viņu organizācijās būs nepieciešami nākamo 6 gadu laikā, bet
35% pieļauj, ka būs nepieciešami, kas vērtējams pozitīvi (ņemot vērā tautsaimniecības un
darba tirgus izmaiņas pēdējos gados).
Studiju programmā „Izklaides industrijas vadība un producēšana” 2013./2014. studiju
gadā veikto prakses vadītāju aptaujas rezultāti ir šādi: visaugstāk tiek vērtētas studējošo
komunikāciju prasmes ar kolēģiem un klientiem (vidējais vērtējums 4,74), spējas apgūt jaunas
zināšanas un prasmes (4,68) un prasmi strādāt komandā, deleģēt un nodrošināt pienākumu
izpildi (4,55). Viszemāk tika vērtētas studējošo praktiskās iemaņas, kas iegūtas studiju
procesā (3,98) un studējošo profesionālo sagatavotību darbam (3,99), kas, loģiski,
studējošajiem paaugstināsies absolvējot koledžu un uzsākot darba gaitas. Aptauja liecina, ka
74% no prakses devējiem uzskata, ka šādas kvalifikācijas absolventi tiem būs nepieciešami
nākošo sešu gadu laikā.
Studiju programmā „Uzņēmējdarbība” 2013./2014. studiju gadā veikto prakses
vadītāju aptaujas rezultāti ir šādi: gandrīz 80% darba devēju uzskata, ka studiju programmas
„Uzņēmējdarbība” absolventi būs nepieciešami darba tirgū – tātad, pieprasījums pēc
kvalificētiem grāmatvežiem un komercdarbības speciālistiem darba tirgū pastāv. Ap 50%
darba devēju novērtē studentu zināšanu un prasmju atbilstību darba tirgus prasībām ar
augstāko vērtējumu – 5 ballēm, savukārt 30% novērtē šo rādītāju ar 4 ballēm. Vērtējot
studējošo teorētiskās zināšanas kvalifikācijas prakses laikā, 70% darba devēju sniedz 5 ballu
vērtējumu, bet mācību prakses laikā 40% darba devēju novērtēja ar 5 ballēm. Līdz ar to var
uzskatīt, ka koledžā apgūto studiju kursu saturs pamatā ir atbilstošs specializācijai un darba
pienākumu prasībām. Visaugstāk darba devēji ir novērtējuši studējošo komunikācijas
prasmes, spēju plānot savu darbu un spēja apgūt jaunas zināšanas (~ 76% respondentu devuši
5 balles). Savukārt studijās apgūto praktisko iemaņu novērtējumā kopumā 90% darba devēju
novērtējuši kā labu (5 balles 30%, 4 balles 50%). Šajā gadījumā uzmanība turpmāk būtu
jāpievērš studiju kursu praktiskajām nodarbībām. Vairums studentu pēdējā studiju gadā meklē
darbavietas un apvieno studijas ar praksi, līdz ar to uzlabojas arī spēja plānot un prioritēt
veicamos darbus. Augsti tiek novērtēta studentu spēja strādāt komandā, labi novērtēta arī
profesionālā sagatavotība darba tirgus prasībām (skat. 1.1.att.).

13
Kā darba devēji vērtē studējošo prasmes prakses laikā?
Zināšanu, prasmju kvalitātes atbilstība

vērtēšanas kritēriji

Spējas apgūt zināšanas, prasmes
Prasme efektīvi plānot, organizēt darbu
Prasme strādāt komandā, spēja deleģēt
Spējas analizēt darbā notiekošos procesus

5

Studijās iegūtās praktiskās iemaņas

4

Studijās iegūtās teorētiskās zināšanas

3

Komunikācijas prasmes
Kompetence, veicot darbu
Profesionālā sagatavotība darbam
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Procentuālais novērtējums
1.1. att. Darba devēju novērtējums par studentu kompetenci
Kopumā, izskatot darba devēju atsauksmes, var uzskatīt, ka koledžas absolventi darba
tirgū būs nepieciešami un koledža spēj nodrošināt studējošos ar katrai specializācijai
atbilstošām zināšanās un prasmēm.
Tātad aptaujas liecina par studiju virziena un studiju programmu atbilstību darba
tirgus pieprasījumam.

1.5. Studiju virziena stipro un vājo pušu, iespēju un draudu analīze
Studiju virzienam ir veikta stipro un vājo pušu, iespēju un draudu analīze (turpmāk –
SVID, skat. 1.2.tab.).
1.2. tabula
Studiju virziena SVID analīze










Stiprās puses
Studiju virziens akreditēts uz maksimālo
termiņu
Studiju virzienu veido vairākas un daudzpusīgas
studiju programmas;
Profesionāli docētāji
Daudzpusīga sadarbība ar darba devējiem
Nozares speciālistu iesaiste studiju procesā
Regulāra studiju programmu satura
atjaunināšana
Nozīmīgs vieslekciju, mācību ekskursiju un
radošo darbnīcu skaits, to augsta kvalitāte
Labs nodrošinājums ar mācību un nozares
literatūru
Izveidota un attīstībā esoša e-vide










Vājās puses
Apmierinoša studiju programmu
saliedētība studiju virziena ietvaros
Kopēja studiju virziena vadītāja
trūkums
Nepietiekoša citu valstu
vieslektoru, speciālistu iesaiste
studiju procesā
Neliels studentu skaits, kas veic
praksi ārvalstīs
Neliels studentu skaits, kas
Erasmus ietvaros studē ārvalstīs
Studiju kursu svešvalodā trūkums;
Ārvalstu studējošo trūkums
Nepietiekošs docētāju zinātnisko
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 Attīstīta sadarbība ar nozares organizācijām
 Attīstībā esoša sadarbība ar ārvalstu augstākās
izglītības iestādēm
 Attīstīta sadarbība ar citām Latvijas augstākās
izglītības iestādēm.
Iespējas
 Ārvalstu studentu interese par studijām;
 Ārvalstu augstākās izglītības iestāžu sadarbības
piedāvājumi;
 Nozares profesionāļu interese par sadarbību
 Konkurējošo studiju virzienu (programmu)
slēgšana citās Latvijas augstākās izglītības
iestādēs
 Ģimeņu ar vidusskolas vecuma bērnu
reemigrācija
 Studiju virziena speciālistu trūkums darba tirgū
 Darba devēju sadarbības intereses pieaugums
 Koledžas līmeņa izglītības popularitātes
pieaugums

publikāciju skaits
 Nepietiekami attīstīta zinātniskā un
praktiskā pētniecība,
pilnveidojams tās atbalsts






Draudi
Turpmāka vidusskolnieku skaita
samazināšanās un emigrācija
Konkurējošu studiju virzienu
(programmu) citās augstākās
izglītības iestādēs popularitātes
paaugstināšanās
Darba tirgus piesātinātība ar
virziena sagatavotajām profesijām
Cita augstākās izglītības iestāde
„pārvilina” kādu no programmas
direktoriem vai vadošu docētāju

Var secināt, ka studiju virziena stiprās puses ir pārsvarā vājajām, savukārt vājās puses
var tikt novērstas vai samazinātas, konsekventi īstenojot virziena attīstības plānu. Analīzē
uzsvērtās iespējas ir vairāk nekā iespējamie draudi, tādejādi ārējās vides ietekme ir vērtējama
pozitīvi.

1.6. Studiju virziena iekšējās kvalitātes nodrošināšanas apraksts
Koledžā ir izstrādātā iekšējās kvalitātes kontroles sistēma. Koledžā ir izstrādāts
Nolikums par iekšējās kvalitātes sistēmas nodrošināšanu Alberta koledžā. Šīs nolikums ir
izstrādāts balstoties uz ENQA (Eiropas asociācija kvalitātes nodrošināšanai augstākajā
izglītībā) standartiem un vadlīnijām kvalitātes nodrošināšanai Eiropas augstākās izglītības
telpā.
Administratīvās darbības kvalitātes nodrošināšanai ir veikti šādi pasākumi.
1) Ir izstrādāts dokuments „Alberta koledžas darbības pamats”. Šajā dokumentā ir
aprakstīta visa koledžas darbība. Dokuments sadalīts vairākās sadaļās, katrā no tām ir
izklāstītas nepieciešamās darbības, noteikta atbildīgā persona un termiņi, kā arī
izveidoti nepieciešamo dokumentu paraugi. Ir izveidota kopējā mape (Galvenā mape),
kurā glabājas visi dokumentu paraugi. Visiem administrācijas darbiniekiem ir pieeja
šai mapei. Katram koledžas administrācijas darbiniekam ir jāiepazīstas ar šī
dokumenta saturu.
2) darbojas datorprogramma „Biznesa kalendārs”. Tā paredzēta visu procesu
koordinēšanai un kontrolei. Programmā ir ievadītas visas darbības, kas saistītas ar
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studiju procesa organizāciju un saimniecisko darbību. Katrai darbībai ir nozīmēts
izpildītājs un pārbaudītājs, kā arī darbības sākuma un beigu datums. Pārbaudītājs seko
tam, lai katra darbība tiktu izpildīta savlaicīgi un atbilstošā kvalitātē.
3) Informācijas apmaiņas nodrošināšanai un lēmumu pieņemšanai katru mēnesi tiek
organizētas sapulces, kurās piedalās visi administrācijas darbinieki.
4) Koledžas darbības efektīvākai plānošanai tiek izstrādāts darbības plāns, kuru
apstiprina Padomes sēdē pirms jaunā mācību gada;
5) Reizi mēnesī notiek studiju programmu direktoru sapulce, kuras laikā tiek apspriestas
aktualitātes studiju un pētniecības jomā, kā arī sadarbības iespējas starp programmām
u.c. aktuāli jautājumi.
Studiju procesa kvalitātes nodrošināšanai ir veikti sekojoši pasākumi:
1) Regulāri organizētas aptaujas: studējošo, darba devēju, absolventu un docētāju
aptaujas.
2) Katru gadu studiju programmas (turpmāk – SP) direktors sagatavo studiju virziena un
studiju programmas pašnovērtējumu, kuru pēc apstiprināšanas izvieto koledžas mājas
lapā. Līdz mācību gada sākumam programmu direktori sagatavo darbības plānu
jaunajam mācību gadam, tajā iekļaujot plānotas aktivitātes programmas studentiem un
docētājiem.
3) Katru gadu docētāji pārskata studiju kursu aprakstus un papildina tos ar aktuālām
tēmām un jaunāko literatūru, kā arī ar praktisko nodarbību saturu. Gada beigās
docētāji papildina savus datus Personāla uzskaites sistēmā, kā arī aizpildīta
pašnovērtējuma anketu. Pēc tam organizētas pārrunas ar studiju programmas
direktoru. Pārrunu laikā tiek apspriesti gada rezultāti un darbības pilnveidošanas
nepieciešamība un virzieni. Līdzīgs novērtējums tiek organizēts pārējiem koledžas
darbiniekiem.
4) Koledžas e-vidē ir ievietota informācija par semestrī apgūstamajiem kursiem. Katra
kursā studentam ir pieejama šāda informācija: studiju kursa apraksts, lekciju
konspekts, mājas uzdevumi un to iesniegšanas iespējas, papildus materiāli, forumi,
vērtējumi.
5) Valsts noslēguma pārbaudījumu (kvalifikācijas darbu aizstāvēšana) norise notiek,
veidojot komisiju saskaņā ar normatīvo aktu prasībām.
6) Aktīvi tiek vadīta sadarbība ar Studējošo pašpārvaldi. Koledžas administrācija
organizē tikšanās ar Studējošo pašpārvaldi ne retāk kā 2 reizes gadā, lai pārrunātu
galvenos koledžas attīstības un pašpārvaldes darbības virzienus. Studējošo
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pašpārvaldes pārstāvjus pieaicina strīdīgo jautājumu izskatīšanā: eksāmenu vai
ieskaišu vērtējums, studējošo un/vai docētāju iekšējās kārtības noteikumu nepildīšana
u.tml.
7) Lai kontrolētu studiju plānu izpildi, studējošo sekmību un studiju samaksas savlaicīgu
veikšanu, koledža izmanto speciālu datorprogrammu „NEXUS”. Studējošais var sekot
līdzi savām sekmēm koledžas mājas lapā.
8) Studējošo sekmības kontrolei divas reizes gadā notiek akadēmisko parādu kontrole,
pēdējiem kursiem - četras reizes gadā.
9) Lai nodrošinātu studējošajiem iespējas labāk apgūt mācību vielu, kā arī nokārtot
akadēmiskos parādus, koledžas Studiju daļa organizē konsultācijas. Konsultācijas tiek
rīkotas šādā kārtībā: centralizēti (visiem studējošajiem) – sesiju laikā, individuāli –
saskaņā ar izstrādāto grafiku.
10) Informācijas apmaiņas nodrošināšanai un lēmumu pieņemšanai ne retāk kā divas
reizes gadā tiek organizētas sapulces, kurās piedalās visi administrācijas darbinieki un
akadēmiskais personāls.
11) Par visiem jaunumiem koledžā studējošos informē, izmantojot informācijas dēļus un
paziņojumus Internetā, atsevišķos gadījumos (piemēram, docētāja slimības gadījumā)
katram studējošam informācija tiek nosūtīta uz e-pastu vai īsziņas veidā uz mobilo
tālruni.
Tātad sekmīgi tiek veikti studiju kvalitātes nodrošināšanas pasākumi.

1.7. Studiju virzienam pieejamie resursi un materiāltehniskais
nodrošinājums
Koledža regulāri pilnveido resursu kvalitāti un palielina pieejamo resursu apjomu
atkarībā no attīstības prioritātēm, kuras savukārt atkarīgas no izglītības un darba tirgus
prasībām.
Finanšu resursi. Koledžas budžetu pamatā veido studiju maksa. Izmantojot iegūtos
līdzekļus, tiek finansēta studiju virzienu un studiju programmu darbība atbilstoši studiju
programmu direktora sagatavotajam darbības plānam un apstiprinātajam budžetam. Ir
paredzēts finansējums arī zinātniskai un pētnieciskai darbībai un Studējošo pašpārvaldes
darbības nodrošināšanai. Koledžas finansiālie rādītāji liecina par stabilu finanšu situāciju.
Galvenā grāmatvede un valdes priekšsēdētājs veic finanšu līdzekļu izlietojuma kontroli
saskaņā ar apstiprināto budžetu.
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Cilvēkresursi. Studiju virziena studiju programmas īstenošanā iesaistīti profesionāli
docētāji – visiem ir maģistra vai doktora grāds, specializēto kursu docētājiem iegūtā izglītība
atbilst studiju kursa jomai. Lielāka daļa docētāju ir praktizējoši speciālisti. Galvenie kritēriji
docētāju izvēlei ir atbilstoša izglītība (zinātniskais grāds), profesionālā pieredze, pētnieciskā
un jaunrades darbība un komunikācijas prasmes. Docētāju darbs tiek regulāri novērtēts,
zemāka vērtējuma gadījumos veicot pārrunas par darba uzlabošanas iespējām.
Metodiskais, informatīvais un materiāltehniskais nodrošinājums. Koledžā ir attīstīta evide (Moodle un mājas lapa), kura tiek regulāri pilnveidota. Tajā ir atrodama visa metodiskā
informācija katra studiju kursā, kā arī studējošais var redzēt vērtējumus par saviem studiju
darbiem un gala vērtējumus studiju kursos. Videolekciju vadīšanai tiešraidē un to
ierakstīšanai izmantots nodrošinājums Adobe Connect. Koledžā ir sava bibliotēka (regulāri
tiek iegādātas aktuālās grāmatas), studējošiem tiek apmaksāta vienota lasītāja karte 14
Latvijas bibliotēkās. Ir izveidots grāmatu elektroniskais katalogs, kas pieejams koledžas mājas
lapā. Ir pieslēgtas datu bāzes un abonēts Jurista vārds (t.sk. e-versija). Izveidota studiju darbu
elektroniskā bibliotēka, lai studējošie varētu iepazīties ar citu studējošo un absolventu
darbiem un to veidošanas principiem, izmatotu šo darbu secinājums un priekšlikumus
turpmāko kvalifikācijas u.c. darbu sagatavošanā, kā arī publicēt savus labākos darbus.
Koledžas telpas (750 m2, no tiem 500 m2 ir koledžas īpašums un 250 m2 ir Zemesgrāmatā
reģistrēts nomas līgums līdz 2019. gada beigām) ir aprīkotas ar multimediju ierīcēm, visās
telpas darbojas bezmaksas bezvadu internets, ir iekārtoti atpūtas stūrīši studējošajiem. Ir
pieejamas trīs datorklases. Komunikācijā ar studējošiem tiek izmantoti dažādi līdzekļi: epasts, tālrunis, skype, mājas lapa (paziņojumi un aktualitātes), konsultācijas klātienē un evidē, forumi Moodle. Studējošo un docētāju starptautiskās mobilitātes veicināšanai ir
izveidota vietne: http://international.alberta-koledza.lv/.
Studiju virzienam pieejamie resursi un materiāltehniskais nodrošinājums ļauj to
sekmīgi attīstīt.

1.8. Sadarbības iespējas Latvijā un ārzemēs studiju virziena ietvaros
Koledža sadarbojas ar vairākām Latvijas un citu valstu augstskolām un darba
devējiem. Latvijas augstskolu – partneru sarakstā ir BA Turība, Ekonomikas un kultūras
augstskola, Baltijas Starptautiskā akadēmija, RSEBAA, RTU, Biznesa vadības koledža,
Informācijas sistēmu menedžmenta augstskola. Sadarbības partneri citās valstīs ir apkopoti
1.3. tabulā.
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1.3. tabula
Alberta koledža sadarbības augstskolas ārvalstīs
Izglītības iestādes
Utenas koledža
Kauņas Vitauta Dižā Universitāte
Ziemeļlietuvas koledža
Klaipēdas Valsts koledža
Lietuvas Biznesa lietišķo zinātņu augstskola
Lodzas Universitāte
Boļeslava Markovska komercskola
Igaunijas Uzņēmējdarbības un lietišķās zinātnes universitāte
Lillebaltas akadēmija
Hadersfildas universitāte
Centrālās Lankašīras universitāte
Brno Tehnoloģiju universitāte

Valsts
Lietuva

Polija
Igaunija
Dānija
Lielbritānija
Čehijas Republika

Galvenie sadarbības virzieni (plašāk raksturoti arī 1.15. sadaļā):


ar augstākās izglītības iestādēm – docētāju apmaiņa, studējošo apmaiņa, konferenču
rīkošana, pētnieciskie un jaunrades projekti;



ar darba devējiem – pētījumu un citu uzdevumu veikšana, mācību ekskursijas, prakses
vietu nodrošinājums, docētāju piesaiste studiju kursiem un vieslekcijām, dalība
projektos, studiju darbu un kvalifikācijas darbu vadīšana un recenzēšana, dalība valsts
noslēguma pārbaudījuma komisijā, personāla apmācība (piemēram, Latvijas Darba
devēju konfederācija, „BPO Baltic”, Lauku atbalsta dienests u.c.);



nevalstiskās organizācijas Latvijā un ārzemēs (piemēram, Latvijas Darba devēju
konfederācija, Latvijas Personāla vadīšanas asociācija u.c.) – dalība nozares politikas
dokumentu

un

normatīvo

aktu

izveidē,

koledžas

un

studiju

programmu

popularizēšana, pieredzes apmaiņa, dalība projektos.

1.9. Studiju programmu uzskaitījums
Šajā studiju virzienā koledžā tiek īstenotas trīs pirmā līmeņa augstākās profesionālās
izglītības studiju programmas:
1) studiju programma „Iestāžu darba organizācija un vadība” (kods: 41345, atkārtoti
akreditēta 2011.gada 15.jūnijā, akreditācijas komisijas lēmums Nr.3625, akreditācijas lapa
074-2067, akreditācijas termiņš – 2017.gada 31.decembris), profesionālā kvalifikācija personāla speciālists (profesijas kods – 2423 07). Studijas tiek organizētas pilna laika un
nepilna laika klātienē (vakaros vai sestdienās). Studiju ilgums pilna laika studijās – 2 gadi,
nepilna laika studijās – 2,5 gadi. Studiju programmas apjoms 120 ECTS.
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2) Studiju programma „Izklaides industrijas vadība un producēšana” (kods: 41345, akreditēta
2011.gada 15.jūnijā, akreditācijas komisijas lēmums Nr.3627, akreditācijas lapa 0742069, akreditācijas termiņš – 2017.gada 31.decembris), profesionālā kvalifikācija –
kultūras menedžeris (profesijas kods – 3435 23). Studijas tiek organizētas pilna laika un
nepilna laika klātienē (vakaros, sestdienās un e-studijās). Studiju ilgums pilna laika
studijās – 2 gadi, nepilna laika studijās – 2,5 gadi. Studiju programmas apjoms 120 ECTS.
Studiju programmas atbilstība koledžas attīstības stratēģijai ir analizēta studiju
programmas pašnovērtējumā.
3) Studiju programma „Uzņēmējdarbība” (kods 41345, programma atkātoti akreditēta 2011.
gada 15. jūnijā, akreditācijas komisijas lēmums Nr. 3626, akreditācijas lapa 074-2068,
termiņš – 2017. gada 31. decembris) ar divām specializācijām:


specializācija „Mazo uzņēmumu ekonomika un organizācija”, iegūstamā
profesionālā kvalifikācija – uzņēmējdarbības (komercdarbības) speciālists,
profesijas kods – 3339;



specializācija „Grāmatvedība un nodokļi”, iegūstamā profesionālā kvalifikācija –
grāmatvedis, profesijas kods – 3313.

Studijas tiek organizētas pilna laika un nepilna laika klātienē (vakaros, sestdienās un estudijās). Studiju ilgums pilna laika studijās – 2 gadi, nepilna laika studijās – 2,5 gadi. Studiju
programmas apjoms 120 ECTS.

1.10. Studiju virziena īstenošanā iesaistītā akadēmiskā personāla
uzskaitījums
Saskaņā ar Nolikumu par akadēmiskajiem un administratīvajiem amatiem par
koledžas mācībspēku var strādāt personas ar augstāko izglītību un profesionālo pieredzi.
Akadēmiskā personāla atlasi nosaka nolikums „Par akadēmiskajiem un administratīvajiem
amatiem Alberta koledžā” un Latvijas Republikas normatīvie akti. Izvēloties docētāju studiju
kursiem, tiek pievērsta uzmanība ne tikai atbilstošai izglītībai un zinātniskam grādam, bet arī
docētāja profesionālai pieredzei: darba pieredze docētā studiju kursa jomā, pedagoģiskā
pieredze, zinātniskā un pētnieciskā darbība. Koledžā strādā pieredzējuši un augsti kvalificēti
lektori. Docētāji veic metodisko, zinātnisko un pētniecisko darbību. Galvenie zinātniskie un
pētnieciskie darbi, kā arī publikācijas ir atspoguļotas mācībspēku biogrāfijās. Studiju
programmas akadēmiskā personāla pētnieciskais darbs vairumā gadījumu ir saistīts ar
docētāju specializāciju programmas ietvaros, ar vadītajiem lekciju kursiem.
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Ir izstrādāts un tiek īstenots „Akadēmiskā personāla atjaunošanas, apmācības un
attīstības plāns 2011.-2017.gadam”, kura ir izklāstīti galvenie personāla attīstības un
apmācības virzieni, izpildītāji un vērtēšanas kritēriji. Koledža saviem docētājiem nodrošina
regulārus kvalifikācijas celšanas pasākumus (konferences, kursi, projekti u.c.). Docētajiem ir
iespējams apmeklēt arī citu augstskolu rīkotos kvalifikācijas celšanas kursus, kā arī
paaugstināt kvalifikāciju kā vieslektoriem citās institūcijās.
Regulāri tiek veikta studentu anketēšana (lektoru darbības novērtēšana). Tas tiek
pārrunāts akadēmiskā personāla novērtēšanā.
Koledžas akadēmiskais personāls regulāri paaugstina kvalifikāciju, piedaloties
starptautiskās konferencēs Latvijā un ārvalstīs, semināros, projektos, veicot pētījumus, kā arī
sagatavojot publikācijas, mācību grāmatas un metodiskos materiālus.
2013./2014. studiju gadā notikusi metodiskā darba pilnveidošana, tas ietvaros tika:


pilnveidoti prakšu uzdevumi (piemēram, studiju programmā „Uzņēmējdarbība”);



veikts konsultatīvs darbs ar kvalifikācijas darbu vadītājiem;



pilnveidoti studiju kursu apraksti, lai novērstu satura dublēšanās;



pilnveidotas studiju programmas, atbilstoši metodisko komisiju docētāju
ieteikumiem



veikts konsultatīvs darbs studiju procesa e-vidē organizēšanā



precizēti kvalifikācijas darbu un kursa darbu paraugtemati.



tika veikts darbs pie pētījumu virzienu īstenošanu.

Nākamos sešos gados akadēmiskā personāla (skat. 1.4.tab.) politikas attīstības virzieni
ir šādi:


turpināt piesaistīt profesionāļus dažādās jomās gan studiju kursu vadīšanai, gan arī
vieslekciju vadīšanai no Latvijas un citām valstīm;



piesaistīt gados jaunus un kvalificētus docētājus;



motivēt akadēmisko personālu vairāk iesaistīties pētnieciskajā darbā, izstrādājot
projektus ES struktūrfondu atbalstam, kā arī sadarbībā ar uzņēmumiem un
iestādēm;



iesaistīties akadēmiskā personāla apmaiņas programmās Latvijā un ES.
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1.4. tabula
Studiju virziena akadēmiskā personāla saraksts
Nr.

Vārds, uzvārds

Zinātniskais
grāds

Studiju kursi

Pamatdarbā strādājošie
Docenti
1.
Ļena Gorenšteina
2.

Oksana
Lentjušenkova

3.

Anna Saltikova

Lektori
4.
Maija Anspoka

Augstākā
izglītība
Mg.oec.,
RTU doktorante

Mg.iur.,
LU doktorante
Mg.sc.soc.,
Mg.occup.sal.
VA doktorante

5.

Bruno Aščuks

Augstākā
izglītība

6.

Ieva Avotiņa

Mg.paed.

7.

Velta Baseviča

Mg.sc.soc.,
RSU doktorante

8.
9.

Sanita Čerpinska
Armands Kalniņš

Mg.oec.
Mg.paed.,
Mg.oec.

10.

Zinta Lauva

Mg.paed.

11.

Aija Leitāne

Mg.iur.

12.

Inga Milēviča

Mg.philol.,
DU doktorante

13.

Iveta Neilande

Mg.paed.

14.

Daiga Puriņa

Mg.oec.

Lietišķā svešvaloda
Projektu vadība
Mikroekonomika un makroekonomika
Mikroekonomika
Makroekonomika
Uzņēmējdarbības tiesiskie pamati
Tiesību pamati
Uzņēmējdarbības pamati
Darba, vides un civilā aizsardzība
Jaunu ideju radīšana
Vadības grāmatvedība
Kino nozares pamati
Televīzijas nozares pamati
Producēšana kino nozarē
Kultūras vēsture un mūsdienu attīstības
tendences
Sociālo pētījumu metodes
Socioloģija
Socioloģija un psiholoģija datorspēlēs
Ekonomikas pamati
Personāla vadība
Personāla vadīšana un ētika
Publiskās pārvaldes organizācija
Ievads specialitātē un personības
izaugsmes treniņš
Kvalitātes vadība
Uzņēmējdarbības organizēšana un
plānošana
Tirgzinības
Uzņēmējdarbības tiesiskie pamati
Darba un sociālās tiesības
Prezentācijas prasme
Retorika un prezentēšanas prasmes
Lietišķā saskarsme un profesionālā ētika
Korporatīvā kultūra
Lietišķā saskarsme un etiķete
Matemātika datorspēlēm
Matemātika
Finanšu grāmatvedība
E-grāmatvedība
Grāmatvedība
Lietišķā etiķete
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Mg.soc.

Sabiedrisko attiecību pamati

16.

Vita StiģeŠkuškovnika
Kaspars Šteinbergs

Mg.Sc.envir.

17.

Nataļja Verina

Mg.iur.,
LU doktorante

18.

Guna Zučika

Mg.art.

Ievads specialitātē
Kultūras menedžments
Sociālo pētījumu metodes
Vadībzinību pamati
Pasākumu producēšana dažādās nozarēs
Projektu vadība
Lietvedība personāla vadībā
Tiesību pamati
Uzņēmējdarbības tiesiskie pamati
Lietišķās informācijas apmaiņa
Nodokļi un nodevas
Mūzikas nozares pamati
Mūzikas mārketings un producēšana

15.

Viesdocētāji
19. Vēsma AbizāreVagre

Mg.oec.

20.

Ingus Barovskis

21.

Viesturs Brālis

Mg.philol.,
LU doktorants
Mg.sc.soc.

22.

Nataļja Buļipopa

Mg.sc.soc.

23.
24.
25.

Renāte Cāne
Iveta Cīrule
Olga Čivžele

26.

Sanita DikaBokmeldere
Armands Ekštets
Aija Erta
Inta Grīnberga

Dr.sc.soc.
Mg.sc.pol.
Mg.paed.,
Mg. proj. mgmt.
Augstākā izglītība

27.
28.
29.

31.

Zane Grundiņa –
Arāja
Līna Ivanova

32.
33.
34.
35.

Ilze Jozēna
Andrejs Kļaviņš
Dzintars Krūmiņš
Sigita Ķirse

36.

Ausma Lūcija
Lediņa
Inese Lūkina
Iveta Magone

30.

37.
38.

Mikroekonomika un makroekonomika
Mikroekonomika
Makroekonomika
Mākslas industrija
Socioloģija un psiholoģija datorspēlēs
Organizāciju psiholoģija
Personības psiholoģija
Sociālā psiholoģija
Statistikas pamati
Pasākumu producēšanas pamati
Kultūras politikas pamatprincipi
Lietišķā informātika
Pasākumu scenārijs un režija

Augstākā izglītība Televīzijas nozares pamati
Mg.hist.
Sporta nozares pamati
Mg.oec.
Uzņēmējdarbības finansēšana un
kreditēšana
Mg.sc.soc.
Sporta pasākumu organizēšana
MSc. Animācijā
un vizualizācijā
Mg. psych.
Mg.philol.
Augstākā izglītība
Mg.sc.soc.
Mg.paed.

Datorgrafikas pamati
Datoranimācija un modelēšana
Sociālā psiholoģija
Videospēļu kultūras un izstrādes pamati
Animācijas pamati
Personāla vadības aktuālās problēmas un
risinājumi
Lietišķās etiķete

Mg.iur.
Dr.sc.admin.

Intelektuālā īpašuma tiesiskie aspekti
Grāmatvedība
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39.
40.
41.
42.

Zoja Makarova
Agnese Miltiņa
Aleksandrs Papiševs
Valdis Pavlovskis

43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.

Līga Ribkinska
Kristīne Rudzinska
Ilze Sproģe
Edmunds Šūpulis
Timurs Tomsons
Larisa Turuševa
Jekaterina Vozņuka
Kristīne Zelicka

51.
52.

Raimonds Zeps
Juris Žilko

Revīzija un kontrole
Mg.paed.
Lietišķā informātika
Mg.art.
Kultūras politikas pamatprincipi
Mg.sc.comp.
Datorspēļu programmēšana un dzinēji
Mg.art.
Pasākumu scenārijs un režija
Pasākuma vizuālā noformēšana
Mg.philol.
Profesionālā latviešu valoda
Mg.sc.sal.
Modes nozares pamati
Augstākā izglītība Vadības grāmatvedība
Dr.sc.soc.
Socioloģija
Mg.art.
Radošo industriju pamati
Dr.paed.
Lietišķā svešvaloda
Dr.oec.
Mārketinga komunikācija
Mg.art.
Deju stilu daudzveidība Latvijā un
pasaulē
Augstākā izglītība Sporta mārketings un mārketings
Mg.oec.
Kultūras tūrisms

Studiju virziena studiju kursu īstenošanā ir iesaistīti daudz un daudzpusīgi mācībspēki,
kurus raksturo virzienam atbilstoša izglītība un profesionālā pieredze, pozitīvi atzīmējama
mācībspēku studijas doktorantūrā. Tomēr nākotnē būtu jāpanāk lielāks ievēlēto docētāju
īpatsvars, kā arī katrā virziena programmā būtu jāievēl viens docētājs ar doktora grādu.

1.11. Studiju virziena īstenošanā iesaistītā akadēmiskā personāla
pētnieciskā darbība un tā ietekme uz studiju darbu, studējošo
iesaistīšana pētniecības projektos, kā arī dalība starptautiskajos
projektos
Saskaņā ar personāla attīstības, atjaunošanas un apmācības plānu, katram koledžas
docētājam ir jāveic pētnieciskā darbība, pēc iespējas iesaistot tajā studējošos. Neskatoties uz
to, ka koledža īsteno profesionālās izglītības programmas, koledžas politika ir attīstīt docētāju
pētniecisko darbību, jo tā nodrošina jaunākās un aktuālākās informācijas pielietošanu studiju
procesā, ka arī veicināt studējošo pētnieciskās prasmes.
Koledžas docētāji:


piedalās starptautiskās zinātniskās konferencēs, semināros un diskusijās Latvijā un
ārzemēs kā ziņotāji un klausītāji. Iegūta jaunāka informācija tiek izmantota studiju
kursu un darbu vadīšanā, kā arī mācību līdzekļu sagatavošanā;



sagatavo publikācijas par nozares aktualitātēm, apkopojot veikto pētījumu
rezultātus. Pētījumu informācijas vākšanā tiek iesaistīti studējošie, kuri arī veic šīs
informācijas apkopošanu un savas vīzijas prezentāciju;
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veic pētījumus sadarbībā ar darba devējiem, iesaistot studentus;



piedalās projektos. Projekta rezultāti tiek izmantoti studiju kursu satura
aktualizēšanā.

Docētāju un studējošo pētniecības darbības atbalstam tiek īstenoti šādi pasākumi:


ir piešķirts finansējums studiju programmu pētnieciskajām aktivitātēm;



ir grants studiju programmu pētnieciskās darbības attīstībai;



ir piesaistīti darba devēji, kuri pasūta pētījumus koledžai;



katru gadu organizētas divas konferences: biznesa un studentu. Biznesa

konferencē uzstājās profesionāļi ar saviem pētījumiem, un studentu konferencē studenti
prezentē pētījumus vai projektus, kuru viņi veica studiju gadā. Koledžas studējošie piedalās
arī citu iestāžu konferencēs;


katru gadu notiek lietišķā spēle, kuras ietvaros studentiem jāspēj pielieto iegūtas
zināšanas praksē, risinot nestandarta situācijas;



ir noslēgti sadarbības līgumi ar augstākās izglītības iestādēm, kuru ietvaros tiek
īstenotas dažādas pētnieciskas aktivitātes.

1.12. Studiju virziena īstenošanā iesaistītā akadēmiskā personāla
zinātnisko publikāciju un sagatavotās mācību literatūras saraksts
Studiju virziena īstenošanā iesaistītais akadēmiskais personāls aktīvi darbojas
zinātniski pētnieciskajā un jaunrades jomā. Katrs docētājs pēta jautājumus, kas saistīti ar
iegūto izglītību vai doktorantūras studiju virzienu un koledžā docējamo studiju kursu.
Docētāji veic metodisko, zinātnisko un pētniecisko darbību. Galvenie zinātniskie un
pētnieciskie darbi, kā arī publikācijas ir atspoguļotas mācībspēku biogrāfijās. Studiju
programmas akadēmiskā personāla pētnieciskais darbs vairumā gadījumu ir saistīts ar
docētāju specializāciju programmas ietvaros, ar vadītajiem lekciju kursiem. Piemēram,
docente

O.Lentjušenkova

pēta

investīcijas

cilvēkkapitālā

(„Mikroekonomika

un

makroekonomika”), S.Ķirse - cilvēkresursu vadību („Personāla vadības aktuālās problēmas un
risinājumi”), A.Kalniņš - profesionālās kvalifikācijas tematiku („Personāla vadība un ētika”),
K.Šteinbergs - Latvijas audiovizuālās nozares klastera izveides iespējas („Kultūras
menedžments”), V.Brālis - organizācijas kultūru („Organizāciju psiholoģija”), I.Magone –
audita jautājumus („Revīzija un kontrole”) u.c. Docētāju veiktie pētījumi ir nozīmīgs
ieguldījums gan to pārstāvošās nozares attīstībā, gan arī studiju programmas attīstībā un
studiju satura pilnveidošanā. Ar pētījumu starpniecību docētāji savos studiju kursos iekļauj
aktuālākās nozares novitātes. Iesaistītā akadēmiskā personāla profesionalitāte atbilst studiju
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programmas saturam. Visi docētāji ir ar atbilstošu izglītību, daudzi no docētājiem savas
zināšanas turpina papildināt studējot doktorantūrā (O.Lentjušenkova, V.Brālis, M.Anspoka,
D.Puriņa, K.Šteinbergs u.c.), apmeklējot tālākizglītības kursus, izstrādājot zinātniski
pētnieciskos darbus, sagatavojot mācību līdzekļus. Docētāji sagatavo zinātniskus rakstus,
piedalās konferencēs un praktiskajos semināros, izstrādā mācību grāmatas un metodiskos
materiālus. Tā, piemēram, 2013./2014. studiju gadā virziena docētāju sagatavotās
publikācijas un ziņojumus konferencēs var skatīt 1.4. tabulā
1.5. tabula
Studiju virziena docētāju sagatavotās publikācijas un ziņojumi konferencēs
Docētāja vārds Publikācijas/ referāta nosaukums Publikācijas izdevums/ konference
un uzvārds
Armands

Personāla vadības jomas

Biznesa augstskolas Turība XV

Kalniņš,

kvalifikācijas darbu ieguldījums

Starptautiskā zinātniskā konference „10

Sanita

organizāciju attīstībā

gadi Eiropas Savienībā - sasniegumi,

Čerpinska
Sigita Ķirse

problēmas un nākotnes ieceres”
Latvijas valsts pārvaldes

Igaunijas Finanšu ministrijas konference

cilvēkresursu politikas galvenie
attīstības virzieni
Cilvēkresursu stratēģijas

Cēsu novada pašvaldības konference

ieviešana Cēsu novada
pašvaldībā: vadītāju loma
Informācija par Latvijas

Valsts pārvaldes personāla vadītāju

prezidentūras ES Padomē vidēja

padomes tikšanās, Valsts kanceleja

termiņa prioritātēm saistībā ar
cilvēkresursu vadību
Oksana

Intellectual Capital Investments

8th International Conference “Business

Lentjušenkova

Influence on Entrepreneurship

and Management”, Vilnius Gediminas

and Economics Performance

Technical University

Development of the Concept of

12th Annual BMDA Conference

the Intellectual Capital

“Successful 21st Century Organization”

Investments
The Classification of the

International Scientific Conference

Intellectual Capital Investments

Economics and Management (ICEM

of an Enterprise

2014)
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The Procedia - Social and Behavioral
Sciences (līdzautore I.Lapina)
Iveta Magone

Risku izvērtējums un intuīcija

Liepājas Universitātes Sociālo zinātņu

lēmumu pieņemšanā

katedras un Vadībzinātņu katedras 17.
starptautiskā zinātniskā konferencē
“Sabiedrība un kultūra: Haoss un
harmonija”

Intuīcija un risku izvērtējums

RPIVA 7. Starptautiskā zinātniskā

vadītāja lēmumu pieņemšanas

konference “Teorija praksei mūsdienu

procesā

sabiedrības izglītībai”

Uzņēmuma potenciālās iespējas

RPIVA un LEA konference «Inovatīvi

uzlabot darba efektivitāti

risinājumi augstskolu programmās
uzņēmējdarbības apmācību procesu
attīstības veicināšanai»

Inga Milēviča

Journalistic discourses: The

International Centre of Science and

Question of the Principles of

Education

differentiation
Naive hedonism: About

International Symposium on Culture and

transformation of moral and

Identity in the Perspective of 21st

stylistic norms in Latvia'

Century, Khazar University

women's journalism
Kaspars

Development Potential of

9th Annual NECS Conference on

Šteinbergs

Latvian Video Game Industry

Creative Energies » Creative Industries

Years of Uncertainty in

7th Annual International Scientific

Audiovisual Industry in Latvia:

Conference “Business and Uncertainty:

2009 – 2014

Challenges for Emerging Markets”

Development Potential of

Conference “Economics and Business:

Latvian Video Game Industry

Today’s Updates 2014”, Lithuania
Business University of Applied Sciences

Tātad studiju virziena īstenošanā iesaistītā akadēmiskā personāla zinātnisko
publikāciju un mācību literatūras sagatavošana notiek sekmīgi un atbilstoši virziena studiju
programmām un docētajiem studiju kursiem.
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1.13. Studiju virziena īstenošanā iesaistīto struktūrvienību uzskaitījums
Koledžā ir izveidoti studiju virzieni, kuru ietvaros ir viena vai vairākas programmas.
Studiju virzienam „Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība” nav noteikts
vadītājs, katru studiju programmu vada programmas direktors. Ir izveidotas nodaļas vai daļas
pēc darbības jomas, piem., Studiju daļa, Projektu daļa. Koledžas struktūra sniegta 1.1. attēlā.

1.2. att. SIA „Alberta koledža” struktūra
Koledžas struktūra ir pietiekami efektīva, lai pieņemtu lēmumus koledžas, studiju
virzienu un studiju programmu jautājumos.

1.14. Studiju virziena īstenošanā nepieciešamā mācību palīgpersonāla
raksturojums
Studiju virziena, t.sk. SP, īstenošanā ir iesaistīts šāds palīgpersonāls – Studiju daļas
vadītāja, direktores palīdze un Erasmus koordinatore, lietvede un sabiedrisko attiecību
speciāliste, datortīklu un datorsistēmu administrators, kā arī bibliotekāre.
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Studiju daļas vadītājas pienākumi ir nodarbību saraksta un sesijas sarakstu sastādīšana,
koordinēšana un kontrole, studiju plānu kontrole, individuālo plānu sastādīšana un kontrole,
pasniedzēju darba laika uzskaite un kontrole u.c. pienākumi.
Direktores palīdze un Erasmus koordinatore nodarbojas ar e-studiju koordinēšanu
(darbs ar e-studentiem), studiju/studējošo kredītu koordinēšanu (pieteikumu pieņemšana,
apstrāde, atskaišu iesniegšana Studiju un zinātnes administrācijā) un ar citu ikdienas
pienākumu veikšanu Studiju daļā (darbs ar studentiem, docētājiem, lietvedību).
Lietvedes un sabiedrisko attiecību speciālistes pienākumi ir informēt studentus par
koledžas darbību un studijām, lietvedes darba pienākumi un sabiedrisko attiecību
koordinēšana u.c. pienākumi. Studiju virzienam studiju gada noslēgumā tika noteikta lietvede.
Datortīklu un datorsistēmu administrators uztur un administrē koledžas datoru tīklu,
Moodle sistēmu un videokonferenču sistēmu, t.sk., uztur un administrē datoru tīklus un
datortehniku, sistēmas programmatūru, lietojumprogrammas un visa veida konfigurācijas,
veic izmaiņas, lai uzlabotu sistēmu, kā arī koordinē piekļuvi datortīklam un tā izmantošanu,
administrē koledžas Moodle un Adobe connect sistēmas, apmāca un sniedz konsultācijas
koledžas personālam, sagatavo nepieciešamas instrukcijas koledžas personālam un
studējošiem darbam ar Moodle un Adobe connect sistēmām.
Bibliotekāre nodrošina bibliotēkas krājumu uzskaiti, kārtošanu un izmantošanu, pēc
lasītāju pieprasījumiem izsniedz grāmatas u.c. izdevumus un veic citus ar bibliotēkas darbu
saistītos uzdevumus.

1.15. Ārējie sakari
Alberta koledžai izveidojusies laba sadarbība ar uzņēmumiem, valsts iestādēm,
pašvaldības uzņēmumiem, nevalstiskām organizācijām u.c. Ir noslēgti sadarbības līgumi
kopīgo projektu īstenošanai un studējošo prakses organizēšanai. Darba devēju pārstāvji ir
iesaistīti valsts noslēguma pārbaudījumu komisijā. Darba devēji iesaistās arī organizētajās
konferencēs, lietišķās spēlēs un projektos.
Prakses nodrošināšanai ar vairākiem uzņēmumiem noslēgti rakstiskie līgumi par
ilgstošo sadarbību, piemēram, SIA „Rīgas Satiksme”, VAS „Latvijas pasts”, Rīgas
pašvaldības policija, AAS „Baltikums”, SIA „Latvija Statoil”, A/S „Preses apvienība”, SIA
„Rīga Motors”, SIA „Next Level”, SIA „Showbox”, SIA „Kino Galerija” u.c. Prakse tiek
organizēta arī LR Satiksmes ministrijā, LR Finanšu ministrijā, Nacionālajos Bruņotajos
spēkos, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē, uzņēmumos „Maxima”, „Rimi”, SIA „IZZI”,
A/s „Grindex”, Rīgas Nacionālajā zooloģiskajā dārzā, RPAS "Rīgas Centrāltirgus", Rīgas
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domes Mājokļu un vides departamentā, „CVO Recruitment Latvia”, SIA “Piraija Group”,
“Latvijas Kamaniņu sporta federācija”, biedrība “Totaldobže”, Nacionālajā kino centrā u.c.
2012./2013.studiju gadā noslēgtie jaunie sadarbības līgumi ar „BPO Baltic”, „DHL
Latvia SIA” un Lauku atbalsta dienestu tiek sekmīgi īstenoti. Tā, piemēram, ieviestas šo
organizāciju atbalstītas budžeta vietas studējošajiem.
2013.gadā koledža ir iestājusies Latvijas Personāla vadīšanas asociācijā, kas ļauj
veidot abpusēji būtisku sadarbību izglītības un tālākizglītības, pētījumu u.c. jomās, piedaloties
forumā, iesaistoties pētījumā par paaudžu sadarbību personāla vadībā.
Alberta koledža aktīvi sadarbojas ar citām augstskolām. Tika turpināta aktīva
sadarbība ar vairākām augstskolām, piemēram, RTU, Ekonomikas un kultūras augstskolu,
Rīgas pedagoģijas un izglītības vadības akadēmiju (RPIVA), Rīgas Tehnisko koledžu (RTK),
„Vadības un sociālā darba augstskolu „Attīstība””, Grāmatvedības un finanšu koledžu u.c. Ar
vairumu no šim augstskolām ir noslēgti līgums uz nenoteiktu laiku par sadarbību studiju
programmas likvidācijas gadījumā. Sadarbība ar Latvijas augstskolām un koledžām notiek
dažādos virzienos, piemēram:
1) koledža ir Latvijas koledžu asociācijas biedre;
2) koledžas docētāji un studējošie piedalās citu augstskolu organizētajās konferencēs;
3) citu augstskolu docētāji un studējošie piedalās koledžas organizētajās konferencēs;
4) koledža iesaistās kopēju projektu īstenošanā sadarbībā ar citām augstskolām.
Alberta koledža sadarbojas arī ar Eiropas Savienības augstskolām. Ir panāktas
vienošanās par sadarbību ar sešām Lielbritānijas augstskolām. Aktivizēta sadarbība ar
Lietuvas koledžām. Alberta koledža ir pievienojusies ERASMUS Hartai. Sākot ar
2011./2012. studiju gadu, koledžas darbojas ERASMUS programmā. No 2014.gada 1.jūnija
līdz 2014.gada 14.jūnijam Alberta koledža īstenoja Erasmus intensīvo programmu „Web
information system design” (projekta nr. 2013-1-LV1-ERA10-05537), kurā piedalījās 14
ārzemju student no Vytautas Magnus University (Lietuva) un University of Applied Sciences
(Igaunija), kā arī viens students no Latvijas Lauksaimniecības universitātes. Kursu laikā
studenti apguva mājas lapu veidošanu, ieguva pamatzināšanas krāsu teorijā, datorgrafikā un
animāciju veidošanā, kas palīdz uzlabot izstrādāto mājas lapu kvalitāti. Studenti ieguva
zināšanas starpkulturālo mājas lapu raksturojumiem un esošiem dizaina risinājumiem. Īpaši
uzaicinātais pārstāvis Pāvels Fomins no skandināvu korporācijas pārstāvniecības Latvijā
“Tieto”, kas ir vadošais IT pakalpojumu uzņēmums Ziemeļeiropā.
Sadarbības

un

mobilitātes

http://international.alberta-koledza.lv

veicināšanai

ir

izveidota

jauna

vietne
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Koledža sadarbojas ar vairākām institūcijām: augstskolām, darba devējiem,
nevalstiskām organizācijām, valsts un pašvaldību iestādēm u.c. Sadarbība notiek gan uz
noslēgto līgumu pamata, gan arī bez līgumiem.
1.6. tabula
Sadarbība ar augstskolām (daži piemēri)
Aktivitāte

Augstskola

Laika periods

Ziemeļlietuvas

studiju programmas „Izklaides industrijas vadība un

2014. gada

koledža (Northern

producēšana” specializācijas “Datorspēļu izstrāde un

maijā

Lithuania College)

attīstība” studenti apguva moduli „Audio un video
montāža”

Ziemeļlietuvas

Erasmus pasniedzēju mobilitātē vieslekcija

2013.gada

koledža (Northern

„Inovācijas” (M.Anspoka)

26.septembrī

Alberta koledžas un

Vasaras skolā dalību izcīnīja 1. kursa studente Beāte

2013./2014.

Ekonomikas un

Bārzdiņa

studiju gads

Ekonomikas un

Docētājas Ditas Pfeiferes dalība studiju programmas

2014. gada 26.-

kultūras augstskola

“Izklaides industrijas vadība un producēšana”

27. jūnijs

Lithuania College)

kultūras augstskolas
sadarbībā ar Volšas
koledža

kvalifikācijas darbu aizstāvēšanas komisijā
Noslēgta vienošanās par studiju virziena absolventu

Pastāvīgi

studiju iespējām EKA studiju programmu 3. kursā
Upsalas Universitāte

Docētāja Adam Mayes dalība studiju programmas

2014. gada 16.

(Zviedrija)

“Izklaide industrijas vadība un producēšana”

jūnijā

specializācijas “Datorspēļu izstrāde un attīstība”
kvalifikācijas darbu aizstāvēšanas komisijā
Biznesa augstskola

Noslēgta vienošanās par studiju programmas

Kopš

“Turība”

“Izklaides industrijas vadība un producēšana”

2013./2014.

absolventu studiju turpināšanu BAT programmā

m.g. II semestra

“Lietišķo un rekreatīvo pasākumu vadība”
Ik gadu starptautiskās sadarbības ietvaros tiek organizēta vieslekcija kopā ar
Lielbritānijas kompāniju "English Oak Recruitment", tās pārstāvim Alanam Haletam
iepazīstinot ar studiju iespējām Lielbritānijā.
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Koledža aktīvi sadarbojas ar vairākiem darba devējiem. Galvenie sadarbības virzieni –
prakses vietas nodrošināšana, darba devēju pārstāvju dalība vieslekciju sagatavošana un
uzstāšanos, dalība radošajās darbnīcas, mācību ekskursiju organizēšana, studiju kursu
docēšana, kvalifikācijas darbu vadīšana un recenzēšana, darbs valsts noslēguma pārbaudījuma
komisijā, kā arī pētniecisko un jaunrades projektu īstenošana.
1.7. tabula
Sadarbība ar darba devējiem (daži piemēri)
Darba devējs

Sadarbības veids

Valsts kanceleja

Mācību ekskursija

Satiksmes ministrija

Prakses vietas studējošiem

Labklājības ministrija

Vieslekcijas, atvērto durvju dienas

Ekonomikas ministrija

Vieslekcijas, atvērto durvju dienas, recenzijas

Lauku atbalsta dienests

Prakses vietas studējošiem, vieslekcijas, recenzijas

Finanšu un kapitāla tirgus komisija

Vieslekcija

Valsts darba inspekcija

Mācību ekskursijas

Uzņēmumu reģistrs

Vieslekcija, mācību ekskursija

Rīgas Dome

Mācību ekskursijas

Rīgas pašvaldības SIA „Rīgas Satiksme”

Prakses vietas studējošiem

Rīgas Centra rajona tiesa

Mācību ekskursija

Latvijas Brīvo arodbiedrību Savienība

Mācību ekskursija

Antra Cilinska, Jura Podnieka Studijas

Recenzente

vadītāja
Zane Grundiņa - Arāja,

Viesdocētāja

Olimpiskā sporta centra valdes locekle
Festivāla „Bildes” birojs

Prakses vietas studējošiem

Guna Zučika, Grupas „Prāta vētra” ārējo

lektore, kvalifikācijas darbu vadītāja

sakaru menedžere
Kristaps Kārkliņš Koncertaģentūras „FBI

Valsts noslēguma pārbaudījuma komisijas loceklis

Latvija” mārketinga direktors
Timurs Tomsons, Valsts kamerorķestra

viesdocētājs, kvalifikācijas darbu vadītājs

„Sinfonietta Rīga” izpilddirektors
SIA “Piraija Group”

Prakses vieta studējošiem

SIA „BPO Baltic”

Vieslekcijas
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Arkādijs Suškins, Latvijas Darba devēju

Valsts noslēguma pārbaudījuma komisijas

konfederācijas padomes loceklis

priekšsēdētājs un dalībnieks

Jānis Endziņš, LTRK valdes priekšsēdētājs Lekcija, uzstāšanās konferencē, mācību ekskursija
SIA „Dienas Mediji”

Mācību ekskursija

„Danske Bank”

Vieslekcija un ekskursija

Koledža sadarbojas arī ar nevalstiskām organizācijām, piemēram:


koledža ir Latvijas Koledžu asociācijas (LKA) biedre, Koledžas direktore ir
asociācijas

valdes

locekle.

Koledžas

administrācija

piedalās

asociācijas

organizētājos pieredzes apmaiņas braucienos uz ārvalstu izglītības iestādēm;


koledžas direktore ir LKA pilnvarotais pārstāvis LDDK. Koledža sadarbojas ar
LDDK dažādos ar darba un izglītības tirgus saistītajiem jautājumiem;



koledža ir Tirgotāju asociācijas biedre.



koledža ir Latvijas IT klastera aktivitātes “Demola” dalībniece. 2013./2014. gadā
studiju programmas “Izklaides industrijas vadība un producēšana” studente
Kristiāna Zvezdiņa piedalījās aktivitātē, kopā ar citu augstskolu studējošiem
izstrādājot projektu “Eyecam” uzņēmumam “ARTV”.

Alberta koledža piedalās ANO programmā „Atbildīga menedžmenta principi izglītībā”
(Principles of Responsible Management Education). Studiju kursu saturā tiek iekļauti LV
LDDK principi uzņēmumiem:


Tiesību aktu ievērošana, uzņēmējdarbību regulējošās tiesiskās vides prasību
pildīšana - nodokļu, darba attiecību, vides aizsardzības, cilvēktiesību un citu jomu
tiesības. Studiju kursi „Publiskās pārvaldes organizācija”, „Uzņēmējdarbības
tiesiskie pamati”, „Tiesību pamati”, „Darba, vides un civilā aizsardzība”, „Nodokļi
un nodevas”, „Darba un sociālās tiesības”.



Atbilstošu darba vietu radīšana, investējot ražošanas, pakalpojuma sniegšanas un
cilvēku resursu attīstībā. Studiju kursi „Personāla vadība”, „Uzņēmējdarbības
pamati”, „Uzņēmējdarbības organizēšana, plānošana un izaugsmes stratēģija”,
„Vadībzinību pamati”, „Personāla vadības aktuālās problēmas un risinājumi”.



Labas kvalitātes produktu un pakalpojumu piedāvāšana klientiem atbilstoši viņu
vajadzībām. Studiju kurss „Kvalitātes vadība”.



Integrētas un savstarpēji saskaņotas attiecības ar visām ietekmes auditorijām.
Studiju kursi „Lietišķā saskarsme un ētika uzņēmējdarbībā”, „Lietišķā saskarsme
un etiķete”, „Uzņēmējdarbības organizēšana, plānošana un izaugsmes stratēģija”,
„Darba un sociālās tiesības”, „Organizāciju psiholoģija”, „Korporatīvā kultūra”.

33


Efektīva uzņēmējdarbības veikšana, radot pievienoto ekonomisko vērtību un
uzlabojot nacionālo konkurētspēju ietekmes auditoriju un sabiedrības labā. Studiju
kursi „Uzņēmējdarbības pamati”, „Uzņēmējdarbības organizēšana, plānošana un
izaugsmes stratēģija”, „Vadībzinību pamati”.



Sabiedrības prasību un vispārpieņemtās biznesa un indivīda ētikas iestrāde
uzņēmējdarbības praksē. Studiju kursi „Personāla vadība”, „Publiskās pārvaldes
organizācija”, „Lietišķā saskarsme un ētika uzņēmējdarbībā”, „Lietišķā saskarsme
un etiķete”, „Uzņēmējdarbības organizēšana, plānošana un izaugsmes stratēģija”,
„Nodokļi un nodevas”, „Darba un sociālās tiesības”.



Iesaistīšanās nozares, reģionālajā vai nacionāla līmeņa sociālajā dialogā, kas tiek
īstenota ar darbinieku apvienību, darba devēju organizāciju - sociālo partneru sadarbībā ar valsts un pašvaldību institūcijām. Studiju kursi „Vadībzinību
pamati”,, „Darba un sociālās tiesības”.



Pilsoniskas sabiedrības attīstības veicināšana, īstenojot projektus partnerībā ar
ietekmes auditorijām. Studiju kurss „Publiskās pārvaldes organizācija”.



Korupcijas

risku

samazināšana

un

izskaušana,

izstrādājot

kopīgus

uzņēmējdarbības ētikas standartus nozaru līmenī, kā arī to ieviešana praksē.
Studiju kursi „Publiskās pārvaldes organizācija”, „Lietišķā saskarsme un ētika
uzņēmējdarbībā”, „Lietišķā saskarsme un etiķete”.
Tātad studiju virziena īstenošanas ietvaros notiek plaša, regulāra, ilglaicīga un
daudzpusīga ārējā sadarbība tā pilnveides nolūkos.
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2. STUDIJU PROGRAMMAS „IESTĀŽU DARBA ORGANIZĀCIJA
UN VADĪBA” RAKSTUROJUMS
Alberta koledža ir valsts akreditēta augstākās izglītības iestāde, kurā iespējams iegūt
pirmā līmeņa augstāko profesionālo izglītību astoņās pirmā līmeņa augstākās profesionālās
izglītības programmās. Viena no tām ir pirmā līmeņa augstākās profesionālās izglītības
studiju programma „Iestāžu darba organizācija un vadība”, tās kods ir 41 34519, skat.
http://www.albertakoledza.lv/contents.php?parent=16.

Studiju

programmas

īstenošanai

licence iegūta 2001.gada 19.jūlijā (savukārt, nākamā licence Nr. 041015-1 tika iegūta
2004.gada 7.jūlijā). Studiju programma vispirms tika akreditēta 2002.gada 25.septembrī
(lēmums Nr.588), atkārtoti akreditēta 2005.gada 12.janvārī (lēmums Nr. 837, akreditācijas
lapas numurs Nr. 051-796), tad vēlreiz atkārtoti akreditēta 2011.gada 15.jūnijā, akreditācijas
komisijas lēmums Nr.3625, akreditācijas lapa 074-2067, šīs akreditācijas termiņš ir 2017.gada
31.decembris. 2011./2012 studiju gadā tika veikta starptautiska studiju virziena "Vadība un
administrēšana. Nekustamo īpašumu pārvaldība" akreditācija, kurā ietilpst trīs koledžas
studiju programmas: „Iestāžu darba organizācija un vadība”, „Uzņēmējdarbība” un „Izklaides
industrijas vadība un producēšana”. Šis studiju virziens koledžā ir ieguvis visaugstāko
novērtējumu („A”), kas norāda par tā un studiju programmas „Iestāžu darba organizācija un
vadība” ilgtspējību. 2013.gada 5.jūnijā studiju virzienu akreditēja laika posmam uz
nākamajiem 6 gadiem. Studiju programmas un tās īstenošanas pilnveide notiek regulāri un
mērķtiecīgi.

2.1. Studiju programmas īstenošanas mērķi un uzdevumi
Studiju programma „Iestāžu darba organizācija un vadība” ir veidota tā, lai īstenotu
gan valsts noteiktās prasības, gan koledžas mērķus un uzdevumus, gan studējošo mērķus.
Studiju programmas absolventi var strādāt jebkurā organizācijā (uzņēmumā, iestādē u.c.).
Studiju programmas mērķi:


sagatavot personāla speciālistus atbilstoši mūsdienu prasībām, lai viņi spētu sekmīgi
strādāt uzņēmumos, iestādēs un sabiedriskajās organizācijās;



veicināt personāla vadības un to atbalstošo zināšanu, prasmju un iemaņu apguvi;



veidot pozitīvu, uzņēmīgu un aktīvu vērtīborientāciju, kā arī lietišķas un daudzpusīgas
komunikatīvas prasmes;



apgūt profesijai atbilstošas zināšanas latviešu valodā un svešvalodās;



veicināt iespēju veidot veiksmīgu karjeru izvēlētajā profesijā;



sagatavot studijām otrā līmeņa augstākās izglītības programmās.
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Studiju programmas uzdevumi:


nodrošināt studentiem atbilstošas iespējas apgūt profesijā nepieciešamās zināšanas,
prasmes un iemaņas;



nodrošināt studentiem iespējas apgūt latviešu valodas un svešvalodu prasmes atbilstoši
valsts un Eiropas Savienības terminoloģijas prasībām;



nodrošināt mācību procesu ar kvalitatīviem mācību un metodiskiem līdzekļiem,
izmantojot mūsdienīgas informācijas tehnoloģijas;



studiju procesā ievērot darba tirgus vajadzības sadarbībā ar potenciālo darba devēju
prasībām.
Tātad noteikti atbilstoši studiju programmas īstenošanas mērķi un uzdevumi, kas ļauj

izglītot studentus atbilstoši darba tirgus un personīgās izaugsmes prasībām.

2.2. Studiju programmas studiju rezultāti
Nepieciešamās zināšanas, prasmes un studiju rezultāti ir definēti, balstoties uz valsts
1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības standartu un profesijas standartu „Personāla
speciālists” un MK 2008.gada 5.decembra noteikumiem Nr.990 „Noteikumi par Latvijas
izglītības klasifikāciju”, izmantojot arī Valsts un pašvaldību institūciju amatu kataloga
30.saimes „Personāla vadība” aprakstā iekļautās prasības. Studiju programmas plānotie
rezultāti un vērtēšanas sistēma raksturota 2.1. tabulā.
2.1. tabula
Studiju programmas plānotie rezultāti un to vērtēšanas sistēma
Plānotie rezultāti

Vērtēšanas sistēma

Profesionālās zināšanas un prasmes:

Studiju

Prast pielietot praktiskajā darbā darba tiesisko attiecību

organizētas

reglamentējošos normatīvos aktus.

notiek pārbaudes darbi un tiek



Prast pieņemt lēmumus par kompetencē esošiem jautājumiem.

veikti citi patstāvīgie darbi. Notiek



Sagatavot dokumentus un iekšējo normatīvo aktu projektus



uzņēmuma personāla jautājumos.



Sagatavot pārskatus par personāla skaitu, sastāvu, mainību.



Prast pielietot personāla atlases metodes.



Prast sagatavot anketas un veikt anketēšanu par personāla
jautājumiem.



Prast izstrādāt un pielietot personāla darba izpildes un
kompetenču novērtēšanas sistēmu.



Lietot profesionālo terminoloģiju valsts valodā un divās

kursu

ietvaros

diskusijas,

tiek

semināri,

studējošo

zināšanu

vērtēšana

(eksāmeni

un

ieskaites).

novērtēti

kursa

darbi,

Tiek
prakses

atskaites un kvalifikācijas darbi.
Tiek

saņemtas

un

izvērtētas

atsauksmes no prakses vietas par
sagatavotību

profesijai.

Tiek

organizētas un izvērtētas darba
devēju un absolventu aptaujas. Tiek
veicināta

studējošo

līdzdalība
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svešvalodās.

zinātniskajā un pētniecības darbībā.

Attīstītas vai pilnveidotas vispārējās prasmes:

Tiek



Atrast un analizēt nepieciešamo informāciju.

studējošo patstāvīgie darbi. Studiju



Prast strādāt psiholoģiski sarežģītās situācijās.

kursu



Prast argumentēti izteikt savu viedokli.

diskusijas, semināri, grupu darbi.



Prast strādāt ar biroja tehniku un datorprogrammām.

Notiek



Prast operatīvi sniegt informāciju.

vērtēšana (eksāmeni un ieskaites).



Prast strādāt komandā/grupā.

Tiek veiktas darba devēju un



Pārvaldīt valsts valodu augstākajā līmenī.



Prast risināt problēmsituācijas.
Iegūta izglītība un profesionālā kvalifikācija nodrošina iespēju

organizēti
ietvaros

un
tiek

studējošo

novērtēti
organizētas
zināšanu

absolventu aptaujas un analizēti to
rezultāti.
Tiek

vērtēta

absolventu

veidot veiksmīgu karjeru izvēlētajā specialitātē un dot ieguldījumu

sagatavotība un nodarbinātība. Tiek

valsts attīstībā

veiktas absolventu un darba devēju
aptaujas un analizēti to rezultāti.

Absolventi ir sagatavoti studijām otrā līmeņa augstākās
izglītības programmās

Absolventu skaits, kuri turpina
studijas

otrā

līmeņa

augstākās

izglītības programmās.

Tātad studiju programmas plānotie rezultāti un to vērtēšanas sistēma izveidota
atbilstoši mērķiem un uzdevumiem.

2.3. Studiju programmas plāns
Studiju programma ir izveidota saskaņā ar profesijas standarta „Personāla speciālists”
un MK 2001.gada 20.marta noteikumu Nr.141 "Noteikumi par valsts pirmā līmeņa
profesionālās augstākās izglītības standartu". Studiju programmas apjoms ir 80 KP.
Programmas sastāvdaļas un to īpatsvars skatāms 2.1. attēlā.

2.1. att. Studiju programmas „Iestāžu darba organizācija un vadība” struktūra
Vispārizglītojošie studiju kursi 20 KP apjomā ietver humanitāros, sociālos un
ekonomikas studiju kursus (tai skaitā normatīvo aktu prasību izpildei nepieciešamos studiju
kursus). Nozares studiju kursi 36 KP apjomā ietver tos studiju kursus, kuri nepieciešami
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zināšanu apgūšanai izvēlētajā profesijā. Studiju programma „Iestāžu darba organizācija un
vadība” plāni pilna un nepilna laika studijām sniegti 2.2. un 2.3. tabulā.
2.2.tabula
Studiju programma „Iestāžu darba organizācija un vadība” (pilna laika studijas)
Nr.

Studiju kursi

Kopējais
studiju
apjoms

I

KP

1

II

Kontroles forma
I kurss

2

3

4

1

II kurss
2

3

4

VISPĀRIZGLĪTOJOŠIE STUDIJU KURSI (A): 20 KP
I. Humanitārie, sociālie un ekonomiskie studiju kursi
1.

Mikroekonomika un makroekonomika

3

3

E

2.

Socioloģijas pamati

2

2

E

3.

Statistikas pamati

2

2

I

4.

Grāmatvedības pamati

2

2

5.

Tirgzinības pamati

2

6.

Darba, vides un civilā aizsardzība

2

7.

Vadībzinību pamati

3

3

E

8.

Publiskās pārvaldes organizācija

2

2

I

9.

Tiesību pamati

2

2

I

2

I

I
2

I

2

I

NOZARES STUDIJU KURSI: 36 KP
II. Obligātie studiju kursi (B) : 32 KP
1.

Ievads specialitātē un personības
izaugsmes treniņš

2

2.

Personāla vadība un ētika

4

4

E

3.

Personāla vadība un ētika – kursa darbs

2

2

A

4.

Personāla vadības aktuālās problēmas un
risinājumi

2

5.

Lietvedība personāla vadībā

3

3

E

6.

Darba un sociālās tiesības

3

3

E

7.

Lietišķā saskarsme un etiķete

2

8.

Organizāciju psiholoģija

2

9.

Personības psiholoģija

2

2

E

10.

Prezentācijas prasmes

2

2

I

11.

Lietišķā informātika

2

2

12.

Latviešu valoda personāla vadībā

2

2

13.

Lietišķā svešvaloda (angļu un krievu vai
vācu valoda)

2

2

14.

Korporatīvā kultūra

2

2

4

2

2

E

2

E

2

I

I
I
I
I

III. Izvēles studiju kursi (C) : 4 KP
Izvēles kursi kopumā
1.

Sabiedrisko attiecību pamati

2

2.

Uzņēmējdarbības organizēšana un
plānošana

2

2

I

I
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3.

Administratīvais process

2

4.

Kvalitātes vadība

2

5.

Projektu vadība

2

IV. Prakse un kvalifikācijas darbs: 24 KP
1.

Prakse I un kvalifikācijas prakse

16

2.

Kvalifikācijas darbs

8

Kopā

80

8

8

A

A

8
20

20

20

A

20

Skaidrojums: A – vispārizglītojošie studiju kursi (kopā 20 KP), B – nozares obligātie studiju kursi
(kopā 32 KP), C – nozares izvēles studiju kursi (pēc izvēles 4 KP), I – ieskaite, E – eksāmens, A – aizstāvēšana.

2.3.tabula
Studiju programma „Iestāžu darba organizācija un vadība” (nepilna laika studijas)
Nr.

Studiju kursi

Kop.
stud.
apjoms

I

KP

1

II

III

Kontroles formas
I

2

3

4

5

1

II
2

3

III
4

VISPĀRIZGLĪTOJOŠIE STUDIJU KURSI (A) : 20 KP
I. Humanitārie, sociālie un ekonomiskie studiju kursi
1.

Mikroekonomika un
makroekonomika

3

3

E

2.

Socioloģijas pamati

2

2

E

3.

Statistikas pamati

2

2

I

4.

Grāmatvedības pamati

2

5.

Tirgzinības pamati

2

2

I

6.

Darba, vides un civilā aizsardzība

2

2

I

7.

Vadībzinību pamati

3

3

E

8.

Publiskās pārvaldes organizācija

2

2

I

9.

Tiesību pamati

2

2

I

2

I

2

I

NOZARES STUDIJU KURSI: 36 KP
II. Obligātie studiju kursi (B): 32 KP
1.

Ievads specialitātē un personības
izaugsmes treniņš

2

2.

Personāla vadība un ētika

4

3.

Personāla vadība un ētika – kursa
darbs

2

2

A

4.

Personāla
vadības
aktuālās
problēmas un risinājumi

2

2

E

5.

Lietvedība personāla vadībā

3

3

E

6.

Darba un sociālās tiesības

3

3

E

7.

Lietišķā saskarsme un etiķete

2

8.

Organizāciju psiholoģija

2

9.

Personības psiholoģija

2

10.

Prezentācijas prasmes

2

11.

Lietišķā informātika

2

4

E

2
2

E
I

2
2

E
I

2

I

5
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12.

Latviešu valoda personāla vadībā

2

2

I

13.

Lietišķā svešvaloda (angļu un
krievu vai vācu valoda)

2

2

I

14.

Korporatīvā kultūra

2

2

I

III. Izvēles studiju kursi (C): 4 KP
Izvēles kursi kopumā

4

1.

Sabiedrisko attiecību pamati

2

2.

Uzņēmējdarbības organizēšana un
plānošana

2

3.

Administratīvais process

2

4.

Kvalitātes vadība

2

5.

Projektu vadība

2

2

2

I

I

IV. Prakse un kvalifikācijas darbs: 24 KP
1.

Prakse I un kvalifikācijas prakse

16

2.

Kvalifikācijas darbs

8

Kopā

80

8

8

A

8
16

16

16

16

16

Skaidrojums: A – vispārizglītojošie studiju kursi (kopā 20 KP), B – nozares obligātie studiju kursi
(kopā 32 KP), C – nozares izvēles studiju kursi (pēc izvēles 4 KP), I – ieskaite, E – eksāmens, A – aizstāvēšana.

Studiju programmā ir iekļauti vispārizglītojošie studiju kursi, nozares studiju kursi
(ieskaitot izvēles kursus), prakse un kvalifikācijas darbs. Studentiem tiek piedāvāti izvēles
studiju kursi atbilstoši studējošo interesēm un profesijas apguves aktualitātēm.
Pirmajā semestrī studenti pārsvarā apgūst vispārizglītojošos studiju kursus, kura
ietvaros tiek dota iespēja iegūt pamatzināšanas tādos studiju kursos kā „Mikroekonomika un
makroekonomika”, „Socioloģijas pamati”, „Statistikas pamati”, „Vadībzinību pamati”,
„Publiskās pārvaldes organizācija”, „Tiesību pamati” u.c. Nolūkā jau studiju sākumā sniegt
pilnvērtīgu ievirzi studijās un profesijas apguvē, ievadīt pētnieciskā darba pamatos, saliedēt
studiju grupu un veidot iespējami vienotāku komandu, ieviests studiju kurss „Ievads
specialitātē un personības izaugsmes treniņš”. Nākamajos semestros studijas organizētas tā,
lai nodrošinātu specifiskas zināšanas un iemaņas, kas atbilst profesijas standarta prasībām.
Salīdzinot ar iepriekšējo studiju programmas variantu, ņemot vērā jaunā profesijas standarta
prasības, lielāks uzsvars likts uz profesijas apguvei būtiskākajiem studiju kursiem: „Personāla
vadība un ētika”, „Lietvedība personāla vadībā”, „Organizāciju psiholoģija”, „Personības
psiholoģija”, „Prezentācijas prasmes”, „Latviešu valoda personāla vadībā”, „Lietišķā
svešvaloda (angļu un krievu vai vācu valoda)” (īpaši pievēršoties profesionālajai
terminoloģijai), kā arī „Darba un sociālās tiesības” u.c. Lai būtu iespējams padziļinātāk
pievērsties personāla vadības aktualitātēm, ieviests studiju kurss „Personāla vadības aktuālās
problēmas un risinājumi”.

A
A
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Studiju kursu saturs tiek regulāri aktualizēts, piemēram, ieviešot e-studijas. Eksāmenu
un ieskaišu prasības saskaņotas ar nodarbību saturu. Būtiska vērība tiek pievērsta izdales
materiālu sagatavošanai. Visos studiju kursos ir izdales materiāli, ir sagatavoti lekciju
konspekti, ko iespējams iegūt elektroniskā formātā.
Pētnieciskā darba zināšanas un prasmes tiek nostiprinātas kursa darbā studiju kursā
„Personāla vadībā un ētika”, izpētot aktuālākos un nozīmīgākos personāla vadības tematus.
Kursa darbs ir analītiski pētniecisks darbs. Kursa darbs tiek izstrādāts atbilstoši koledžas
studiju programmu saturam. Kursa darbu izstrādes mērķis ir, pamatojoties uz studiju gaitā
iegūtajām teorētiskajām zināšanām un attīstot pētnieciskās prasmes, prast pielietot iegūtās
zināšanas praktisko uzdevumu izpildē. Kursa darbs uzskatāms par sagatavošanās posmu
kvalifikācijas darbam. Kursa darba izstrādes uzdevumi ir noteikti „Prakses atskaišu,
kvalifikācijas darbu, kursa darbu un citu patstāvīgo darbu nolikumā”. Kursa darbu
aizstāvēšana studiju kursā „Personāla vadībā un ētika” notiek komisijas klātbūtnē, to
nodrošinot vērtējuma vispusīgu objektivitāti, kā arī studenti tiek gatavoti kursa darbu
publiskām prezentācijām. Katram lektoram ir noteikts ierobežots studentu skaits, lai varētu
pietiekami laika veltīt katram studentam.
Studiju laikā ir plānotas divas prakses: pirmā prakse (studiju prakse) 8 KP un
kvalifikācijas prakse 8 KP. Saskaņā ar šo plānojumu pilna laika studējošiem pirmā prakse
notiek 3.semestrī un kvalifikācijas prakse - 4.semestrī, nepilna laika studējošiem pirmā prakse
notiek 4. semestrī un kvalifikācijas prakse - 5.semestrī. Prakses mērķi un uzdevumi ir noteikti
„Prakses atskaišu, kvalifikācijas darbu, kursa darbu un citu patstāvīgo darbu nolikumā”.
Studiju beigās ir paredzēta kvalifikācijas darba izstrāde (8 KP) un aizstāvēšana, tās
vērtējums nedrīkst būt zemāks par 4 ballēm. Kvalifikācijas darbs ir valsts noslēguma
pārbaudījuma sastāvdaļa. Kvalifikācijas darbu students izstrādā, ievērojot normatīvo aktu
prasības (piemēram, Augstskolu likuma 58.panta prasības). Kvalifikācijas darbs ir analītiski
pētniecisks darbs. Materiāli kvalifikācijas darba izstrādāšanai tiek iegūti kvalifikācijas prakses
laikā 4.semestrī (pilna laika studijas) vai 5.semestrī (nepilna laika studijas). Kvalifikācijas
darba izstrādes prasības ir noteiktas „Prakses atskaišu, kvalifikācijas darbu, kursa darbu un
citu patstāvīgo darbu nolikumā”. Kvalifikācijas darbu sagatavošanas un aizstāvēšanas
organizēšanas pilnveidei tiek pievērsta liela uzmanība.
Ir noteiktas bezmaksas konsultācijas, var pieteikties arī papildu konsultācijām.
2013./2014. studiju gadā ir vēl precīzāk saskaņoti kursa darbu, prakses atskaišu un
kvalifikācijas darbu sagatavošanas procesi (tai skaitā, prasības saturam un noformēšanai),
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pieņemot pilnveidotu regulējošu dokumentu - „Prakses atskaišu, kvalifikācijas darbu, kursa
darbu un citu patstāvīgo darbu nolikumu”.
Studiju procesa laikā būtisks uzdevums ir nodrošināt arī studējošo iesaistīšanu
pētnieciskajā un praktiskajā darbībā, kam tiek pievērsta arvien lielāka vērība. Studiju kursu
īstenošanā ir paredzētas praktiskās nodarbības, semināri, diskusijas, grupu darbi, lomu spēles,
mācību ekskursijas u.c. Papildus tam studējošiem ir iespēja iesaistīties konferencēs, lietišķās
spēlēs, radošajās darbnīcās, semināros un apmeklēt vieslekcijas. Uzdevumus semināriem un
patstāvīgiem darbiem sagatavo studiju kursa vadītājs un izsniedz studējošajiem, norādot laiku,
kad notiks seminārs vai to, kad jāiesniedz izpildīts patstāvīgais darbs. Liela vērība tiek
pievērsta prakses organizēšanas pilnveidei, kursa darbu un kvalifikācijas darbu sagatavošanas
uzlabošanai. Studiju programma tiek pilnveidota atbilstoši darba devēju, ekspertu, absolventu,
studentu u.c. ieinteresēto pušu pārstāvju ieteikumiem.
Studiju programmas plāna aktualizācijai un tās satura pilnveidei tiek pievērsta liela
uzmanība, apspriežot nepieciešamos uzlabojumus metodiskajā komisijā, sadarbojoties ar
darba devējiem, absolventiem un studentiem. Jāsecina, ka studiju programmas plāns ir veidots
un tiek īstenots atbilstoši prasībām.

2.4. Studiju kursu apraksti
Studiju kursu apraksti raksturoti 2.4. tabulā. Tajā skaidrots studiju kursa mērķis un
noteikti sasniedzamie studiju kursa rezultāti.
2.4.tabula
Studiju programmas studiju kursu anotācijas
Studiju kursa
Studiju kursa mērķis
nosaukums
Vispārizglītojošie kursi
Mikroekonomika Sniegt zināšanas par ekonomiskajiem
un
resursiem, pieprasījuma un piedāvājuma
makroekonomika mehānismu. Sniegt izpratni konkurences
situācijas raksturošanā. Sniegt priekšstatu
par
ekonomiskajām
likumsakarībām,
ekonomisko izaugsmi un ekonomikas
attīstības cikliskumu.
Socioloģijas
Studiju kursa mērķis ir sniegt izpratni par
pamati
socioloģiju
kā
zinātni
no
tās
pirmsākumiem līdz mūsdienām un tās
teorētiskiem virzieniem, sniegt izpratni par
socioloģijas piedāvāto iespēju izmantošanu
citās zinātnes nozarēs, prast pielietot
socioloģiskās pētījumu metodes pētījumos.
Statistikas pamati

Studiju kursa mērķis ir, izmantojot
statistikas teorijas galvenos jautājumus,
veidot izpratni par statistikas lomu

Studiju kursa rezultāti
Jāprot pielietot mikroekonomikas teoriju un
metodoloģiju uzņēmējdarbības ekonomisko
problēmu analīzē un lēmumu pieņemšanā.
Jāprot pielietot makroekonomikas teoriju un
metodoloģiju ekonomisko problēmu analīzē
tautsaimniecības līmenī.
Studenti pārzina socioloģijas vēsturi un
mūsdienu socioloģijas tendences, izprot
sabiedrībā notiekošos procesus un parādības
atbilstoši
apgūtiem
socioloģiskiem
tematiem,
prot
pielietot
iepazītās
socioloģiskā pētījuma metodes un izstrādāt
metodei un pētījuma tēmai atbilstošu
instrumentu.
Jāprot veikt statistiskās informācijas
iegūšanu, izmantojot vispusīgas datu
vākšanas metodes (aptaujas, anketēšanas
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komercdarbībā, statistisko datu vākšanas
metodēm,
statistisko
lielumu
aprēķināšanas metodēm, to pielietošanu
ekonomisko, sociālo un demogrāfisko
parādību un procesu analīzē un prognozē,
kā arī lēmumu pieņemšanā.

Grāmatvedības
pamati

Apgūt grāmatvedības nozīmi, uzdevumus,
prasības, grāmatvedības priekšmetu un
metodes, grāmatvedības uzskaites politiku,
iegūt informāciju par grāmatvedības
uzskaiti regulējošajiem normatīvajiem
aktiem.

Tirgzinības
pamati

Sniegt zināšanas un veidot izpratni par
mārketinga pamatjēdzieniem, to būtību un
tirdzniecības procesiem un instrumentiem.
Veidot izpratni par mārketinga nozīmi
uzņēmējdarbībā. Sniegt izpratni saskatīt
esošās un iespējamās problēmas, kas
saistītas ar mārketinga jautājumiem
uzņēmējdarbībā, izanalizēt to cēloņus un
sekas un atrast pareizo problēmas
risinājumu. Sniegt zināšanas un iemaņas,
kas saistītas ar produktu (pakalpojumu
pārdošanu un patērētāju vajadzību
apmierināšanu. Sniegt zināšanas un
iemaņas vienkāršu tirgus izpētes metožu
izmantošanā.
Dot zināšanas darba, vides un civilās
aizsardzības pamatprincipos un normatīvo
aktu sistēmā. Veidot priekšstatu par darba
aizsardzības problēmām darba devēja un
nodarbinātā attiecībās, apkārtējā vidē
notiekošo procesu attīstībā, kā arī
iespējamām
dabas,
tehnogēnām
katastrofām un iedzīvotāju aizsardzības
pamatjautājumos.
Sniegt priekšstatu par vadīšanas un
vadītāja lomu organizācijas darbībā.
Veidot izpratni par organizācijas vadīšanas
funkcijām, to nozīmi un pārvaldību.
Iepazīstināt ar klasiskajām un aktuālajām
vadībzinību teorijām un to praktisko
pielietojumu.

Darba, vides un
civilā aizsardzība

Vadībzinību
pamati

Tiesību pamati

Veidot izpratni par tiesību sistēmu, tiesību
avotiem un tiesību elementiem, veidot
izpratni par uzņēmējdarbību regulējošiem
normatīviem aktiem, veidot izpratni par
darba attiecību regulējošiem normatīviem

u.c.), jāprot izmantot statistisko lielumu
teorētiskās metodes uzņēmuma vai iestādes
ekonomiskās darbības rādītāju analīzē un
tendenču prognozē, jāprot veikt plānu
sastādīšanu, koriģēšanu un pilnveidošanu,
jāprot novērtēt statistiskās informācijas lomu
vadības lēmumu pieņemšanā, jāspēj veikt
personāla datu uzkrāšanu, sistematizēšanu
un analīzi, jāspēj analizēt datus par
personāla skaitu, sastāvu un mainību, jāprot
sastādīt statistiskos pārskatus un veikt to
analīzi, jāprot izmantot biroja tehniku un
datorprogrammas statistiskās informācijas
uzkrāšanā un analīzē.
Jāzina
grāmatvedības
uzskaiti
reglamentējošos normatīvos aktus, jāsaprot
grāmatvedības uzskaites pamatprincipus,
jāprot grupēt saimnieciskos līdzekļus un
līdzekļu
avotus,
jāprot
iegrāmatot
saimnieciskās operācijas un sastādīt bilanci
un peļņas vai zaudējumu aprēķinu, jāzina
darba algas aprēķināšanas pamatprincipus un
ieturamos nodokļus, jāprot aprēķināt darba
algu.
Saprot uzņēmuma darbības SVID analīzes
izstrādi un šīs analīzes rezultātu izmantošanu
uzņēmuma konkurētspējas palielināšanai,
saprot
stratēģiskā
mārketinga
nepieciešamību
(uzņēmuma
attīstībai),
orientējas mārketinga stratēģijās, prot sniegt
uzņēmuma
vadībai
informāciju
par
produkcijas virzību un realizāciju.

Pārzina un spēj orientēties darba, vides un
civilās aizsardzības tiesību normatīvajā bāzē.
Zina un saprot darba, vides un civilās
aizsardzības sistēmu valstī un galvenās ar
organizāciju saistītās problēmas. Prot
pielietot specifisko terminoloģiju rakstiskā
polemikā un verbālā diskusijā. Ievēro
likumiskās prasības savā darbībā apgūto
zināšanu jomās un spēj rīkoties tiesiski.
Ir izpratne par vadīšanas un vadītāja nozīmi
organizācijā, prot pielietot plānošanas,
organizēšanas, lēmumu pieņemšanas un
kontroles
metodes,
prot
analizēt
organizācijas ārējo un iekšējo vidi, veikt
SVID analīzi, plānot organizācijas mērķus
un uzdevumus, pārzina kā klasiskās, tā
modernās vadībzinātnes teorijas.
Orientējas tiesību sistēmā, orientējas
uzņēmējdarbību regulējošos normatīvajos
aktos, orientējas darba attiecību regulējošos
normatīvajos aktos, zina patērētāju tiesības,
zina specialitātes tiesiskus aspektus, apzinās
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aktiem, veidot izpratni par patērētāju
tiesībām,
veidot
priekšstatu
par
specialitātes
tiesiskiem
aspektiem,
paaugstināt tiesiskās kultūras līmeni,
veidot izpratni par rīcības sekām un
atbildību.
Publiskās
Apzināt un analizēt publiskās pārvaldes
pārvaldes
organizācijas un tās pilnveides būtību un
organizācija
pamatprincipus,
izvērtēt
publiskās
pārvaldes reformas Latvijā salīdzinājumā
ar citu valstu pieredzi, lai pārzinātu
būtiskākos publiskās pārvaldes darbības
jautājumus, kā arī prastu izvērtēt publiskās
pārvaldes un sabiedrības attiecības un to
attīstības iespējas. Izprast, analizēt un
piedāvāt
perspektīvākos
risinājumus
publiskās
pārvaldes
kvalitatīvākai
organizācijai un reformai, tās mērķu,
institūciju sistēmas, publiskās pārvaldes
personāla vadības un valsts civildienesta,
administratīvo procedūru, attiecību ar
sabiedrību, kvalitātes vadības, informācijas
atklātības,
elektroniskās
pārvaldes,
publiskās pārvaldes ētikas, interešu
konfliktu un korupcijas novēršanas
procesu attīstībai un pašvaldību un
administratīvi
teritoriālās
reformas
īstenošanai, publiskās pārvaldes reformu
un modernizācijas programmu realizācijai,
kā arī pārzināt un prast izmantot attiecīgos
jautājumus regulējošos normatīvos aktus,
koncepcijas, programmas u.c. dokumentus.
Izprast ētikas principu ievērošanas
nepieciešamību publiskajā pārvaldē un tās
attiecībās ar sabiedrību, prast pieņemt
atbilstošus lēmumus darbā publiskās
pārvaldes institūcijās (vai sadarbībā ar
tām).
Nozares studiju kursi
Ievads specialitātē Iepazīstināt
ar
studijām
koledžā,
un
personības iepazīstināt ar profesijas standartu, studiju
izaugsmes treniņš
programmu un tās apguves prasībām,
iepazīstināt
ar
pētnieciskā
darba
pamatnostādnēm un apgūt vispārējās
pētniecības zināšanas un prasmes,
iepazīstināt ar darbu bibliotēkā un apgūt
bibliogrāfiskā
saraksta
veidošanas
prasības, iepazīstināt ar studiju patstāvīgi
veicamo
darbu
izstrādāšanas,
noformēšanas un aizstāvēšanas prasībām
un apgūt šo prasību izpildes vispārējās
zināšanas un prasmes, apgūt personības
izaugsmes un komandas veidošanas
prasmes, veicināt katra studenta kā
individuālas personības konstruktīvu
pārmaiņu sasniegšanu profesionālajā
jomā, paaugstināt grupas kā komandas
sadarbības
kompetences,
veicināt
studentu zināšanu iegūšana par grupas
saskarsmi un sadarbību.
Personāla vadība Iepazīstināt ar visiem personāla vadības

atbildības par rīcības sekām.

Izprot publiskās pārvaldes organizēšanas un
pilnveidošanas pamatnostādnes un to
izpausmes praksē; prot analizēt publiskās
pārvaldes jauninājumu būtību, prot sagatavot
publiskās pārvaldes sistēmas (tās elementu)
izvērtējumu
un
tās
uzlabošanas
priekšlikumus, prot ievērot profesionālas
ētikas principus un noteikt atbilstošāko
rīcību dažādās ar ētisko principu ievērošanu
saistītās situācijās.

Pārzina studiju būtību koledžā, profesijas
standartu, studiju programmu un tās apguves
prasības, izprot personāla vadības aktualitāti,
pārzina pētnieciskā darba pamatnostādnes un
ir apguvuši vispārējās pētniecības zināšanas
un prasmes, pārzina pētniecisko darbu
bibliotēkā un ir apguvuši bibliogrāfiskā
saraksta veidošanas prasības, pārzina studiju
patstāvīgi veicamo darbu izstrādāšanas,
noformēšanas un aizstāvēšanas prasības un
ir apguvuši šo prasību izpildes vispārējās
zināšanas un prasmes, ir apguvuši
saskarsmes un komunikācijas iemaņas pārī
un komandā, ir apguvuši personības
izaugsmes un komandas
veidošanas
prasmes.

Pārzina visus personāla vadības sistēmas
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un ētika

Lietvedība
personāla vadībā

sistēmas procesiem, lai prastu tos vadīt
(izstrādāt, ieviest, kontrolēt un attīstīt):
personāla politikas un stratēģijas izstrādi,
personāla plānošanu, pārvaldi, amata
aprakstu un citu personāla vadības
dokumentu un procedūru sagatavošanu un
īstenošanu, personāla meklēšanu un
piesaisti, izvēli (atlasi), ievadīšanu darbā,
adaptāciju un socializāciju, mācībām,
attīstīšanu, personāla izglītošanu un
attīstīšanu,
karjeras
plānošanu,
motivēšanu, nepieciešamās kompetences
veidošanu, kompetenču un darbības
novērtēšanu, atalgojuma sistēmas izvēli,
personāla
veselības
un
drošības
pasākumiem, stresu un tā pārvarēšanu, kā
arī profesionālās ētikas. Veidot izpratni
par
personāla
vadīšanas
nozīmi
organizācijas (uzņēmuma, iestādes vai
biedrības/nodibinājuma)
darbībā
un
attīstībā (atbilstoši tās specifikai), veidot
izpratni par normatīvo aktu prasībām,
kuras ietekmē personāla vadību, veidot
izpratni par sociāli ekonomiskajiem
attīstības virzieniem sabiedrībā, kas
ietekmē personāla vadību, veidot izpratni
par lēmumu pieņemšanu personāla
vadībā, lai prastu noteikt optimālās
personāla vadības metodes un efektīvi
izmantot tās, iepazīstināt ar datu
apkopošanu (ar anketu un citu datu
savākšanas metožu palīdzību) un analīzi
par uzņēmuma personāla skaitu, sastāvu,
mainību u.c. nepieciešamo informāciju,
veidot izpratni par darbinieku meklēšanas
un izvēles (atlases) procesiem, izmantojot
atbilstošas metodes, tai skaitā,- darba
sludinājumu analīzi un sagatavošanu,
veidot izpratni par jauno darbinieku
ievadīšanu darbā un citu adaptācijas
pasākumu organizēšanu, veidot izpratni
par personāla attīstības un mācību plānu
izveidošanu un realizēšanu, lai prastu
organizēt mācība, veidot izpratni par
personāla darba izpildes un kompetenču
novērtēšanas procesa organizēšanu, lai
prastu izstrādāt un pielietot personāla
darba
izpildes
un
kompetenču
novērtēšanas
sistēmu
un
tās
dokumentāciju, veidot izpratni par
motivēšanas un darba samaksas sistēmu
administrēšanu, lai spētu izstrādāt to
pilnveides priekšlikumus, veidot izpratni
par konsultēšanu personāla vadības
jautājumos. Iepazīstināt ar ētikas principu
ievērošanas nepieciešamību personāla
vadībā, lai prastu pieņemt tiem atbilstošus
lēmumus.
Sniegt
zināšanas
par
efektīvas
informācijas aprites un lietvedības lomu,
veidot izpratni par personāla lietvedības

procesus, lai prastu tos vadīt: personāla
politikas un stratēģijas izstrādi, personāla
plānošanu, pārvaldi, amata aprakstu un citu
personāla vadības dokumentu un procedūru
sagatavošanu un īstenošanu, personāla
meklēšanu un piesaisti, izvēli (atlasi),
ievadīšanu
darbā,
adaptāciju
un
socializāciju, mācībām, attīstīšanu, personāla
izglītošanu
un
attīstīšanu,
karjeras
plānošanu,
motivēšanu,
nepieciešamās
kompetences veidošanu, kompetences un
darbības novērtēšanu, atalgojuma sistēmas
izvēli, personāla veselības un drošības
pasākumiem, stresu un tā pārvarēšanu, kā arī
profesionālās ētikas jautājumiem. Zina
personāla vadības nozīmi organizācijas
darbībā un attīstībā. Saprot normatīvo aktu
prasības, kuras ietekmē personāla vadību, un
spēj tās pielietot. Saprot sociāli ekonomiskās
attīstības virzienus sabiedrībā, kas ietekmē
personāla vadību, un prot tos ņemt vērā savā
darbībā. Prot sagatavot funkcionējošas
personāla vadības sistēmas un tās elementu
izvērtējumu
un
tās
uzlabošanas
priekšlikumus. Prot pieņemt lēmumus
personāla vadībā, prot noteikt optimālās
personāla vadības metodes un efektīvi
izmantot tās. Prot apkopot datus (ar anketu
un citu datu savākšanas metožu palīdzību)
un veikt analīzi par uzņēmuma personāla
skaitu, sastāvu, mainību u.c. nepieciešamo
informāciju. Pārzina darbinieku meklēšanas
un izvēles (atlases) procesus, izmantojot
atbilstošas metodes. Prot analizēt darba
sludinājumus, to kvalitāti un kļūdas, kā arī
sagatavot tos atbilstoši prasībām. Prot
sagatavot kvalitatīvu amata aprakstu, dzīves
aprakstu (CV), motivācijas vēstuli un
rekomendāciju. Prot sagatavot strukturētās
intervijas norisi un īstenot to. Pārzina jauno
darbinieku ievadīšanu darbā un citu
adaptācijas pasākumu organizēšanu. Pārzina
personāla attīstības un mācību plānu
izveidošanu un realizēšanu un prot organizēt
mācības. Pārzina personāla darba izpildes un
kompetenču
novērtēšanas
procesa
organizēšanu un prot izstrādāt un pielietot
personāla darba izpildes un kompetenču
novērtēšanas sistēmu un sagatavot tās
dokumentāciju. Pārzina darba samaksas un
motivēšanas sistēmu administrēšanu un spēj
izstrādāt to pilnveides priekšlikumus. Prot
konsultēt personāla vadības jautājumos.
Pārzina ētikas principu ievērošanu personāla
vadībā un prot pieņemt tiem atbilstošus
lēmumus dažādās ar ētisko principu
ievērošanu saistītās situācijās. Prot izvēlēties
atbilstošāko personāla izvēles metodi.
Spēj organizēt iestādes vispārējo lietvedību,
dokumentu apriti un kontroli, spēj organizēt
un nodrošināt personāla lietvedību, spēj
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Personāla vadības
aktuālās problēmas
un risinājumi

Darba un sociālās
tiesības

Lietišķā saskarsme
un etiķete

Organizāciju

nozīmi darba tiesisko attiecību veidošanā
un uzturēšanā, sniegt zināšanas par
vispārējās un personāla lietvedības
normatīvo bāzi, vispārējām prasībām
informācijai un dokumentu izstrādāšanai
un noformēšanai, sniegt zināšanas par
personāla vadības terminoloģiju un attīstīt
prasmi iegūt, analizēt un izmantot
personāla dokumentācijas izstrādāšanai
nozīmīgu informāciju, veidot prasmes un
iemaņas dažāda veida dokumentu, tajā
skaitā, personāla dokumentu un iekšējo
normatīvo aktu projektu izstrādāšanā,
atbilstoši normatīvo aktu prasībām, sniegt
zināšanas par personāla dokumentu
kārtošanu,
lietu
nomenklatūras
sastādīšanu un prasībām nodošanai
arhīvā, izmantojot biroja tehniku.
Apzināt esošās personāla vadības
problēmas, iepazīstināt ar kompetenču
pieejas būtību, radīt priekšstatu par
kompetenču noteikšanas, aprakstīšanas un
vērtēšanas procesu un metodēm, veidot
vienotu izpratni par kompetenču pieejas
ieviešanu, izskaidrot, ko kompetenču
pielietošana maina ikdienas darbā, kā
palīdz atrisināt darbinieku efektivitātes
problēmas, parādīt kompetenču iespējamo
pielietojumu personāla atlasē, karjeras
plānošanā,
darbinieku
snieguma
vērtēšanā, attīstības un mācību plānošanā
un atalgojuma un motivācijas veidošanā,
izmantojot praktiskos uzdevumus, gūt
atziņas par kompetenču nozīmi personāla
vadībā.
Iepazīstināt ar pamatatziņām darba un
sociālo tiesību teorijā, veidot izpratni par
darba devēja un darbinieka attiecību
regulējumu, iemācīt juridiski korekti
noslēgt un uzteikt darba līgumu, veidot
izpratni par sociālo garantiju sistēmu
Latvijā, veidot izpratni par darba
aizsardzības aspektiem normatīvo aktu
skatījumā.

Iepazīstināt ar lietišķās saskarsmes
principiem un veidot tās saskarsmes
iemaņas, iepazīstināt studentus ar
mūsdienu
etiķetes
teorētiskajiem
pamatiem un pamatprincipiem, attīstīt
prasmi analizēt profesionālo saskarsmi no
etiķetes un efektīvas komunikācijas
viedokļa, attīstīt prasmi lietot lietišķās
saskarsmes un etiķetes pamatprincipus
prezentācijās un argumentējošās runās un
tekstos.
Veidot studējošajiem teorētisku izpratni

organizēt dokumentu saglabāšanu, spēj
sniegt konsultācijas dokumentu izstrādes
jautājumos citiem iestādes darbiniekiem,
prot izstrādāt dokumentus noteikta mērķa
sasniegšanai, ievērojot normatīvo aktu
prasības.

Izprot atšķirības starp tradicionālo un uz
kompetencēm balstītu personāla vadību, spēj
definēt un aprakstīt kompetences, prot
piemērot kompetenču vērtēšanas metodes,
pārzina aktuālāko teorētisko informāciju par
uz kompetencēm balstītu cilvēkresursu
vadību, spēj piemērot kompetenču pieeju
darbinieku atlases procesā, spēj organizēt
personāla darba izpildes un kompetenču
novērtēšanas procesu, prot izstrādāt un
pielietot personāla darba izpildes un
kompetenču novērtēšanas sistēmu, prot
argumentēti izteikt savu viedokli, ir
informēti par citu valstu pieredzi
kompetenču pieejas izmantošanā.
Spēj izstrādāt iekšējos normatīvos aktus un
rīkojumus uzņēmuma, iestāžu personāla
jautājumos, spēj veikt likumīgu darbinieku
atlases procesu, prot pielietot personāla
atlases metodes, spēj izstrādāt priekšlikumus
un administrēt darba samaksas un
motivēšanas sistēmas, atbilstoši normatīvo
aktu prasībām, spēj piemērot darba tiesisko
attiecību reglamentējošos normatīvos aktus,
spēj konsultēt darbiniekus par kompetencē
esošiem jautājumiem darba un sociālajās
tiesībās, prot pielietot praktiskajā darbā
darba tiesisko attiecību reglamentējošos
normatīvos aktus.
Spēj izklāstīt lietišķās saskarsmes principus,
spēj izklāstīt etiķetes galvenos teorētiskos
jautājumus, spēj analizēt un izvērtēt
profesionālo saskarsmi no etiķetes un
efektīvas komunikācijas viedokļiem, prot
lietot lietišķas saskarsmes un etiķetes
prezentācijās un argumentējošās runās un
tekstos.

Izprot teorētiski būtiskākos organizāciju
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psiholoģija

Personības
psiholoģija

Prezentācijas
prasmes

par
būtiskākajiem
organizāciju
psiholoģijas
jautājumiem.
Rosināt
studējošos
atpazīst
organizāciju
psiholoģijas
likumsakarības
praksē.
Sintezēt
organizāciju
psiholoģijas
dažādas teorētiskās atziņas, piemērojot
tās mainīgām situācijām darbā ar
personālu. Veidot studējošajiem prasmi
noteikt problēmu aspektus organizācijā
darbā ar personālu, vadoties no
darbinieku individuālajām īpatnībām, un
risināt
radušās
problēmsituācijas.
Nostiprināt studējošajiem iemaņas iegūt
un atlasīt nepieciešamo informāciju
organizāciju psiholoģijas nozarē, spējot to
analizēt un izmantot praksē.
Veicināt izprast būtiskākos personības
psiholoģijas
jautājumus,
sintezēt
personības
psiholoģijas
dažādas
teorētiskās atziņas, piemērojot tās
dažādām situācijām darbā ar personālu,
veicināt, lai studenti būtu ieguvuši
praktiskas iemaņas savas personības un
profesionālās darbības pašnoteikšanās
procesā, rosināt studentus atpazīst
personības psiholoģijas likumsakarības
praksē,
veicināt
prasmi
risināt
problēmsituācijas darbā ar cilvēkiem,
veicināt
studentu
prasmi
noteikt
cilvēku/darbinieku individuālās īpatnības,
pētīt un analizēt cilvēku/darbinieku
personības attīstību, sniegt studentiem
iemaņas iegūt un atlasīt nepieciešamo
informāciju psiholoģijas nozarē, spējot to
analizēt un izmantot praksē.
Sniegt zināšanas un praktiskas iemaņas
runas
prasmju
pilnveidošanā
un
prezentācijas mākslā, iepazīties ar
dažādām runas/ uzstāšanās gatavošanas
metodēm, iepazīties ar prezentācijas
stiliem, iepazīties ar dažādām runas/
uzstāšanās gatavošanas metodēm, sniegt
priekšstatu
par
komunikatīvās
kompetences būtību un teorētisko
pamatojumu, sniegt praktisku runas
prasmju attīstīšanu un runas prasmes
pielietošanu saziņā prezentācijas procesā,
ņemot vērā cilvēka psihi un tās
pašregulāciju katra dalībnieka runas
procesu, saliedēt runas prasmes un ar
ķermeņa valodas kustībām un to
izteiksmīgumu, veidot tādu runu, kur
pamatā ir ķermeņa un balss aparāta
vienotas darbības princips, kas paredz
izpildošās meistarības elementu –
elpošanas, artikulācijas, runas tehnikas,
ķermeņa motorikas, fonētiskās dzirdes,
redzes un citu sajūtu konsolidāciju, izpētīt
neverbālās komunikācijas lomu un
ietekmi, izmantojot biroja tehniku.

psiholoģijas
jautājumus.
Atpazīst
organizāciju psiholoģijas likumsakarības
praksē.
Spēj
sintezēt
organizāciju
psiholoģijas dažādas teorētiskās atziņas,
piemērojot tās mainīgām situācijām darbā ar
personālu. Prot noteikt problēmu aspektus
organizācijā darbā ar personālu, vadoties no
darbinieku individuālajām īpatnībām, un
risināt radušās problēmsituācijas. Prot iegūt
un
atlasīt
nepieciešamo
informāciju
organizāciju psiholoģijas nozarē, spēj to
analizēt un izmantot praksē.

Izprot teorētiski būtiskākos personības
psiholoģijas jautājumus, spēj sintezēt
personības psiholoģijas dažādas teorētiskās
atziņas, piemērojot tās dažādām situācijām
darbā ar personālu, ir ieguvuši praktiskas
iemaņas savas personības un profesionālās
darbības pašnoteikšanās procesā, atpazīst
personības psiholoģijas likumsakarības
praksē, prot risināt problēmsituācijas darbā
ar cilvēkiem, prot noteikt cilvēku/darbinieku
individuālās īpatnības, pētīt un analizēt
cilvēku/darbinieku personības attīstību, prot
iegūt un atlasīt nepieciešamo informāciju
psiholoģijas nozarē, spēj to analizēt un
izmantot praksē.

Izprot to, kā ietekmēt savus klausītājus,
izprot neverbālās komunikācijas lomu un
nozīmi, izprot to, kā praktiski uzlabot
prezentācijas prasmes, prot pārvaldīt
nedrošību un stresu. Izprot referāta
sagatavošanu un īstenošanas realizāciju,
publiski prezentējot, prot regulēt un
kontrolēt skanīgumu jeb dzirdamību,
pārvalda atsevišķu skaņu, zilbju vārdu
izrunu un saprotamību (dikciju), pārvalda
balss un ķermeņa izteiksmes līdzekļus, kas
atklāj garastāvokli, attieksmes, emocionālos
stāvokļus,
fizisko
pašsajūtu,
psihofizioloģisko procesu norišu stāvokļus,
kā arī personības īpašību saturu, prot vadīt
ķermeņa motoriku - stāju, gaitu, pozas,
žestus un mīmiku, kas ir fiziskās un
psihiskās
atbrīvotības
un
uzticības
apliecinātājs,
prot
izveidot
spilgtu,
pārliecinošu uzstāšanās procesu ar balss
intonatīvo skanējumu gribas darbības
rezultātā, zina par satura veidošanu, teksta
loģisko uzbūvi, teikuma veidošanu atbilstoši
fonētikas, leksikas, lieku skaņu, prot izskaust
iespraudumu un noformulēt galveno domu,
prot domāt darbībā, spriedumu veidošana,
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Latviešu
valoda
personāla vadībā

Lietišķā
informātika

Palīdzēt apzināties valodas kultūras
nozīmi
indivīda
un
sabiedrības
saskarsmē,
pilnīgojot
teorētiskās
zināšanas un prasmes lietot valodas
izteiksmes līdzekļus mutvārdos un rakstos
atbilstoši literārās valodas normām,
sekmēt latviešu literārās valodas normu
izpratni un apguvi, nostiprinot un
pilnveidojot
studentu
zināšanas
morfoloģijā, sintaksē, pilnīgot studentu
prasmes lietot valodas izteiksmes
līdzekļus atbilstoši literārās valodas
normām, iepazīstināt ar tām valodas
normām, kas nozīmīgas dažādos valodas
stilos.
Iemācīt lietot informācijas tehnoloģijas
daudzveidīgu
uzdevumu
risināšanā,
iemācīt veidot teksta dokumentus
profesionālajā līmenī, izmantojot MS
Word, iemācīt risināt uzdevumus,
izmantojot tabulu procesoru MS Excel,
iemācīt noformēt galīgus rezultātus
prezentācijas veidā ar MS PowerPoint
palīdzību, attīstīt praktiskas iemaņas
darbā ar personālo datoru, padziļināt
zināšanas, prasmes un iemaņas par MS
Office
datorprogrammām
un
gūt
priekšstatu par lietojumiem specialitātē.

tēžu
un
antitēžu
izvirzīšana
un
argumentēšana, prot pārvaldīt balss radīto
skaņu dinamiku: augstumu, diapazonu,
tembru, spēku, skaļumu un rezonansi, prot
izveidot pozitīvu, pārliecinošu, interesantu,
lietišķu prezentācijas procesu.
Pēc šī studiju kursa apguves studenti ir
pilnveidojuši
zināšanas
par
valodas
funkcijām un saziņas līdzekļiem, prasmes
tos izmantot daudzveidīgās saziņas situācijās
birojos. Papildinājuši prasmi rediģēt tekstus,
analizēt un vērtēt to valodu atbilstoši saziņas
situācijai. Studenti profesionāli pilnveidojuši
lietišķo rakstu valodas prasmes.

Izprot
datorizētas
teksta
apstrādes
pamatprincipus, priekšrocības un trūkumus,
prot veikt ikdienas uzdevumus, kas saistīti ar
teksta dokumenta izveidošanu, rediģēšanu
un formatēšanu, prot teksta dokumentā
ievietot, rediģēt un formatēt tabulas, attēlus,
satura rādītāju, zina izklājlapu lietošanas
jomas un pamatjēdzienus, prot veidot,
formatēt un modificēt izklājlapas, prot
izklājlapās veikt aprēķinus, ģenerējot un
izmantojot
matemātikas,
statistiskas
formulas un funkcijas, veidot un formatēt
diagrammas, prot izklājlapās veikt datu
kārtošanu un datu atlasi, zina prezentācijas
līdzekļu izmantošanas iespējas, prot veidot,
formatēt un modificēt prezentācijas, lietot
dažādus to slīdu demonstrēšanas efektus.
Studentiem jāprot kontaktēties mutiski un
rakstiski ar darbu saistītās situācijās,
izmantojot profesionālo terminoloģiju.

Lietišķā
svešvaloda

Attīstīt
lietišķās
sarunvalodas,
klausīšanās, rakstīšanas prasmes par
tēmām, kas saistītas ar personāla vadību.

Korporatīvā
kultūra

Iepazīstināt ar korporatīvās kultūras
nacionālās, darījumu un sadzīves kultūras
īpašībām, veidot izpratni par korporatīvas
kultūras struktūru, tās līmeņiem un
elementiem, iemācīt izvēlēties un lietot
korporatīvās
kultūras
vērtēšanas
metodiku, iemācīt izstrādāt plānu
korporatīvās kultūras uzlabošanai.

Spēj izklāstīt galvenās korporatīvās kultūras
nacionālās, darījumu un sadzīves kultūras
īpašības, spēj analizēt korporatīvas kultūras
struktūru, tās līmeņus un elementus, prot
izvēlēties un lietot korporatīvās kultūras
vērtēšanas metodiku, prot izstrādāt plānu
korporatīvās kultūras uzlabošanai.

Izprast jēdziena „sabiedriskās attiecības”
tādu definīciju, kurā būtu uzsvērta
nepieciešamība izveidot un uzturēt
attiecības starp organizācijām un ar tām
saistītajām sabiedrības grupām, prast
noteikt galvenos pamatojumus un
motivāciju
profesionālās
ētikas
nepieciešamībai sabiedrisko attiecību
praksē, prast definēt komunikāciju kā
divvirzienu procesu, kas norisinās dziļi

Prot
izanalizēt
konkrēta
uzņēmuma
sabiedrisko attiecību darbību, izprot
komunikāciju un sabiedrisko domu, pielieto
profesionālo
ētiku
komunikācijā
ar
personālu, zina preses ziņojumu veidus un
spēj uz tiem reaģēt uzņēmuma krīzes laikā,
izprot kā organizēt preses konferences un
jaunu produktu prezentācijas.

(angļu
un krievu vai vācu
valoda)

Izvēles kursi
Sabiedrisko
attiecību pamati

48

Uzņēmējdarbības
organizēšana un
plānošana

Administratīvais
process

Kvalitātes vadības
pamati

personiskā, starppersonu un sociālā
kontekstā, izprast sabiedrisko attiecību
speciālistu un žurnālistu darbu, lai iekšējo
veicinātu komunikāciju, prast vispārīgos
vilcienos aprakstīt sabiedrisko attiecību
problēmu
risināšanas
procesu
un
personāla vadītāja lomu problēmu
risināšanā.
Sniegt zināšanas par uzņēmējdarbības
formu īpatnībām, sniegt zināšanas
plānošanas metodoloģijā, plānošanas un
plānu izvēlē, sniegt zināšanas potenciālas
informācijas avotu izmantošanā jaunu
ideju ģenerēšanas procesā, sniegt izpratni
par uzņēmējdarbības iekšējās un ārējās
vides faktoru ietekmi, veidot izpratni par
biznesa plāna izstrādi.
Iepazīstināt ar administratīvā procesa
vispārīgiem noteikumiem, lai prastu tos
izmantot
nolūkā
nodrošināt
demokrātiskas,
tiesiskas
valsts
pamatprincipu, it sevišķi cilvēktiesību,
ievērošanu konkrētās publiski tiesiskajās
attiecībās starp valsti un privātpersonu,
veidot izpratni par administratīvo procesu
kopumā un administratīvā procesa
principiem, veidot izpratni par principu
un tiesību normu tiesisku, precīzu un
efektīvu piemērošanu visās administratīvā
procesa stadijās, veidot izpratni par
administratīvā
akta
jēdzienu,
tā
sastāvdaļām un noformēšanas prasībām,
apgūt zināšanas administratīvā procesa
jautājumos, risinot teorētiskas un
praktiskas
dabas
problēmas
un
jautājumus, apgūt iemaņas izvērtēt
amatpersonu izvirzīto prasību pamatotību,
apgūt iemaņas piemērot administratīvā
procesa normas kopumā un konkrēti,
pieņemot lēmumus vai sagatavojot
lēmumu projektus, iegūt prasmi juridiski
korekti noformēt lēmumu projektus, it
īpaši administratīvos aktus.
Sistēmiski izprast, analizēt un iemācīties
praktiski izmantot kvalitātes vadības
principus,
perspektīvākos
kvalitātes
vadības sistēmu modeļus, izvērtējot to
piemērotību ieviešanai uzņēmējdarbībā,
publiskajā
pārvaldē,
sabiedriskajās
organizācijās, izprast kvalitātes vadības
nozīmi konkrētu organizāciju darbībā un
attīstībā, izprast normatīvo aktu prasības
un sociāli ekonomiskos
attīstības
virzienus sabiedrībā, kas ietekmē
kvalitātes vadību, izprast procesu pieeju
kvalitātes vadībā un kvalitātes vadības
dokumentācijas nozīmi, prast noteikt
atbilstošāko kvalitātes vadības sistēmas
modeli atbilstoši organizācijas prasībām

Zina plānošanas metodiku, biznesa plānu
izstrādāšanas principus, pārzina plānošanas
etapus,
prot
pareizi
formulēt
uzņēmējdarbības misiju, mērķus, izveidot un
izmantot SVID analīzi, prot veikt tehniski
ekonomiskos
aprēķinus
projektu
pamatošanai un to noformēšanu biznesa
plāna formā, spēj uzkrāt pieredzi pārvērtēt
vadības un plānošanas jomā ar mērķi tālāk
pilnveidot savas zināšanas mainīgās sociālās
prakses apstākļos.
Izprot administratīvo procesu kopumā un
administratīvā procesa principu nozīmi,
pārzina visas administratīvā procesa stadijas,
saprot administratīvā procesa normu
prasības un spēj tās pielietot, saprot
administratīvā akta jēdzienu, tā sastāvdaļas
un administratīvā akta noformēšanas
prasības, prot savas kompetences ietvaros
juridiski
korekti
noformēt
lēmumu
projektus, it īpaši administratīvos aktus, prot
izvērtēt amatpersonu izvirzīto prasību
pamatotību.

Izprot kvalitātes vadības būtību, principus,
priekšrocības,
iespējamās
problēmas,
sistēmas,
procesus,
dokumentācijas
nepieciešamību, ieviešanas iespējas, atbalsta
pasākumus un auditu, pārzina normatīvo
aktu prasības kvalitātes vadības jomā, prot
noteikt izplatītāko kvalitātes vadības sistēmu
būtiskākās atšķirības, prot lietot kvalitātes
vadības modeļus un izvēlēties atbilstošāko
modeli konkrētas organizācijas vajadzībām,
prot sagatavot funkcionējošas kvalitātes
vadības
sistēmas
izvērtējumu
vai
organizācijas darbību atbilstoši konkrētas
kvalitātes vadības sistēmas modelim un tās
uzlabošanas priekšlikumus (priekšlikumus
par kvalitātes vadības sistēmas ieviešanu un
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Projektu vadība

un prast efektīvi to izmantot organizācijas
darbības pilnveidē, izprast kvalitātes
vadības audita nepieciešamību un dažādas
tā iespējas, izprast informācijas un
pakalpojumu centru nozīmi un to saistību
ar kvalitātes vadību, izprast kvalitātes
balvu un citu atbalsta pasākumu, citu
valstu pieredzes lomu kvalitātes vadības
attīstībā.
Sniegt zināšanas par projekta vadības
jēdzienu un projekta sagatavošanas un
īstenošanas
paņēmieniem,
sniegt
informāciju
par
projekta
vadības
jēdzieniem un būtību, sniegt informāciju
par projekta sagatavošanas un vadības
posmiem, sniegt informāciju par projekta
nepieciešamo resursu un laika plānošanu,
sniegt informāciju par projekta vides
analīzi un iespējamo risku noteikšanu,
sniegt
informāciju
par
projekta
pieteikumu sagatavošanu.

attiecīgu plānu), pārzina dažādas audita
iespējas kvalitātes vadības jomā.

Zina projekta vadības pamatjēdzienus un
projekta sagatavošanas un vadības posmus,
prot analizēt projekta vidi un noteikt
projekta ietekmējošus faktorus un riskus,
prot noteikt projektam nepieciešamos
resursus, sagatavot projekta budžetu un laika
grafiku, prot sagatavot projekta pieteikumu.

Kā redzams, studiju kursi un to apraksti ļauj pilnvērtīgi apgūt profesijas prasības.

2.5. Studiju programmas organizācija
Studiju procesa organizācija Alberta koledžā notiek atbilstoši Izglītības likumam,
Augstskolu likumam un Profesionālās izglītības likumam. Studijas reglamentē studiju
programma, studiju plāns, studiju kursu programmas un studiju kalendārais grafiks.
Studijas tiek organizētas pilna laika klātienē un nepilna laika klātienē, bet no
2012./2013. studiju gada arī e-studijas. Studijas organizētas pa semestriem. Pilna laika studiju
ilgums ir četri semestri, nepilna laika studiju ilgums ir pieci semestri. Tiek organizētas divas
eksāmenu sesijas studiju gadā. Studiju programmas kopējais apjoms ir 80 kredītpunkti, kurus
pilna laika studenti apgūst 2 gadu un nepilna laika studenti - 2 gadu un 6 mēnešu laikā.
Studijas organizētas tā, lai dotu iespējas studentiem apgūt gan vispārizglītojošās prasmes, gan
arī speciālās prasmes atbilstoši profesijas standartam un valsts pirmā līmeņa profesionālās
augstākās izglītības standartam.
Programmas saturs pēc kredītpunktu apjoma ir sekojošs:


Studiju kursi - 56 KP apjomā;



Prakse - 16 KP apjomā;



Kvalifikācijas darbs - 8 KP apjomā.

Kopumā studiju programmas sadalījums procentuāli ir sekojošs:


70 % no KP kopapjoma ir studiju kursi;



20 % - prakse;



10 % - kvalifikācijas darbs.
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Studiju programmā ir iekļauti vispārizglītojošie studiju kursi, nozares studiju kursi
(ieskaitot izvēles kursus), prakse un kvalifikācijas darbs.
Jau 2010./2011.studiju gadā, konsultējoties ar darba devējiem, absolventiem un
studentiem, tika veikti būtiski studiju programmas satura pārveidojumi, jau turpmākajos
studiju gados var pārliecinoši konstatēt, ka šī reforma ir attaisnojusies. Vēl vairāk pārliecība
par izmaiņu pamatotību nostiprinājās šajā studiju gadā. Nolūkā jau studiju sākumā sniegt
pilnvērtīgu ievirzi studijās un profesijas apguvē, ievadīt pētnieciskā darba pamatos, saliedēt
studiju grupu un veidot iespējami vienotāku komandu, tika ieviests studiju kurss „Ievads
specialitātē un personības izaugsmes treniņš”, ko studenti atzinīgi novērtē. Lai būtu iespējams
padziļinātāk pievērsties personāla vadības aktualitātēm, ieviests studiju kurss „Personāla
vadības aktuālās problēmas un risinājumi”, kas bāzēts uz kompetenču pieeju. Studentiem tiek
piedāvāti izvēles studiju kursi atbilstoši studējošo interesēm un profesijas apguves
aktualitātēm. Pētnieciskā darba zināšanas un prasmes tiek nostiprinātas studiju kursā
„Socioloģijas pamati”, pēc tam - kursa darbā „Personāla vadībā un ētikā”, izpētot aktuālākos
un nozīmīgākos personāla vadības tematus. Aktualizēti arī prakses uzdevumi, pēc darba
devēju ieteikuma vairāk pievēršoties personāla lietvedības jautājumiem. Studiju beigās ir
paredzēta kvalifikācijas darba izstrāde (8 KP) un aizstāvēšana, šo darbu temati tiek izvēlēti,
regulāri konsultējoties ar darba devējiem prakses organizācijās. Studiju programmā regulāri
pievērš lielu uzmanību kvalifikācijas darbu sagatavošanas pilnveidei.
Alberta koledžā ir izstrādātā iekšējās kvalitātes kontroles sistēma, pamatojoties uz
„Nolikumu par iekšējās kvalitātes sistēmas nodrošināšanu Alberta koledžā”. Organizēta
metodiskā komisija, kurā apspriež aktuālākos metodiskā darba jautājumus, tiek pilnveidota
koledžas personāla vadība, šajā studiju gadā ieviešot personāla novērtēšanu (turpmāk plānots
arī pilnveidot adaptāciju un motivēšanu). Regulāri notiek studiju programmu direktoru
apspriede, kuras laikā tiek apspriestas aktualitātes studiju un pētniecības jomā, kā arī
sadarbības iespējas starp programmām u.c. Reizi mēnesī notiek koledžas padomes sēdes,
kurās tiek pieņemti būtiskākie koledžas darbības un attīstības lēmumi.
Studiju procesa kvalitātes nodrošināšanai ir veikti sekojoši pasākumi:


Studiju programmas direktors sagatavo studiju virziena (studiju programmas)
pašnovērtējumu, kuru prezentē un apstiprina Padomes sēdē.



Studiju programmas direktors sagatavo darbības plānu jaunajam mācību gadam,
tajā iekļaujot plānotas aktivitātes programmas studentiem un docētājiem un
iesniedz to direktoram.
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Regulāri organizētas ieinteresēto pušu aptaujas, to rezultāti tiek ņemti vērā,
plānojot turpmāko darbu.



Katru gadu akadēmiskā personāla darbinieki aktualizē studiju kursu aprakstus un
pārbaudījumu materiālus.



Studiju gada noslēgumā docētāji iesniedz studiju programmas direktoram atskaiti,
kura tiek izvērtēta docētāja novērtēšanas sarunā, savukārt, studiju programmas
direktors sagatavo līdzīgu atskaiti, to iesniedzot direktorei un pārrunājot to
novērtēšanas sarunās.



Tiek aktualizētas lektoru darba mapes, tajā iekļaujot studiju kursa aprakstu, lekciju
materiālus u.c. nepieciešamo metodiskos materiālus.



Gala pārbaudījumu (kvalifikācijas darbu aizstāvēšana) norise notiek, veidojot
komisiju saskaņā ar normatīvo aktu prasībām.



Tiek organizētas radošās darbnīcas, vieslekcijas, semināri, mācību ekskursijas,
pētījumi, konferences u.c. pasākumi.

Tātad studiju programmas organizācija ļauj sasniegt mērķus un uzdevumus.

2.6. Prasības, uzsākot studiju programmu
Alberta koledžā piedāvātās programmas adresētas tai aktīvajai sabiedrības daļai, kas
pēc vidējās vai jau augstākās izglītības ieguves izjūt vajadzību pēc mūsdienīgas profesionālas
izglītības, kas samērojama ar Eiropas Savienības prasībām. Studiju programma dod iespēju
iegūt un paaugstināt kvalifikāciju gan privātajā, gan publiskajā sektorā nodarbinātajiem.
Koledža piedāvā dažādas ievirzes kursus un programmu blokus, kuri dod iespēju strādājošiem
speciālistiem paaugstināt savu profesionālo kvalifikāciju. Līdzšinējie darbības gadi un
pieredze ļauj secināt, ka reflektanti izvēlas studijas koledžā divu galveno apsvērumu dēļ:


kā lietišķu, praktiski izmantojamu profesionālu zināšanu iegūšanas centru;



kā izglītības un kultūras centru, kas dod iespēju studentiem paplašināt izpratni par

sabiedrisko procesu norisēm un padziļināt savas komunikācijas prasmes.
Tas redzams gan studentu aptauju rezultātos, gan reflektantu motivācijas vēstulēs u.c.
iesniedzamajos dokumentos, pārrunās u.c.
Alberta koledžā studē:


jaunieši pēc vidusskolas;



jaunieši pēc arodvidusskolas;



interesenti, kuri vēlas iegūt augstāko izglītību, īstenojot mūžizglītības
nepieciešamības un iespējas (tas īpaši svarīgi ir mainīgajā darba vidē);
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citu augstskolu absolventi, kuri vēlas aktualizēt savas zināšanas vai mainīt
profesiju (šāda iespēja tiek izmantota samērā bieži un sekmīgi).

Tiesības studēt koledžā bez jebkādas diskriminācijas ir katram LR pilsonim,
personām, kurām ir tiesības uz LR izdotu nepilsoņu pasi, ES pilsoņiem, kā arī personām,
kurām ir izsniegtas pastāvīgās uzturēšanās atļaujas. Tā kā koledža nodrošina pirmā līmeņa
augstāko profesionālo izglītību, studēt tajā var tikai personas ar vidējo vai augstāko izglītību.
Uzņemšana notiek bez papildu iestājpārbaudījumiem (izņemot normatīvajos aktos
paredzētos gadījumus), ņemot vērā:
1) centralizētajos eksāmenos latviešu valodā un svešvalodā (angļu vai krievu valodā)
vērtējums ir ne zemāks par F līmeni;
2) personas, kuras nav kārtojušas centralizētos eksāmenus, t.i. personas, kuras ieguvušas
vidējo izglītību līdz 2004.gadam, personas, kuras ieguvušas vidējo izglītību ārvalstīs,
kā arī personas ar īpašām vajadzībām tiek uzņemtas studiju programmā, pamatojoties
uz vispārējo vidējo izglītību apliecinoša dokumenta atzīmēm latviešu valodā un
svešvalodā (angļu vai krievu valodā), kuros jābūt sekmīgam vērtējumam.
Personai, kura iepriekšējo izglītību ieguvusi ārvalstīs, pirms pieteikšanās studijām
nepieciešams apliecināt savas izglītības atzīšanu Latvijā.
Kā redzams, uzņemšanas prasības ļauj piesaistīt atbilstošus studentus.

2.7. Studiju programmas praktiskā īstenošana
Studiju procesa organizācija notiek atbilstoši Izglītības likumam, Augstskolu likumam
un Profesionālās izglītības likumam. Studijas reglamentē studiju programma, studiju plāns,
studiju kursu programmas un studiju kalendārais grafiks. Studijas tiek organizētas atbilstoši šī
ziņojuma 1.sadaļā izklāstītajam.
Studiju programmas realizācija notiek radoši, izmantojot dažādas metodes:


lekciju metode, kura pamatā tiek izmantota studiju kursos, kuri nav pietiekamā
daudzumā nodrošināti ar literatūru (pēdējos gados gandrīz visos studiju kursos
sagatavoti lekciju konspekti) vai kursos, kur šī metode ir visefektīvākā vai ļoti
būtiskas, piemēram, kuru apguve patstāvīgi ir sarežģīta;



vieslekcijas, izmantojot aktuālu papildus zināšanu sniegšanu, kā arī citu viedokļu
iepazīšanai un apspriešanai;



patstāvīgais darbs, kura laikā studenti iemācās vākt, apkopot un analizēt
nepieciešamo informāciju (tam tiek pievērta arvien lielāka vērība);
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semināri, kuri ļauj studentiem izkopt runas kultūru, attīsta spējas argumentēti
aizstāvēt savu viedokli un māku prezentēt informāciju;



grupu darbs tematu praktiskai izpētei un prezentācijai, apgūstot darbu komandās
un pilnveidojot komunikatīvās un prezentēšanas prasmes;



lietišķās (lomu) spēles, kuru laikā studentiem ir iespēja pielietot praksē iegūtās
zināšanas, risinot dažādas problēmas un analizējot praktiskās situācijas



situāciju analīze un gadījumu (kāzusu) risināšana;



radošās darbnīcas aktuālu jautājumu praktiskai apguvei;



mācību ekskursijas u.c.

Izmantojot dažādas studiju formas un metodes, ir iespējams panākt, ka studenti apgūst
studiju programmā nepieciešamās zināšanas un prasmes, attīsta un pilnveido darba tirgus
prasībām atbilstošas specifiskās prasmes un spējas. Studiju procesā plaši tiek izmantotas
mūsdienu informācijas tehnoloģijas (e-studijās – MOODLE sistēma). Nodarbību laikā
docētājiem un studentiem ir iespēja izmantot multimedijus, kas ļauj studentiem paralēli
studiju kursu satura apguvei iegūt prezentācijas un citas tehniskās prasmes. Koledža organizē
papildus bezmaksas konsultācijas studējošiem: centralizēti (visiem studējošajiem) – sesiju
laikā, arī individuāli – saskaņā ar grafiku.
Tiek organizētas studentu zinātniski pētnieciskās konferences, kurās apspriež nozares
aktualitātes, sagatavojot referātus, kā arī padziļina savas prezentācijas sagatavošanas un
publiskās runas prasmes.
Par metodiskā darba pilnveidošanu atbildīgs ir studiju programmas direktors, kurš
vada metodisko komisiju. Tās sēdēs regulāri tiek apspriesti metodiskā darba pilnveides
jautājumi. Studiju kursi tiek plānoti loģiskā secībā (no ievirzes un vispārizglītojošajiem
kursiem, pārejot pie profesionālajiem un specifiskajiem kursiem). Nodarbību saraksts tiek
sagatavots savlaicīgi, pietiekami stabils (izņēmumi ir lektoru darba nespēju gadījumos).
Nodarbību saraksts un izmaiņas ir pieejams koledžas mājas lapā (pēkšņu izmaiņu gadījumos
studenti tiek apziņoti telefoniski vai pa e-pastu). 2013./2014.studiju gadā tika ieviesti vairāki
uzlabojumi studiju programmas praktiskajā realizēšanā:


nostiprinātas pētniecības zināšanas, prasmes un attīstītas komandas darbības prasmes
studiju kursā „Ievads specialitātē un personības izaugsmes treniņš” (tā praktiskā
īstenošana pilnveidota, ko studenti atzinīgi novērtē);



veikti pētījumi studiju kursos „Ievads specialitātē un personības izaugsmes treniņš”,
„Personāla vadība un ētika”, „Socioloģijas pamati”, „Organizāciju psiholoģija”,
„Tirgzinības pamati” u.c.
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panākta kvalifikācijas un kursa darbu sagatavošanas kvalitātes uzlabošanās (to
aizstāvēšanā komisija izsaka atzinīgus vērtējumus);



nodrošinātas iespējas studijām e-vidē, izmantojot MOODLE;



precizēti studiju kursu apraksti, veikti metodiska rakstura uzlabojumi, novēršot satura
pārklāšanos;



sagatavoti lekciju konspekti visos studiju kursos, tie publiskoti MOODLE, tajā
ievietoti arī papildus materiāli;



tiek precizēti pārbaudījumu jautājumi un citi metodiskie materiāli;



studenti zinātniski pētniecisko darbu rezultāti plaši apspriesti studentu konferencē, jau
otro studiju gadu veidojot atsevišķu sekciju;



organizētas mācību ekskursijas, vieslekcijas, radošās darbnīcas un veikti citi
pasākumi.
Liela uzmanība programmas realizācijā tiek pievērsta praktisko un teorētisko zināšanu

integrēšanai, tādēļ būtiska loma ir programmā realizētajām praksēm viņu specializācijai
atbilstošās darba vietās. Prakses ļauj pārbaudīt un pilnveidot apgūtās zināšanas un prasmes
darba vidē, kā arī iegūt jaunas iemaņas. Saskaņā ar valsts izglītības standartu par pirmā līmeņa
profesionālās augstākās izglītību, profesijas standartiem un akreditētām studiju programmām
studējošiem ir paredzētas divas prakses 16 KP apjomā (Prakse I – 8 KP, Prakse II – 8 KP).
Tika aprobēti 2011./2012. studiju gadā sagatavotie precizētie prakses uzdevumi, kuri tika
veidoti, ievērojot darba devēju ieteikumus (tajos vairāk vērības pievērsts personāla
lietvedībai). Precizētie prakses uzdevumi ļauj gan studentiem iegūt atbilstošāku pieredzi, gan
darba devējiem izmantot studentu potenciālu sava darba pilnveidei.
Studijas koledžā beidzas ar kvalifikācijas darba izstrādi un aizstāvēšanu un
kvalifikācijas eksāmenu. Studējošie izstrādā kvalifikācijas darbus uz konkrētas organizācijas
bāzes, veicot tā darbības analīzi un nosakot problēmas, kā arī piedāvājot šo problēmu
risināšanas variantus. Studentiem iespējams izvēlēties kvalifikācijas darba tematu un tā
vadītāju (lektoru plānotās noslodzes ietvaros). Šajā gadā izvēlēti vairāki jauni vai retāk
izmantoti temati, piemēram, darbinieka pēdējās darba dienas organizēšanas pilnveide,
darbinieku mācības un to motīvu izmaiņas, personāla pretošanās pārmaiņām un tās
pārvarēšanas metodes, personāla vadības politikas pilnveide, darba interviju pilnveide u.c. Arī
2013./2014. studiju gadā tika pilnveidots kvalifikācijas darbu un valsts noslēguma
pārbaudījuma process. Tika piesaistīti pieredzējuši kvalifikācijas darbu vadītāji un
profesionāli eksperti kvalifikācijas darbu recenzēšanai un darbam valsts noslēguma
pārbaudījumu

komisijā.

Kvalifikācijas

darbu

sagatavošana

tiek

pārbaudīta

arī
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priekšaizstāvēšanās laikā, lai studenti savos darbos pievērstos būtiskākajiem kvalifikācijas
darbu aspektiem. Šajā studiju gadā tika akcentēta nepieciešamība izpētē izmantot iepriekš
sagatavoto kvalifikācijas darbu rezultātus (secinājumus un priekšlikumus), sagatavot SVID
analīzi u.c. Valsts noslēguma pārbaudījumu atskaitēs minēts: „Visos kvalifikācijas darbos
atspoguļota praksēs saņemtā informācija, tās analīze saistībā ar apgūto teoriju un uz tās bāzes
veidotās atziņas”, kā arī to, ka „studenti patstāvīgi, atbilstoši tēmai, izstrādāja un veica
aptaujas, kā arī analizēja to rezultātu ietekmi uz darbos izvirzīto pētījumu praktisko pusi”.
Akcentēts, ka „atsevišķiem studentiem komisija ieteica iepazīstināt prakses uzņēmumu ar
vērtīgajām atziņām”. Uzsvērts tas, ka „apsveicama bija vairāku studentu pievēršanās
mūsdienu aktualitātēm – stresam darba vietā un personāla lietvedībai”. Minēts „ieteikums ...
apzināt citu attiecīgās nozares uzņēmumu iespēju piedalīties aptaujās un tādējādi paplašināt
izskatāmās tēmas aptaujas apmērus”, kas jau tiek īstenots studiju gada 2.semestrī: „pozitīvi
novērtējama ir studentu pievēršanās vairāku attiecīgās nozares uzņēmumu darbinieku
aptaujāšanai” (2 no 3 darbiem). Ieteikts „konkrētās tēmas plašākai analīzei ... izmantot Valsts
darba inspekcijas, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības, Latvijas Darba devēju
konfederācijas un citu nozares asociāciju ekspertu viedokli”. Ieteikumu izmantošana tiks
akcentēta turpmāko kvalifikācijas darbu sagatavošanā.
Valsts pārbaudījuma rezultāti 2013./2014. studiju gadā:


2014.gada 18.februārī valsts pārbaudījumu kārtoja (kvalifikācijas darbu
aizstāvēja) 18 studenti.



2014.gada 20.jūnijā: valsts pārbaudījumu kārtoja (kvalifikācijas darbu
aizstāvēja) 3 studenti.

Valsts pārbaudījuma (kvalifikācijas darbu) aizstāvēšanas vidējā atzīme kopumā parāda
apgūtās kvalifikācijas novērtējuma stabilu pieaugumu:


2010./2011. studiju gada I semestrī vidējā atzīme - 7,70;



2010./2011. studiju gada II semestrī vidējā atzīme – 8,26;



2011./2012. studiju gada I semestrī vidējā atzīme – 8,29;



2011./2012. studiju gada II semestrī vidējā atzīme – 8,69;



2012./2013. studiju gada I semestrī vidējā atzīme – 8,67;



2012./2013. studiju gada II semestrī vidējā atzīme – 8,28;



2013./2014. studiju gada I semestrī vidējā atzīme – 8.61 (tai skaitā, pilna laika
studentu vidējā atzīme ir 8, bet nepilna laika studentu vidējā atzīme ir 8,65);



2012./2013. studiju gada II semestrī vidējā atzīme – 8.67.
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Valsts pārbaudījuma vidējās atzīmes stabilizācija relatīvi augstā līmenī un tās
paaugstināšanās liecina par mērķtiecīgu darbu studiju programmas kvalitātes uzlabošanā, tai
skaitā,- uzsākto pārveidojumu atbilstību pilnveidošanās mērķim. Valsts noslēguma
pārbaudījuma komisijas priekšsēdētāji atskaitēs atzīmē kvalifikācijas darbu augsto kvalitāti,
zināšanu un prasmju atbilstību prasībām. Tas izskaidrojams ar to, ka kvalifikācijas darbu
sagatavošanai pēdējos studiju gados vienmēr tiek pievērsta ļoti liela uzmanība. Visi
kvalifikācijas darbu sagatavošanas posmi tiek rūpīgi analizēti un atbilstoši analīzes
rezultātiem ieviestas izmaiņas (piemēram, papildus piesaistīti kvalificēti darbu vadītāju un
recenzenti, recenzijas pēc aizstāvēšanas tiek analizētas un ar to kopsavilkumu iepazīstināti
darbu vadītāji un tie studenti, kuri sagatavo nākamos darbus, ieviesti kvalifikācijas darbu
sagatavošanas ievirzes pasākumi, konsultācijas un to priekšaizstāvēšanas u.c.). Šajā studiju
gadā paveiktais darbs un kvalifikācijas darbu rezultātu analīze tika sekmīgi prezentēta Biznesa
augstskolas „Turība” organizētajā starptautiskajā zinātniskajā konferencē.
Daudzu studiju kursu ietvaros studentiem jāsagatavo pētnieciskais darbs – pētījuma
rezultātā veidota eseja u.c. Vairāku studiju kursu (piemēram, „Ievads specialitātē”,
„Socioloģijas pamati”, „Personāla vadība un ētika”, „Organizāciju psiholoģija” u.c.) ietvaros
studentiem ir iespēja realizēt praktiskus pētnieciskus darbus par aktuāliem tematiem. Arī
turpmāk ir plānots iesaistīt studentus pētnieciskos projektos, kas ir tieši saistīti ar studiju
programmu un tās ietvaros apgūstamiem studiju kursiem. Pētniecības nolūkos koledža
organizē konferences, lietišķās spēles, projektu konkursus, vieslekcijas, mācību ekskursijas un
citus pasākumus.
SP realizācija notiek radoši, izmantojot dažādas metodes:
1. Lekciju metode – galvenokārt tiek izmantota studiju kursos, kuros nav pieejama
mācību literatūra pietiekamā apmērā, vai kursos, kur šī metode ir visefektīvākā,
piemēram, kursa materiāla apguve patstāvīgi studentiem ir sarežģīta. Studiju
procesā tiek organizētas arī vieslekcijas.
2. Patstāvīgais darbs.
3. Darbs nelielās grupās – studenti iemācās strādāt komandās un pilnveidot
komunikatīvās un prezentēšanas prasmes tēmu praktiskai apgūšanai.
4. Dialoga metode – tiek pielietota studiju kursos, kur vienlaikus ar teorētisko
zināšanu apguvi tiek izkoptas arī komunikatīvās prasmes.
5. Praktiskās nodarbības – palīdz pielietot iegūtās teorētiskās zināšanas, tai skaitā
risinot kāzusus, izstrādājot dokumentu paraugus u.c.
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6. Prakse – iespēja studentiem iegūt praktiskās iemaņas, iepazīties ar darbā
notiekošajiem procesiem.
7. Semināri – tiek organizēti gandrīz visos studiju kursos. Tie ļauj studentiem izkopt
runas kultūru, prezentēt ziņojumu, attīstīt spējas argumentēt un aizstāvēt savu
viedokli.
8. Studentu pētnieciskās darbības un jaunrades konferences - studentiem ir iespēja
apspriest nozares aktualitātes, veikt patstāvīgo zinātnisko pētījumu un prezentēt to,
tādā veidā padziļināt savas prezentēšanas un publiskās runas prasmes.
9. Lietišķās spēles – studenti pielieto praksē iegūtās zināšanas, risinot dažādas
problēmas un analizējot praktiskās situācijas.
10. Mācību ekskursijas – studenti iepazīstas ar nozares speciālistiem un to darbu,
iegūst jaunu informāciju, kas ir nepieciešama studiju kurus ietvaros.
11. E-studiju metodes: katra kursā notiek videolekcijas tiešraidē (ar ierakstu, kurš
pieejams e-vidē), studenti saņem konsultācijas e-vidē, studenti saņem, pilda un
iesniedz darbus e-vidē, docētāji pārbauda un vērtē darbus e-vidē.
Kā redzams, lai sasniegtu studiju programmas mērķus un uzdevumus, tiek izmantotas
daudzveidīgas iespējas. Kā piemēri minētajam plašāk tiek raksturotas mācību ekskursijas,
vieslekcijas un radošās darbnīcas.
Lai studējošie gūtu priekšstatu par darba specifiku pie potenciālajiem darba devējiem
2013./2014. studiju gadā tika organizētas būtiskas mācību ekskursijas (skat. 2.1.5 tabulu), to
skaits, salīdzinot ar iepriekšējo studiju gadu, palielinājies.
2.5.tabula
Mācību ekskursijas
1.

2.

3.

4.
5.

6.

„Kādas pamatprasmes un kompetences nepieciešamas darba tirgū?” - Labklājības
ministrijas darbība, valsts pārvaldes organizācija. Lektori – I.Lipskis u.c. Organizē
Armands Kalniņš, 27.09.2013.
„Cilvēkresursu plānošana un attīstība valsts pārvaldē”. Lektori – Baiba Medvecka, Valsts
kancelejas Valsts pārvaldes attīstības departamenta vadītāja vietniece. Organizē Sigita
Ķirse, lektore 16.10.2013.
„Kvalitātes vadība pašvaldībā”. Lektori - Inese Krustiņa, Rīgas Domes (RD)
Apmeklētāju pieņemšanas centra (APC) vadītāja, piesaistot citus RD un APC
darbiniekus. Organizē Armands Kalniņš, 22.10.2013.
„Brīvprātīgā darba organizēšana un vadīšana Bērnu slimnīcas Vecāku mājā”. Organizē
Ilze Jozēna, 06.11.2013.
„Rīgas Domes Apmeklētāju pieņemšanas centra darbība”. Lektori - Inese Krustiņa, Rīgas
Domes (RD) Apmeklētāju pieņemšanas centra (APC) vadītāja, piesaistot citus RD un
APC darbiniekus. Organizē Armands Kalniņš, 07.11.2013.
„Personāla vadība Rīgas Domē”. Lektori - Rīgas Domes (RD) Personāla nodaļas vadītāja
Rita Logina, Inese Krustiņa, RD Apmeklētāju pieņemšanas centra vadītāja, piesaistot
citus RD un APC darbiniekus, organizē Armands Kalniņš, lektors, 25.03.2014.
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7.

8.
9.

10.
11.
12.

„Mēdiji, profesionālā latviešu valoda, personāla darba organizēšana”. Lektori - SIA
Dienas Mediji personāldaļas vadītājs, Ilze Cerbule – SIA Dienas Mediji sabiedrisko
attiecību projektu vadītāja, SIA Dienas Mediji, Tipogrāfija Mūkusala, organizē Līga
Ribkinska, 02.04.2014.
„Personāla vadība Lauku atbalsta dienestā”. Lektori - Lauku atbalsta dienesta Personāla
daļas vadītāja Ērika Gromule, organizē Armands Kalniņš, 08.04.2014.
„Latvijas Nacionālais arhīvs”. Lektors: LNA Personu fondu un ārvalstu dokumentu
nodaļas arhīva eksperts Guntis Švītiņš, „Lietvedība personāla vadībā”, organizē Natālija
Verina, 10.04.2014.
„Latvijas Brīvo arodbiedrību Savienība”, organizē Aija Leitāne, 10.04.2014.
„Valsts Darba inspekcija”, organizē Aija Leitāne, 24.04.2014.
Rīgas Centra rajona tiesa, organizē Aija Leitāne, 24.04.2014.
Kā redzams, tikušas organizētas daudzpusīgas un praktiski orientētas mācību

ekskursijas, kuras ir īpaši būtiskas pilna laika studentiem, kuriem pārsvarā trūkst darba
pieredzes vispār vai apgūstamajā profesijā.
2014./2015.mācību gadā SP ietvaros tika organizētas kopumā 9 vieslekcijas (skat. 2.6.
tabulu), kuru temati atbilst aktualitātēm personāla vadībā un citiem ar studijām saistītajiem
būtiskiem jautājumiem. Vieslekciju un radošo darbnīcu tematika ir cieši saistīta ar prakses
uzdevumiem, studiju kursu aktualitātēm u.c. Šie pasākumi tiek augstu novērtēti, tajos iegūtais
sekmīgi tiek izmantots studiju kursu apguvē, prakses uzdevumu izpildē, kvalifikācijas darbu
sagatavošanā. Par to norises kvalitāti studenti tiek aptaujāti, tiek lūgti arī vēlamie turpmāko
viespasākumu temati, pamatojieties uz studentu vēlmēm tiek organizēti nākamie pasākumi.
Uz šādiem pasākumiem tiek aicināti arī absolventi. Viespasākumi notiek bez papildus maksas.
2.6.tabula
Vieslekcijas
1.

2013. gada 14.septembrī 9:00-10:15 vieslekcija „Personāla lietvedība e-vidē”,
Sarmīte Vilsone – 35 dalībnieki

2.

2013. gada 8.oktobrī 18.00 -20:00 vieslekcija „Fizisko personu datu aizsardzība
personāla vadībā”, Dita Bārdiņa – 30 dalībnieki
2013. gada 22.oktobrī vieslekcija „Vizuālo un interaktīvo metožu pielietojums darba
aizsardzības mācību organizēšanā”, LAD Personāla departamenta direktore Ērika
Gromule, LAD Personāla departamenta personāla speciāliste Laima Buša, darba
aizsardzības speciālistes – 33 dalībnieki
2013. gada 5.novembrī 18.00 -19:30 vieslekcija „Kas ir labumu grozs personāla
motivēšanā?”, Sarmīte Vilsone – 26 dalībnieki
2014. gada 25. februārī 18.00 -19:20 vieslekcija „Darba samaksas sistēmas izmaiņas
valsts pārvaldē”, Ērika Gromule, Lauku atbalsta dienests; - 24 dalībnieki
2014. gada 8.martā 9:00 -10:15 vieslekcija – „Koučings kā instruments personāla
attīstībā", Santa Leiboviča – 23 dalībnieki
2014. gada 11.martā 18.00 -19:20 vieslekcija – "Cilvēktiesības nodarbinātības
attiecībās", Edgars Oļševskis, „Turība” – 26 dalībnieki
2014. gada 18.martā 19:30 - 20.45 – e-vieslekcija Inese Ešenvalde „Pārmaiņu
vadība”, - 30 dalībnieki.

3.

4.
5.
6.
7.
8.
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2014.gada 20. maijā 19.30 - 20:50, – e-vieslekcija "Cilvēktiesības nodarbinātības
ietvaros" (2.nodarbība), vada Edgars Oļševskis, augstskolas „Turība” docētājs, mag.
Iur – 25 dalībnieki

9.

2013./2014.mācību gadā SP ietvaros tika organizētas 4 nozīmīgas radošās darbnīcas
(skat. 2.7.tabulu).
2.7.tabula
Radošās darbnīcas
2013. gada 21.septembrī 9:00 -13:30 (6 stundas) radošā darbnīca „Spēles
elementu izmantošana darbā”, BPO Baltic, Lattelecom grupas uzņēmums. Ilze Misiņa,
Sarmīte Vilsone – 44 dalībnieki
2014. gada 11.februārī 18.00 -20:00 radošā darbnīca (3 stundas) „Vadītāja loma
uzņēmumā”, Ilze Misiņa, BPO Baltic, Lattelecom grupas uzņēmums, - 27 dalībnieki
2014. gada 15.februārī 9:00-12:00 (4 stundas) radošā darbnīca „Tiesu prakse
darba tiesībās”, Karīna Platā, - 35 dalībnieki
2014. gada 22.martā 12.30 – 16:50 (6 stundas) radošā darbnīca "Kas jāzina labam
vadītājam?", Sigita Ķirse,

1.

2.
3.
4.

Regulāri tiek organizētas starptautiskās nedēļas, šajā studiju gadā tajā uzstājās
koledžas absolvente I.Rimšāne (Latvija/Belģija), kura strādā Eiropas Komisijā. Viņa stāstīja
par savu pieredzi kā izmantot koledžā iegūtas zināšanas un prasmes sekmīgas karjeras
veidošanā. Uzstāšanās temats: „Work at European Commision. Applying procedure. Role of
CV and Motivation letter”, tā notika 22.11.2013, prezentācija iekļauta nodarbību materiālos
MOODLE.
Koledžā aktīvi pievēršas zinātnei un jaunradei. Kopš 2003. gada Alberta koledža ik
gadu

organizē

divu

veidu

konferences

(plašāka

informācija

http://www.alberta-

koledza.lv/contents.php?parent=384):
1. Zinātniski praktiskā konference „Biznesa attīstība: kā to darīt mūsdienu
Latvijā”, notiek katru rudeni, un tajā piedalās savas jomas profesionāļi. Katru gadu
konferences uzmanība tiek pievērsta konkrētam aktuālam jautājumam. Šajā studiju
gadā atbilstoši studiju programmas specifikai tika piesaistīti divi ziņotāji: I.Ešenvalde
(ASV, e-vidē) un I.Rone (LATTELECOM);
2. Studentu zinātniski praktiskā konference notiek katru pavasari. Tajā piedalās
studenti ar saviem pētījumiem un zinātniskām atziņām. Konferences mērķis ir attīstīt
augstāko izglītības iestāžu studējošo sadarbību diskusijām par aktuāliem sociāliem,
ekonomiskiem un politiskiem procesiem, meklējot, piedāvājot alternatīvas un
risinājumus. Alberta koledžas XI studentu zinātniski praktiskā konference „Studenti
Latvijas izaugsmei” tika organizēta 2014.gada 14.maijā, tajā bija 7 šīs studiju
programmas studentu un absolventu uzstāšanās (kopumā 3 pēdējos studiju gados – 20
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uzstāšanās),

kas

rada

aktualitātēm/prioritātēm.

pilnvērtīgu
Uzstāšanās

priekšstatu
ļauj

labi

par

aprobēt

studiju
pētījumus,

programmas
pilnveidot

kursa/kvalifikācijas darbus. Konferencē uzstājās:


„Konfliktu risināšana darba vietā”, Santa Vosele, Sandra Zālamane (Iestāžu darba
organizācija un vadība);



„Darba devēja izvēles faktori darba meklētāju (darbinieku) skatījumā”, Juļana
Matvijenko, Indra Janvāre (Iestāžu darba organizācija un vadība);



„Personāla izvēle klientu apkalpošanas jomā valsts institūcijā”, Laura Briede
(Iestāžu darba organizācija un vadība);



„Darbinieku motivācijas paaugstināšanas iespējas”, Inna Gičuka, Raivis Bebrišs
(Iestāžu darba organizācija un vadība);



„Paaudžu sadarbība valsts un privātajā sektorā”, Līga Jantone, Betija Knauere
(Iestāžu darba organizācija un vadība);



„Mācību vajadzību noteikšanas metodes Nacionālajos Bruņotajos spēkos”, Ieva
Tiesniece-Mītere (Iestāžu darba organizācija un vadība);



„Latvijas iedzīvotāju attieksme pret tetovējumiem un to adaptācija sabiedrībā”,
Varis Dzelme (Iestāžu darba organizācija un vadība), Jānis Daudzvārds
(Uzņēmējdarbība).

Studenti, kuri piedalījās konferencēs, atzinīgi novērtēja iespējas piedalīties viedokļu
apmaiņā, iegūstot noderīgu pieredzi studiju pilnveides nolūkos.
Pētniecisko iemaņu attīstībai docētāji iesaista studējošos pētījumu veikšanai.
2013./2014.studiju gadā studējošie pievērsās vairākiem būtiskiem tematiem:


Paaudžu sadarbība (studiju kursi „Ievads specialitātē”, „Socioloģija”, „Personāla
vadība un ētika”), uzstāšanās konferencē (studentes Līga Jantone, Betija Knauere,
Juļana Matvijenko, Indra Janvāre u.c.);



Personāla izvēle (studiju kursi „Ievads specialitātē”, „Personāla vadība un ētika”),
uzstāšanās konferencē (studentes Juļana Matvijenko, Indra Janvāre u.c.) u.c.

Citi būtiskākie pētījumi un publikācijas: Līdzdalība BA „Turība” konferencē: XV
Starptautiskajā zinātniskajā konferencē „10 GADI EIROPAS SAVIENĪBĀ – SASNIEGUMI,
PROBLĒMAS UN NĀKOTNES IECERES”, ar pētījuma rezultātu - referātu „Personāla
vadības jomas kvalifikācijas darbu ieguldījums organizāciju attīstībā” („Contribution of
qualification papers in the field of personnel management to the development of
organizations”), Armands Kalniņš, Mg.paed., Mg.oec (pielīdzināts), Sanita Čerpinska,
Mg.oec. u.c. Detalizētāka informācija sniegta 1.nodaļā.
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Praktisko iemaņu attīstībai un teorētisko zināšanu pārbaudei praksē koledža, sākot ar
2005.gadu, organizē lietišķās spēles. 2014.gadā notika lietišķā spēle „Veiksmīgs un bagāts
Albertānijā”, kurā piedalījās arī studiju programmas studenti. Spēles būtība: dienas laikā tiek
izspēlēts 1 gads no Albertānijas valsts dzīves. Dalībnieki ir sadalīti divos sektoros – valsts
sektors un privātais sektors. Šajā laikā dalībniekiem jāizveido valsts – visas valsts institūcijas
(Ministru kabinets, Saeima, Satversmes tiesa, policija, robežsardze), jāpieņem likumi,
jāorganizē apstākļi uzņēmējdarbībai, jānodibina kontakti ar ārvalstīm, jāizveido ražošana,
jānoslēdz līgumi ar partneriem u.c.
Studiju programmas praktiskā īstenošana, kā redzams, noris sekmīgi.

2.8. Vērtēšanas sistēma
Studentu zināšanas vērtē nodarbībās, kārtējos un studiju kursa noslēguma
pārbaudījumos. Katra atsevišķa studiju kursa aprakstā ir norādītas iegūto zināšanu pārbaudes
un vērtēšanas formas un kritēriji. Studiju priekšmetos akadēmiskais personāls sagatavo
praktisko nodarbību plānu konkrētajam mācību gadam, norādot tajā arī vērtēšanas kritērijus.
Kopumā studiju programmas rezultātus vērtē trīs virzienos: studiju programmas
teorētiskās daļas apguve, studiju programmas praktiskās daļas apguve, absolventu sasniegumi.
Izglītības vērtēšanas pamatprincipi studiju programmā ir šādi:


pozitīvo sasniegumu summēšanas princips;



vērtējuma obligātuma princips;



prasību atklātības un skaidrības princips;



vērtēšanā izmantots pārbaudes veidu dažādības princips;



vērtējuma atbilstības princips.

Koledžas docētāji pielieto dažādas zināšanu pārbaudes formas, piemēram, teorētisko
zināšanu un prasmju pārbaudījumi, pētījumu prezentācijas, grupu darbs, lietišķās spēles u.c.
Šādas kursa apguves pārbaudījumu formas attīsta studentos prasmi argumentēti izteikt
viedokli, pamatot to, meklēt situāciju risinājumus. Studiju programmas apguves novērtēšanai
izmanto sekojošo:


eksāmeni un ieskaites: mutiskās un rakstiskās atbildes uz jautājumiem, kuri noformēti
biļetēs. Tajās iekļauti 1-3 jautājumiem un 1-2 praktiskie uzdevumi;



testi: atbilžu izvēles pārbaudījumi (jautājumi ar atbilžu variantiem);



„atvērto grāmatu” pārbaudījumi: tiek piedāvāts veikt gadījumu (situāciju) analīzi vai
jāatrod atbildes uz sarežģītiem jautājumiem, atļaujot izmantot visus pieejamos
informācijas avotus;
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portfolio: pārbaudījuma atzīme veidojas no vērtējuma par uzdevumu izpildi;



projekti u.c.
Studiju programmas praktiskās daļas apguvi pārbauda, vērtējot esejas, mājas darbus,

grupu darbu prezentācijas, darbu semināros un lietišķās spēlēs, prakses atskaites un to
aizstāvēšanu, kvalifikācijas darbu un to aizstāvēšanu. Dažādu vērtēšanas metožu izmantošana
ļauj objektīvāk un vispusīgāk novērtēt katra studējošā zināšanas. Pārbaudījumos zināšanas,
prasmes un iemaņas tiek vērtētas 10 ballu sistēmā.
Programmas apguves vērtēšanas pamatformas ir eksāmeni un ieskaites, kas jākārto katra
studiju kursa noslēgumā. Pārbaudījuma forma ir noteikta studiju kursa aprakstā. Zināšanas
tiek vērtētas pēc 10 (desmit) ballu sistēmas.
Pirms kvalifikācijas piešķiršanas studenti izstrādā un aizstāv kvalifikācijas darbu.
Kvalifikācijas darbā studentiem ir jāapliecina savas profesionālās un teorētiskās zināšanas, kā
arī spēja demonstrēt gan specifiskās profesionālās iemaņas, gan spēju rast argumentus un
risināt problēmas specializācijas jomā. Studenti izstrādā kvalifikācijas darbu par aktuālu tēmu,
kuru izvēlas no kvalifikācijas darbu tēmu saraksta, ko ir izstrādājis SP vadītājs un
apstiprinājusi koledžas padome, vai arī students pats var ierosināt tēmu savam kvalifikācijas
darbam. Par darba izstrādi konsultē un vērtē darba vadītājs, vēlāk darbu vērtē recenzents.
Koledža izvēlas recenzentus, kas ir augsti kvalificēti un pieredzējuši nozares speciālisti ar
augstāko izglītību. Recenzenti var būt gan darba devējiem, gan no radniecīgā profila citām
augstākās izglītības iestādēm.
Kvalifikācijas darba aizstāvēšana notiek valsts noslēguma pārbaudījuma komisijas sēdē.
Komisijas sastāvā ir darba devēju pārstāvji, akadēmiskā personāla pārstāvji no citām
augstskolām, kā arī koledžas pārstāvji.
Diplomu par pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību saņem students, kurš ir
sekmīgi apguvis visu programmu: nokārtojis visus studiju kursus, iesniedzis prakses atskaites
un sekmīgi aizstāvējis prakses, un saņēmis ne zemāku vērtējumu kā „4” balles kvalifikācijas
darba aizstāvēšanā.
Tātad vērtēšanas sistēma ļauj sistēmiski, vispusīgi un atbilstoši novērtēt studentu studiju
sasniegumus.

2.9. Studiju programmas izmaksas
Koledžas finansiālos resursus pamatā veido studiju maksa. Studējošo studiju maksu un
pārējos maksājumus, saistītus ar studiju procesu, nosaka „Nolikums par Alberta koledžas
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studējošo studiju maksu un citiem maksājumiem”. Ar katru studējošo tiek noslēgts studiju
līgums, kurā ir uzrādītā studiju maksa par visu studiju laiku.
Studiju programmas izdevumu daļu veido darba algas fonds un nodokļi. Tiek uzlabota
materiāli tehniskā bāze, iegādātas grāmatas bibliotēkai u.c.
No 2012./2013.studiju gada iekārtotas 4 jaunas nodarbību telpas, tai skaitā datorklase.
Studiju process notiek Rīgā. Nodarbības notiek koledžas telpās Skolas ielā 22, 2., 3. un 4.
stāvos, kā arī Rīgas Biznesa skolas telpās, Skolas ielā 11:


Rīga, Skolas iela 22 (2.stāvs) - Alberta koledžas pastāvīgās telpas: administratīvās
telpas, auditorijas, datoru klase, atpūtas telpa. Kopējā platība: 251,98 m2;



Rīga, Skolas iela 22 (3.stāvs) - Alberta koledžas pastāvīgās telpas: auditorijas, datoru
klase, bibliotēka, studentu atpūtas telpa. Kopējā platība: 251,98 m2;



Rīga, Skolas iela 22 (4. stāvs) - Alberta koledžas pastāvīgās telpas: administratīvās
telpas, auditorijas, datoru klase. Kopējā platība: 254,90 m2 ;



Rīga, Skolas iela 11, Rīgas Biznesa skola – īrētas auditorijas (nepieciešamības
gadījumā). Kopējā platība: 250,9 m2.
Studentiem ir iespējas strādāt koledžas datorklasēs un bibliotēkā, izmantot internetu.

Otrā stāvā telpās ir pieejams bezvadu internets. Visas auditorijas ir aprīkotas ar datortehniku,
kas ļauj vadīt nodarbības, izmantojot multimediju projektorus. Studentu ērtībai ir pieejams
pašapkalpošanas kopētājs, kafijas un uzkodu automāti. No 2011./2012. studiju gada ir
pieejamas plašākas telpas bibliotēkai un studējošo atpūtas telpa, to iespējas tiek uzlabotas.
Alberta koledža regulāri papildina bibliotēku ar jaunāko literatūru. Bibliotēkas fondā ir
pieejami vairāk nekā 1700 grāmatu nosaukumi, pamatā pieejami mācību līdzekļi latviešu
valodā. Pieejama arī aktuāla literatūra svešvalodās, piemēram, M.Ārmstronga grāmatas u.c.
Katru gadu bibliotēkas fonds palielinās aptuveni par 10%.
Mācību līdzekļus studējošie var uz laiku var izmantot ārpus koledžas telpām, kā arī
strādāt ar tiem uz vietas. Koledža nodrošina iespēju studējošajiem izmantot 14 bibliotēkas,
kas apvienotas tīklā, noformējot vienoto lasītāja karti.
Jāsecina, ka studiju programmas izmaksas nodrošina studiju programmas īstenošanu
atbilstoši prasībām, ļauj sasniegt tās mērķus un veikt uzdevumus.
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2.10. Studiju programmas atbilstība profesijas standartam un
profesionālās augstākās izglītības valsts standartam un citiem
normatīvajiem aktiem augstākajā izglītībā
Studiju programmas pilnveide balstās uz to personāla speciālista profesijas standartu,
kurš apstiprināts atbilstoši Ministru kabineta 2010.gada 18.maija noteikumu Nr.461
„Noteikumi par Profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un
kvalifikācijas pamatprasībām un Profesiju klasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību”
2.pielikumam – „Personāla speciālista profesijas standarts” (tas paredz darbu uzņēmumos),
profesijas kods – 2423, kā arī pamatojoties uz Ministru kabineta 2010.gada 1.jūnija
noteikumos Nr.500 "Valsts un pašvaldību institūciju amatu katalogs" paredzēto: personāla
speciālista darbam līdzīgus pienākumus var veikt arī valsts iestādēs. Amatu kataloga 30.saime
„Personāla vadība” paredz, ka šajā saimē ietilpst ar personāla vadības funkciju saistīti amati,
kuru veicēji nodarbojas ar, piemēram, personāla politikas izstrādāšanu un ieviešanu, personāla
plānošanu un piesaisti, atlasi, noturēšanu, vērtēšanu un attīstīšanu. Amatu kataloga prasības,
kuras var attiecināt uz izglītošanu personāla speciālistu profesijas apgūšanā, tiek norādītas šīs
amatu saimes I, II un III līmenī.
Studiju programma izstrādāta, pamatojoties uz Latvijas Republikas normatīvajiem
aktiem un tiem standartiem, kuri pastāv izglītības jomā. Studiju programmas sagatavošanā
izmantoti MK 2010.gada 18.maija noteikumi Nr.461 "Noteikumi par Profesiju klasifikatoru,
profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un Profesiju
klasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību", kurā iekļauts personāla speciālista
profesijas standarts. Tajā noteikts personāla speciālista nodarbinātības apraksts, profesionālās
darbības veikšanai nepieciešamās profesionālās kompetences, profesionālās darbības
pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās prasmes, profesionālās darbības pamatuzdevumu
veikšanai nepieciešamās zināšanas. Salīdzinot studiju programmas struktūru un saturu ar
standarta prasībām var secināt, ka studiju programma atbilst profesijas standarta prasībām: ir
iekļauti visi studiju kursi, kuri nodrošina speciālista sagatavošanu noteikto pienākumu
pildīšanai.
Studiju programmas kopējais apjoms ir 80 kredītpunkti. Studiju programma izveidota saskaņā
ar LR Ministru kabineta 2001.gada 20.marta noteikumiem Nr.141 "Noteikumi par valsts pirmā līmeņa
profesionālās augstākās izglītības standartu":



vispārizglītojošie studiju kursi - 20 kredītpunkti;



nozares studiju kursi un izvēles kursi - 36 kredītpunkti;



prakses - 16 kredītpunkti;
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kvalifikācijas darbs – 8 kredītpunkti.

Studiju programmas struktūra atbilst valsts pirmā līmeņa profesionālās augstākās
izglītības standartam (skat 2.8.tabulu) un profesijas standartam (skat.2.9.tabulu).

2.8. tabula
Studiju programmas salīdzinājums ar valsts izglītības standartu
Kritērijs
Kopējais programmas apjoms
Kopējais
studiju
ilgums
profesionālās kvalifikācijas ieguvei
Studiju kursu kopējais apjoms
Vispārizglītojošo kursu apjoms
Nozares kursu apjoms
Prakses apjoms
Kvalifikācijas darba apjoms

Standarta prasības
80 – 120 KP
Vismaz divi gadi
Vismaz 56 KP, bet ne vairāk kā
75% no programmas apjoma
Vismaz 20 KP
Vismaz 36 KP
Vismaz 16 KP
Vismaz 8 KP, bet ne vairāk kā
10% no programmas apjoma

Programma Alberta koledža
80 KP
2 gadi – pilna laika studijas
2,5 gadi – nepilna laika studijas
56 KP, kas sastāda 70% no kopējā
programmas apjoma
20 KP
36 KP
16 KP
8 KP, kas sastāda 10% no kopējā
programmas apjoma

Kā redzams, studiju programma atbilst valsts izglītības standarta prasībām.
2.9. tabula
Studiju programmas salīdzinājums ar profesijas standartu
Kompetences
Spēja sagatavot, noformēt un
kārtot personāla lietvedības
dokumentus atbilstoši spēkā
esošiem
normatīvajiem
aktiem.
Spēja sagatavot personāla
dokumentāciju
nodošanai
arhīvā,
saskaņā
ar
organizācijas
lietu
nomenklatūru.
Spēja uzkrāt un regulāri
aktualizēt
personāla
informāciju, arī elektroniskā
formā.
Spēja apkopot un analizēt
datus
par
uzņēmuma
personāla skaitu, sastāvu,
mainību u.c.

Prasmes

Zināšanas

Studiju kursi

Lietvedība
Personāla lietvedība

Lietvedība
vadībā

personāla

Lietvedība
Personāla lietvedība

Lietvedība
personāla
vadībā
Lietišķā informātika

Sagatavot pārskatus par
personāla
skaitu,
sastāvu, mainību u.c.

Socioloģijas pamati
Personāla lietvedība

Socioloģijas pamati
Lietišķā informātika

Spēja
izstrādāt
iekšējos
normatīvos
aktus
un
rīkojumus
uzņēmuma
personāla jautājumos.

Sagatavot dokumentus
un iekšējo normatīvo
aktu
projektus
uzņēmuma
personāla
jautājumos.

Personāla lietvedība
Darba
tiesiskās
attiecības (tai skaitā
sociālais dialogs) un
sociālās
tiesības
(piemēram, pensijas,
sociālās
apdrošināšanas
pabalsti,
valsts
sociālie pabalsti)

Lietvedība
personāla
vadībā
Tiesību pamati
Darba
un
sociālās
tiesības

Spēja veikt darbinieku atlases
procesu.
Spēja
organizēt
jauno
darbinieku ievadīšanu darbā.

Prast pielietot personāla
atlases metodes.
Prast
izstrādāt
un
pielietot personāla darba

Ētika
Personāla vadība

Personāla vadība un
ētika
Personāla
vadības
aktuālās problēmas un
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Spēja
sadarbībā
ar
struktūrvienību
vadītājiem
izveidot
un
realizēt
nepieciešamo
personāla
attīstības un apmācības plānu.
Spēja organizēt personāla
darba izpildes un kompetenču
novērtēšanas procesu.
Spēja izstrādāt priekšlikumus
un
administrēt
darba
samaksas un motivēšanas
sistēmas.
Spēja piemērot darba tiesisko
attiecību
reglamentējošo
normatīvos aktus.

izpildes un kompetenču
novērtēšanas sistēmu.

Prast
pielietot
praktiskajā darbā darba
tiesisko
attiecību
reglamentējošos
normatīvos aktus.

Finanšu
grāmatvedības
pamati
Personāla vadība
Darba
tiesiskās
attiecības (tai skaitā
sociālais dialogs) un
sociālās
tiesības
(piemēram, pensijas,
sociālās
apdrošināšanas
pabalsti,
valsts
sociālie pabalsti)

Grāmatvedības pamati
Personāla vadība un
ētika

Darba
tiesības

un

sociālās

Lietišķā saskarsme
un etiķete
Personāla vadība

Lietišķā saskarsme un
etiķete
Personāla vadība un
ētika

Pārvaldīt valsts valodu
augstākajā līmenī.
Spēt mutiski un rakstiski
sazināties
divās
svešvalodās.
Lietot
profesionālo
terminoloģiju
valsts
valodā
un
divās
svešvalodās.

Profesionālie termini
valsts valodā un
divās svešvalodās.
Divas svešvalodas
saziņas līmenī
Valsts
valoda
augstākajā līmenī

Latviešu
valoda
personāla vadībā
Lietišķā
svešvaloda
(angļu valoda un krievu
vai vācu valoda)

Prast pieņemt lēmumus
par kompetencē esošiem
jautājumiem.

Organizācijas
psiholoģija
Organizācijas vadība
Personāla vadība

Atrast
un
analizēt
nepieciešamo
informāciju.
Prast operatīvi sniegt
informāciju.

Statistikas pamati
Socioloģijas pamati
Personāla vadība

Prast
psiholoģiski
situācijās.

Personības
psiholoģija
Lietišķā saskarsme
un etiķete

Spēja konsultēt darbiniekus
par kompetencē esošiem
jautājumiem.
Spēja sazināties valsts valodā
augstākajā līmenī un divās
svešvalodās.

risinājumi

strādāt
sarežģītās

Prast sagatavot anketas
un veikt anketēšanu par
personāla jautājumiem.
Plānot un organizēt savu
darbu.
Prast
strādāt
komandā/grupā.

Organizāciju psiholoģija
Vadībzinību pamati
Personāla vadība un
ētika
Statistikas pamati
Socioloģijas pamati
Personāla vadība un
ētika
Lietišķā informātika
Personības psiholoģija
Lietišķā saskarsme un
etiķete
Ievads specialitātē un
personības izaugsmes
treniņš

Statistikas pamati
Socioloģijas pamati

Statistikas pamati
Socioloģijas pamati

Organizācijas vadība

Vadībzinību pamati

Organizācijas
psiholoģija
Lietišķā saskarsme
un etiķete
Vadībzinību pamati

Organizāciju psiholoģija
Lietišķā saskarsme un
etiķete
Vadībzinību pamati
Ievads specialitātē un
personības izaugsmes
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treniņš

Prast
risināt
problēmsituācijas.

Organizācijas
psiholoģija
Lietišķā saskarsme
un etiķete
Vadībzinību pamati

Prast argumentēti izteikt
savu viedokli.

Lietišķā saskarsme
un etiķete

Prast strādāt ar biroja
tehniku
un
datorprogrammām.

Organizāciju psiholoģija
Lietišķā saskarsme un
etiķete
Vadībzinību pamati
Ievads specialitātē un
personības izaugsmes
treniņš
Lietišķā saskarsme un
etiķete
Ievads specialitātē un
personības izaugsmes
treniņš
Prezentācijas prasmes
Lietišķā informātika

Tirgzinības pamati

Tirgzinības pamati

Vides aizsardzības
pamati
Darba aizsardzība

Darba, vides un civilā
aizsardzība

Ekonomika

Mikroekonomika
makroekonomika

un

Kā redzams, studiju programma atbilst profesijas standarta prasībām.
Studiju programma atbilst Latvijas un Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūras
5.līmenim, jo absolventiem būs atbilstošas zināšanas, prasmes un kompetences, kuras
attīstītas studiju kursos, izmantojot dažādas metodes.
Jāsecina, ka studiju programma atbilst valsts noteiktajām prasībām.

2.11. Salīdzinājums ar vienu tāda paša līmeņa un tādam pašam studiju
virzienam atbilstošu Latvijas un divām ES valsts atzītu augstskolu
vai koledžu studiju programmām
Studiju programma tiek salīdzināta ar divām analoģiskām programmām, kuras tiek
realizētas Dānijas un Lietuvas izglītības iestādēs. Šo valstu izglītības iestādes tika izvēlētas
tāpēc, ka izglītības sistēmas Dānijā un Lietuvā ir līdzīgas Latvijas izglītības sistēmai un to
programmas un iegūstamās kvalifikācijas ir līdzīgas Alberta koledžas licencējamās studiju
programmas iegūstamajai kvalifikācijai. Studiju programmas salīdzinājums ar citu valstu
augstskolu studiju programmām dots 2.10. tabulā. Konstatēta līdzība, bet atšķirības nosaka
attiecīgo valstu izglītības sistēmas tradīcijas un nosacījumi.

68
2.10. tabula
Studiju programmas salīdzinājums ar citu valstu augstskolu studiju programmām
Dānija

Lietuva

Latvija

Rietumlietuvas biznesa Biznesa
koledža
Programmas

Iestāžu

nosaukums
Programmas

„Dania”
un

uzņēmumu

Pārvaldes bakalaura studiju

Iestāžu darba organizācija

administrācija

programma

un vadība

3 gadi

3

īstenošanas
veids

akadēmija Alberta koledža

gadi

un

6

mēneši

(pamatstudijas – 2 gadi)

Pilna laika studijas - 2 gadi
Nepilna laika 2 gadi un 6
mēneši

un

studiju ilgums
Iegūstamais

183 ECTS (122 KP)

210 ECTS

120 ECTS

kredītpunktu

(80 KP)

skaits
Iegūstamā

Kvalifikācija

Pārvaldes (administrācijas)

Pirmā līmeņa profesionālā

kvalifikācija

„Administrators”

bakalaurs

augstākā

vai grāds

izglītība,

kvalifikācija

„Personāla

speciālists”
Individuālā
pētniecība

un

20 KP – profesionālā prakse,

Pētniecība,

6 KP – kvalifikācijas darbs

uzņēmumos

stažēšanās
(6

mēneši),

16 KP - prakse, 8 KP kvalifikācijas darbs

citās valstīs

prakse
Prasības

Sekmīga visu studiju kursu

Sekmīga visu studiju kursu

Sekmīga visu studiju kursu

beidzējiem

apguve,

apguve, prakse un bakalaura

apguve,

kvalifikācijas darbs

(pētniecības) darbs

kvalifikācijas darbs

Plānoti

Ekonomikas,

juridiskie,

Plānoti vispārizglītojošie un

socioloģisko

pētījumu,

nozares

Kursu līdzība

prakse

un

vispārizglītojošie,

profesionālās

kvalifikācijas,
un

un

teorētiskie

un

komunikāciju, organizāciju

praktiskie studiju kursi, kā

profesionālās specializācijas

psiholoģijas,

arī

studiju kursi, kā arī prakse un

vadība u.c. studiju kursi

kvalifikācijas darbs

pamatstudijās

brīvas

izvēles

prakse

studiju

cilvēkresursu

divas

prakses

un

kvalifikācijas darbs

Kursu

Vispārizglītojošie

sadalījums

kursi – 58,5 ECTS (39 KP),

organizēta moduļu veidā,

kursi – 30 ECTS (20 KP),

blokos

profesionālās

piemēram,

nozares studiju kursi – 54

kvalifikācijas

Studiju

programma

tiek

juridisko,

studiju

studiju kursi – 61,5 ECTS (41

ekonomikas,

KP), brīvas izvēles studiju

kvalitātes un inovāciju u.c.

prakse – 24 ECTS (16 KP),

kursi - 9 ECTS (6 KP),

moduļu bloki

kvalifikācijas darbs – 12

profesionālās specializācijas
studiju kursi - 15 ECTS (10
KP), prakse – 30 ECTS (20
KP),

psiholoģijas,

Vispārizglītojošie

ECTS (36 KP),

ECTS (8 KP)
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kvalifikācijas darbs – 9 ECTS
(6 KP)

Studiju programmas salīdzināšanai ar līdzīgām programmām, kuras īsteno Latvijas
izglītības iestādes, ir izvēlētas pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas Rīgas Tehniskās koledžas studiju programma „Biroja darba administrators” un RPIVA –
„Cilvēkresursu/biroja administrēšana” (personāla speciālists, pirmā līmeņa augstākā izglītība).
Studiju programmu salīdzinājums dots 2.10. tabula. Prakšu apjoms sakrīt – 16 KP,
kvalifikācijas darba apjoms sakrīt - 8 KP. Salīdzinot Alberta koledžas studiju programmu ar
RPIVA īstenoto studiju programmu, var secināt, ka programmas un lielākā daļa studiju kursu
(87,5%) sakrīt ar Alberta koledžas studiju programmas kursiem. Savukārt, salīdzinot koledžas
studiju programmu ar RTK īstenoto studiju programmu, var secināt, ka lielākā daļa
programmas un studiju kursu (70%) sakrīt ar koledžas studiju programmas kursiem.
Salīdzinājums atspoguļots 2.11. tabulā.
2.11. tabula
Latvijas augstskolu studiju programmu salīdzinājums
Rīgas tehniskā koledža
Programmas

Sekretariāta un biroja darbs

nosaukums

RPIVA

Alberta koledža

Cilvēkresursu/biroja

Iestāžu

administrēšana

vadība

un

Pilna laika studijas - 2 gadi

Nepilna

īstenošanas

Nepilna laika studijas – 2 gadi un 6

studijas – 2 gadi un 3

Nepilna laika studijas – 2 gadi un 6

mēneši

mēneši

mēneši

80 KP

80 KP

80 KP

Iegūstamā

Pirmā līmeņa profesionālā augstākā

Pirmā līmeņa profesionālā

Pirmā

līmeņa

profesionālā

kvalifikācija

izglītība,

augstākā

augstākā

izglītība,

kvalifikācija

vai grāds

administrators”

un

klātienes

organizācija

Programmas

veids

laika

darba

Pilna laika studijas - 2 gadi

studiju ilgums
Kredītpunktu
skaits
kvalifikācija

„Biroja

izglītība,

kvalifikācija
speciālists”

„Personāla
vai

„Personāla speciālists”

„Biroja

administrators”
Ir

Ir prakse un tiek izstrādāts

Ir

kvalifikācijas darbs (kopumā 24

kvalifikācijas

kvalifikācijas darbs (kopumā 24

prakse

KP)

(kopumā 24 KP)

KP)

Līdzīgie

Uzņēmējdarbības ekonomika 5KP

Uzņēmējdarbības

Mikroekonomika

ekonomika 2KP

makroekonomika 3KP

Socioloģija 2KP

Socioloģijas pamati 2KP

Statistika 2 KP

Statistikas pamati 2KP

Statistikas pamati 2KP

Grāmatvedības pamati 2KP

Grāmatvedības pamati 2KP

Grāmatvedības pamati 2KP

Mārketinga pamati 2 KP

Tirgzinības pamati 2KP

Civilā un darba aizsardzība

Darba, vides un civilā aizsardzība

Individuālā
pētniecība

un

prakse

un

tiek

izstrādāts

studiju kursi

Darba un vides aizsardzība 2KP

darbs

prakse

un

tiek

izstrādāts

un
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LR likumdošanas pamati 2KP

2 KP

2KP

Tiesību zinības 2KP

Tiesību pamati 2KP

Ievads pētnieciskajā darbā

Ievads specialitātē un personības

2KP

izaugsmes treniņš 2KP

Lietišķā etiķete un profesionālā

Personāla vadība (ar integrētu Personāla vadība un ētika 4KP,

ētika 2KP

studiju darbu) 5 KP
Lietišķā

etiķete

kursa darbs – 2KP
un

ētikas

normas uzņēmumā 2KP

Dokumentu pārvaldība 4 KP

Personāla atlases metodes 3

Personāla

vadības

aktuālās

KP

problēmas un risinājumi 2KP

Personāla lietvedība 4 KP

Lietvedība personāla vadībā 3KP

Personāllietas 2 KP
Darba un sociālās tiesības 3KP Darba un sociālās tiesības 3KP
Saskarsmes

psiholoģija

3

KP

Saskarsmes psiholoģija 2 KP Lietišķā saskarsme un etiķete 2KP

Lietišķā etiķete un profesionālā

Lietišķā

etiķete

ētika 2KP

normas uzņēmumā 2KP

Organizāciju psiholoģija 2KP

Biznesa

un

un

ētikas

vadības

Organizāciju psiholoģija 2KP

psiholoģija 3KP
Saskarsmes psiholoģija 3 KP

Saskarsmes psiholoģija 2 KP

Personības psiholoģija 2KP

Informācija

Informācijas

Lietišķā

tehnoloģijas

komunikācijas tehnoloģijas

pamatkurss 2KP
Internets

un

un

prezentācijas

informātika

2KP

Prezentācijas prasmes 2KP

I un II 3KP un 3KP

dokumenti 3KP
Lietišķā latviešu valoda 3 KP

Latviešu valodas kultūra un

Latviešu valoda personāla vadībā

Latviešu valodas praktiskā stilistika

valodas praktiskā stilistika

2KP

2KP

3KP

Lietišķā angļu valoda 3 KP

Lietišķā svešvaloda 4KP

Lietišķā svešvaloda (angļu valoda

Lietišķā krievu valoda 2 KP

Biznesa angļu valoda 4 KP

un krievu vai vācu valoda) 2KP

Projektu sagatavošana un vadīšana

Projektu

Projektu vadība 2 KP

3 KP

2KP

Lietišķā vācu valoda 3 KP
vadības

pamati

2.12. Informācija par studējošiem
Kopējais uzņemto studentu skaits šajā studiju programmā kopš 2004./2005. studiju
gada ir 636 studenti (142 studenti – pilna laika studijās, 494 studenti – nepilna laika studijās).
Kopš 2003./2004.studiju gada šajā studiju programmā koledžu ir pabeiguši jau 294 studenti
(90 studenti – pilna laika studijās, 204 studenti – nepilna laika studijās). Kā redzams, kā
noturīga tendence ir lielāka interese ir par nepilna laika studijām. Tas izskaidrojams ar
nepieciešamību vienlaikus strādāt un studēt, ko atbilstošāk iespējams veikt nepilna laika
studijās – vakaros un sestdienās (darba slodzi un studijas gan ne vienmēr ir viegli apvienot).
Tomēr sociāli ekonomisko apstākļu dēļ pēdējos gados biežāk studijas uz laiku tiek pārtrauktas
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(piemēram, uz laiku tiek piešķirti akadēmiskie atvaļinājumi, kas nepieciešami, lai labāk
sabalansētu darba, personiskās dzīves un studiju prasības). Jaunas iespēja studējošajiem paver
nesen koledža piedāvātās e-studijas, kuras ir sekmīgas, lai gan ne visi studenti ir tik
pašdisciplinēti, lai spētu savlaicīgi izpildīt visas prasības, tomēr tas dod jaunas, elastīgas
studiju iespējas.
Studējošo (imatrikulēto un eksmatrikulēto) skaits studiju programmā tiek raksturots
2.12., 2.13. un 2.14.tabulā.
2.12. tabula
Imatrikulēto studentu skaits studiju programmā
Studiju programmā kopumā

Studiju gads

Kopā

Pilna laika studijas

Nepilna laika studijas

2004./2005.studiju gads

7

37

44

2005./2006.studiju gads

10

27

37

2006./2007.studiju gads

22

69

91

2007./2008.studiju gads

27

118

145

2008./2009.studiju gads

8

87

95

2009./2010.studiju gads

11

25

36

2010./2011.studiju gads

19

21

40

2011./2012.studiju gads

9

44

53

2012./2013.studiju gads

16

41

57

2013./2014.studiju gads

13

25

38

Kopā

142

494

636

Pēc imatrikulēto studentu skaita krituma 2009./2010.studiju gadā, kas ir saistāms ar
ekonomiskās krīzes izraisītajām sekām un to ietekmi uz augstākās izglītības iestāžu darbību,
jau 2010./2011. studiju gadā situācija kopumā uzlabojas, kas liecina par koledžas sekmīgu
darbību studentu piesaistē. Arī šajos sociāli ekonomiskajos apstākļos izdevies piesaistīt
studējošos. Kā var redzēt 2.12.tabulā, Alberta koledža sasniedz mērķi un studējošo skaits šajā
studiju programmā ir stabilizēts.
2.13. tabula
Eksmatrikulēto studējošo skaits studiju programmā (absolventi)
Studiju gads

Studiju programmā kopumā
Pilna laika studijas

Nepilna laika studijas

Kopā

2003./2004. studiju gads

9

0

9

2004./2005. studiju gads

5

0

5

2005./2006. studiju gads

6

0

6

2006./2007. studiju gads

5

26

31
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2007./2008. studiju gads

6

20

26

2008./2009. studiju gads

14

30

44

2009./2010. studiju gads

10

40

50

2010./2011. studiju gads

7

45

52

2011./2012. studiju gads

19

17

36

2012./2013. studiju gads

6

8

14

2012./2013. studiju gads

3

18

21

Kopā

90

204

294

Kā liecina 2.13. tabulas dati, absolventu skaits pēdējos gados ir stabilizējies. Lai gan
nepilna laika studijas joprojām ir pieprasītākas, tomēr dažkārt studijas tajās ieilgst vai tiek
pārtrauktas (tas izskaidrojams arī ar to, ka organizācijas kopumā ir būtiski ierobežojušas
finanšu atbalstu savu darbinieku studijām). Pilna laika studijas kopumā ir sekmīgākas,
vērtējot absolventu skaitu salīdzinājumā ar uzņemto studentu skaitu. Jāuzsver, ka koledža ir
paredzējusi sava budžeta finansētas studiju vietas, studiju maksas atlaides, izveidojusi sociālā
atbalsta programmu, kas veicina iespējas pabeigt studijas.
2.14. tabula
Eksmatrikulēto studējošo skaits studiju programmā (bez diploma saņemšanas)
Studiju gads

Studiju programmā kopumā
Pilna laika studijas

Nepilna laika studijas

Kopā

2003./2004. studiju gads

5

0

5

2004./2005. studiju gads

10

12

22

2005./2006. studiju gads

4

8

12

2006./2007. studiju gads

13

19

32

2007./2008. studiju gads

9

38

47

2008./2009. studiju gads

4

41

45

2009./2010. studiju gads

4

16

20

2010./2011. studiju gads

4

29

33

2011./2012. studiju gads

4

24

28

2011./2012. studiju gads

4

24

28

2012./2013. studiju gads

9

33

42

2013./2014. studiju gads

3

15

18

Kopā

69

235

304

2.1.14. tabula liecina, ka studējošie ne vienmēr tomēr spēj sekmīgi pabeigt studijas.
Galvenie eksmatrikulācijas iemesli ir finanšu līdzekļu trūkums, personīgie iemesli un ģimenes
apstākļi. Kā papildus iemesls pēdējos gados ir atzīmējams arī bezdarbs un emigrācija (šajā
gadījumā kā papildus iespēja atjaunot studijas ir no šī gada piedāvātās e-studijas). Svarīgi
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atzīmēt, ka, salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, vairāk studentu tika atskaitīti vai pēc studentu
lūguma studējošiem tika piešķirts akadēmiskais atvaļinājums finansiālo iemeslu dēļ. Pozitīvi
ir vērtējams tas, ka eksmatrikulēto studējošo skaits (bez diploma) studiju programmā
2013/2014.studiju gadā ir būtiski samazinājies. Tas kopumā apliecina arī koledžas (studiju
programmas) administrācijas un lektoru sekmīgu darbu ar studentiem.
Tā kā liela daļa programmas studenti ir strādājoši, savu viedokli studiju procesa
pilnveidošanai viņi pauž klātienes nodarbībās, tikšanās reizēs ar studiju programmas direktoru
(arī izmantojot e-pastu un saziņu pa telefonu), docētājiem un koledžas administrāciju. Ir
ieviestas studiju programmas direktora regulārās tikšanās ar studējošiem, kuru laikā tika
apspriesti studiju procesa priekšrocības, iespējas un trūkumi. Studējošie savu līdzdalību
studiju procesa pilnveidošanā var realizēt tieši: izsakot savas vēlmes studiju kursa lektoram,
studiju programmas direktoram, Studiju daļas vadītājai vai ar studentu pašpārvaldes palīdzību,
kuras pārstāvji piedalās Alberta koledžas Padomes sēdēs. Alberta koledžas nolikumos ir
paredzēta studentu līdzdalība koledžas padomē, kas nodrošina studentu aktivitātes visos
jautājumos, kas saistīti ar studiju procesa organizēšanu un uzlabošanu. Studējošie darbojas arī
Studējošo pašpārvaldē. Koledžas administrācija regulāri tiekas ar Studējošo pašpārvaldi un
apspriež jautājumus, kas saistīti ar studiju procesu un ārpus studiju pasākumiem. Papildus
tam, regulāri tiek veiktas aptaujas, kuru rezultātus ņem vērā, pilnveidojot studiju procesa
organizāciju un administrācijas darbību. Studējošo ieteikumi tiek ievēroti, pilnveidojot
koledžas darbību.

2.13. Studējošo aptaujas un to analīze
Divas reizes semestrī tiek veikta studējošo aptauja par docētājiem (tās rezultāti tiek
ņemti vērā, veicot ikgadējo akadēmiskā personāla novērtēšanu). Tiek uzdoti jautājumi par
dažādiem studiju kursa docēšanas aspektiem (aktualitātes, praktisko nodarbību skaits,
pasniegšanas maniere, objektivitāte vērtējot studenta zināšanas, literatūras un mācību
metodisko līdzekļu nodrošinājums, iespējas saņemt konsultācijas ārpus nodarbībām u.c.),
ļaujot izvēlieties vērtējumu no 1 līdz 4, kur 4 - izcili, 3 - labi, 2 - apmierinoši, 1 - slikti.
Arī šajā studiju gadā docētāju darba vidējais vērtējums ir augsts, tas kopumā ir robežās
no 3,76 līdz 3,00, pārsvarā – no 3,6 līdz 3,3 (ir tikai daži zemākie vērtējumi). Tikai 2 docētāju
darba vērtējums ir zem 3 (abos gadījumos docētāji ir tikai uzsākuši darbu koledžā). Ar visiem
docētājiem šādos gadījumos novērtēšanas procesā tiek analizēts viņu darbs, pārrunājot tā
pilnveides iespējas. Kopumā šis vērtējums norāda uz akadēmiskā personāla darbības
uzlabošanos. Augstāk studenti novērtē to, ka tiek pārrunātas aktualitātes un notiek diskusijas,
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docētāju zināšanas, to, ka ir pietiekams praktisko nodarbību skaits, bet samērā atšķirīgs ir
vērtējums par to, vai iespējams saņemt konsultācijas ārpus nodarbībām (par šādas iespējas
nodrošināšanu attiecīgajos gadījumos ar docētājiem regulāri tiek pārrunāts). Dažkārt kritiski
vērtē objektivitāti, vērtējot studenta zināšanas, dažkārt – darbu MOODLE.
Kopumā vērtējums pārliecinoši uzskatāms par pozitīvi novērtējamu. Metodiskajās
komisijās un ikgadējā akadēmiskā personāla novērtēšanā tiek pārrunāta kritika un meklēti
risinājumi, kā pilnveidot darbu.

2.14. Absolventu aptauja un to analīze
Šī studiju gada absolventu aptaujas tika veiktas pēc valsts pārbaudījuma. Tika uzdoti
jautājumi par:
1) apmierinātību ar studijām Alberta koledžas studiju programmā ,,Iestāžu darba
organizācija un vadība” kopumā;
2) to, kā studijas veicinājušas konkurētspēju darba tirgū vai izaugsmes iespējas
organizācijā;
3) studiju noderīgumu profesionālajā pilnveidē;
4) to, kuri studiju kursi ir bijuši visnoderīgākie profesijas apguvē;
5) koledžas administrācijas darbības vērtējumu;
6) koledžas lektoru profesionalitātes vērtējumu;
7) informācijas apmaiņas vērtējumu;
8) koledžas bibliotēkas atbilstību;
9) telpām un studiju materiāli tehnisko nodrošinājumu;
10) studiju programmas un tās īstenošanas priekšrocībām;
11) studiju programmas un tās īstenošanas trūkumiem;
12) kvalifikācijas darbu sagatavošanas procesu;
13) prakšu organizēšanu un norisi;
14) plāniem turpināt studijas;
15) ieteikumiem koledžai.
Vērtējums tika izteikts 5 ballu skalā, kur 5 – ļoti labi, 4 – labi, 3 – vidēji, 2 – slikti, 1 –
ļoti slikti. Studenti augstāk vērtē apmierinātību ar studijām studiju programmā kopumā (4,67),
koledžas lektoru profesionalitāti (4,67), telpas un studiju materiāli tehnisko nodrošinājumu
(4,58), studiju noderīgumu profesionālajā pilnveidē (4,41), atzinīgi novērtē arī koledžas
administrācijas darbību (4,25). Nedaudz atturīgāk tiek vērtēts tas, ka studijas veicinājušas
konkurētspēju darba tirgū vai izaugsmes iespējas organizācijā (3,82), informācijas apmaiņu
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(4,00) un koledžas bibliotēkas darbu (4.09). Konkurētspēja diemžēl nav atkarīga tikai no
koledžas darbības, taču tās veicināšanai tiek organizēti daudzi pasākumi, arī studiju kursu
saturs tiek pilnveidots. Strādājošie studenti bieži sastopas ar konkurences pieaugumu. Panākti
uzlabojumi informācijas apmaiņā, tā tiks pilnveidota arī turpmāk. Aptaujas rezultāti kopumā
uzskatāmi par augstu novērtējumu.
Par visnoderīgāko studiju kursu profesijas apguvē absolventi pārliecinoši uzskata
„Personāla vadību un ētiku”, kā arī „Personāla vadības aktuālās problēmas un risinājumi”,
„Darba un sociālās tiesības” un „Lietvedība”. Savukārt, studiju programmas un tās
īstenošanas priekšrocības vērtējot, tiek minēts, ka „viss kārtībā”, līdzīgi novērtē kvalifikācijas
darbu un prakšu organizēšanu. Konkretizējot studiju programmas un tās īstenošanas
priekšrocības: tā ir studiju programmas vadība, tās ieinteresētība, „zinošs, stingrs,
profesionāls, atbildīgs programmas direktors”, lektoru profesionalitāte, vērtīgas vieslekcijas,
radošās darbnīcas, telpas centrā u.c. Daudzi absolventi studiju programmas un tās īstenošanas
trūkumus nenorāda (atsevišķa kritika tiek veltīta informācijas apmaiņai), tiek ierosināts vairāk
pievērsties darbam valsts pārvaldē, tiek arī uzskatīts, ka daži studiju kursi ir „īsi”.
Kvalifikācijas darbu sagatavošanas procesu respondenti vērtē ļoti atzinīgi (piemēram,
„nevainojams, atbilstošs, teicami, noteikti termiņi” u.c., akcentēta vadītāja un studiju
programmas direktora loma u.c.), tiek ierosināts vairāk organizēt darba prezentācijas. Arī
prakšu organizēšanu un norisi absolventi vērtē atzinīgi, uzsverot, ka tiek piedāvātas prakses
vietas (iesaka piedāvāt vairāk), to vērtē pozitīvi. Atsevišķos gadījumos kritizē prakses ilgumu,
taču tā ir obligātā prasība. Konstatēts, ka „strādājošajiem studentiem grūti ar praksi citās
organizācijās”. Vairums absolventu plāno turpināt studijas: šajā gadā (27%) vai vēlāk (46%).
Koledžai respondenti iesaka turpināt attīstīties un popularizēt studiju programmu, iesaka
„attīstīt iesākto virzienu, jo šī brīža virzība ir dinamiska, interesanta studentiem ir daudz
iespēju iesaistīties un piedalīties” u.c. Visi ieteikumi tiek izvērtēti un izmantoti studiju procesa
pilnveides nolūkos.
Vairāki studenti prakses laikā tika uzaicināti darbā, citi – sekmīgi mainījuši darba
vietu (atbilstošāku iegūtajai profesijai). Studiju programmā īpaši tiek pievērsta uzmanība
talantu vadībai. Savulaik veiktās iestrādes šai ziņā devušas atzinīgi vērtējamu rezultātu,
piemēram, absolvente I.Rimšāne tagad strādā Eiropas Komisijā (Directorate C Mainstreaming Adaptation & Low Carbon Technology, Unit CLIMA C.2 - Transport and
Ozone), šajā konkursā uzvarēt palīdzēja arī studiju laikā iegūtās zināšanas un pieredze,
piemēram, prasme sagatavot motivācijas vēstuli un CV, treniņš strukturētās intervijas norisē
u.c.). Ir arī citi līdzīgi „veiksmes stāsti”. Tā kā atbilstošu darba vietu atrašana notiek regulāri,
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jāuzskata, ka arī pārējie studiju programmas mērķi tiek sasniegti (mūsdienīga izglītība,
atbilstoša vērtīborientācija, komunikācijas prasmes, karjera u.c.).
Kopumā jāsecina, ka studiju programma ir perspektīva un ilgtspējīga, sekmīgi attīstās,
nodrošina tautsaimniecībai nepieciešamo profesionālu personāla speciālistu piedāvājumu.

2.15. Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā
Alberta koledžā tiek ievēroti demokrātijas principi. Vadība attiecībās ar personālu
izmanto atvērto durvju principu. Studējošie savas intereses var pārstāvēt tieši vai pastarpināti
izmantojot Studējošo pašpārvaldi. Studējošo tiesības un pienākumi ir noteikti studiju līgumā,
kā arī iekšējās kārtības noteikumos un citos dokumentos. Studējošie tiek iesaistīti lēmumu
pieņemšanā, kas saistīti ar studiju procesu un studējošo interesēm. Divi no Studējošo
pašpārvaldes pārstāvjiem līdzdarbojas koledžas Padomes darbā.
Studiju gada sākumā notiek sapulces ar pirmā kursa studentiem nolūka informēt par
studiju procesu un studējošo tiesībām studiju procesa pilnveidošanā. Regulāri (īpaši - studiju
gada beigās un sākumā) studiju programmas direktors tiekas ar studējošajiem un apspriež
studiju norisi, pozitīvo un uzlabojamo. Tikšanas laikā izteiktie ierosinājumi analizēti,
novērtēta to nozīme un lietderība. Tos cenšas izmantot programmas pilnveidošanā. Divas
reizes gadā notiek studējošo aptauja, kuras laikā studējošie vērtē koledžas darbību no
dažādiem aspektiem un izsaka ierosinājumus (tās rezultāti raksturoti iepriekš).
Konfliktu situāciju novēršanai, problēmu risināšanai studējošie konsultējas ar
studējošo pašpārvaldi, studiju programmas direktoru vai koledžas direktori. Lai studiju
programmas direktors un koledžas direktore varētu sniegt atbildi un attiecīgi rīkoties situācijas
risināšanai, ir nepieciešams no studenta vai studējošajiem saņemt iesniegumu. Iesniegums
kalpo par pamatu sūdzības izskatīšanai un attiecīgā lēmuma pieņemšanai. Atsevišķos
gadījumos ir iespējams aprobežoties ar pārrunām, kurās piedalās konfliktā iesaistītās puses un
vidutājs (studiju programmas direktors vai koledžas direktore). Ja tiek organizētas pārrunas,
tad bez iesaistītām pusēm un vidutāja tajās tiek aicināti piedalīties arī Studējošo pašpārvaldes
pārstāvji. Vienīgais gadījums, kad koledža nereaģē uz sūdzībām: anonīma sūdzība un nav
izdevies identificēt tas iesniedzēju.

***
Jāsecina, ka studiju programma un tās īstenošana atbilst koledžas darbības un attīstības
stratēģijai studējošo, darba devēju un valsts (tautsaimniecības) attīstības nolūkos.
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3. STUDIJU PROGRAMMA “IZKLAIDES INDUSTRIJAS VADĪBA
UN PRODUCĒŠANA”
3.1. Studiju programmas īstenošanas mērķi un uzdevumi
Studiju programmas „Izklaides industrijas vadība un producēšana” mērķis: sagatavot
augsta līmeņa kultūras menedžerus darbam izklaides industrijas vadībā un producēšanā
atbilstoši valsts izglītības un profesijas standartu un darba tirgus prasībām.
Mērķa sasniegšanai definēti šādi uzdevumi:


organizēt studiju procesu tā, lai studējošais studiju laikā varētu apgūt gan
teorētiskās zināšanas, gan praktiskās iemaņas izvēlētajā specialitātē;



organizēt praksi tā, lai studējošais varētu nostiprināt studiju kursos iegūtas
zināšanas, izvēlēties kvalifikācijas darba tēmu un savākt nepieciešamos
materiālus;



nodrošināt studiju programmas nepārtrauktu realizāciju, īstenot ilgtermiņa
attīstības plānu saistībā ar mācību, personāla, administratīvajiem, materiāli
tehniskiem un finanšu uzdevumiem;



nodrošināt studiju programmas satura un studiju procesa atbilstību izmaiņām
darba tirgū;



nodrošināt studējošā un akadēmiskā personāla mācību un praktisko vienotību,
nodrošināt studiju procesu ar metodiskiem materiāliem, veidot mūsdienīgu
materiāli tehnisko bāzi;



veicināt interesi par turpmāko izglītošanos un pilnveidošanos, profesionālo un
akadēmisko zināšanu paplašināšanos;



pēc sekmīgi izpildītām programmas prasībām nodrošināt iespēju iegūt
profesionālo kvalifikāciju „Kultūras menedžeris”, izstrādājot un aizstāvot
kvalifikācijas darbu.

Studiju programmas izvirzītais mērķis un uzdevumi ir definēti, balstoties uz valsts
1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības standartu un profesijas standartu „Kultūras
menedžeris”. Tie ir saskaņā ar koledžas attīstības stratēģiju un studiju virziena attīstības
plānu.
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3.2. Studiju programmas studiju rezultāti
Studiju programmas īstenošanas rezultātā paredzēts sasniegt šādus rezultātus:


tiek sagatavots kvalificēts un konkurētspējīgs kultūras menedžeris (iegūtas
kopīgās prasmes nozarē, specifiskās prasmes profesijā un vispārējās prasmes);



iegūtā izglītība un profesionālā kvalifikācija nodrošina iespēju veidot
veiksmīgu karjeru izvēlētajā specialitātē un dot ieguldījumu valsts attīstībā;



absolventi ir sagatavoti studijām 2.līmeņa augstākās izglītības programmās.

Balstoties uz profesiju standarta “Kultūras menedžeris” prasībām, 3.1. tabulā ir
apkopoti studiju programmā sasniedzamie rezultāti un to vērtēšanas sistēma.
3.1. tabula
Studiju programmas plānotie rezultāti un vērtēšanas sistēma
Plānotie rezultāti
Iegūtas kopīgās prasmes nozarē:
 atrast un analizēt nepieciešamo informāciju;
 ievērot lietišķo etiķeti;
 vadīt sapulces;
 rīkot personāla atlases konkursus;
 prast izvērtēt konfliktsituācijas un pieņemt pareizu lēmumu;
 sastādīt saturiskās un finanšu atskaites;
 prast aprēķināt darba algu;
 rūpēties par inventāra uzskaiti un uzglabāšanu;
 izmantot informācijas tehnoloģijas;
 izvēlēties prioritātes;
 analizēt procesus;
 uzņemties atbildību;
 strādāt komandā;
 pārliecināt cilvēkus;
 atrast alternatīvus variantus;
 pielietot nozarē nepieciešamo likumdošanu.
Iegūtas specifiskās prasmes profesijā:
 izstrādāt kultūras projekta pieteikumu;
 prezentēt projekta ideju;
 izvēlēties piemērotu projekta plānošanas metodi;
 pielietot praksē dažādus vadības modeļus;
 vadīt projekta darba grupu;
 plānot projekta realizācijas posmus un novērtēšanas kritērijus;
 izplānot projekta publicitātes koncepciju;
 sastādīt projekta finanšu tāmi;
 plānot projekta finanšu, materiālu un personāla resursus;
 sastādīt biznesa plānu;
 sagatavot projekta saturisko un finanšu atskaiti;
 sastādīt budžeta izdevumu tāmi;
 organizēt ar kultūru saistītus maksas pakalpojumus;

Vērtēšanas sistēma
Studiju kursu
ietvaros tiek
organizētas
diskusijas, semināri,
notiek pārbaudes
darbi.
Studējošo zināšanu
vērtēšana (eksāmeni
un ieskaites).
Prakses atskaites.
Atsauksme no
prakses vietas.

Studējošo līdzdalība
zinātniskajā un
pētniecības darbībā:
konferences,
publikācijas,
lietišķās spēles,
projekti u.tml.
Prakses atskaites.
Kvalifikācijas darbs.
Atsauksme no
prakses vietas.
Darba devēju
aptaujas.
Absolventu aptaujas.
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 sastādīt sponsorēšanas piedāvājumu biznesa partnerim;
 analizēt informāciju un veidot datu bāzi;
 piedāvāt jaunus kultūras produktus/norises;
 veidot reklāmu.
Attīstītas vai pilnveidotas vispārējās prasmes
 sociālās prasmes:
– strādāt individuāli un grupā;
– veidot kolektīvu, ievērojot psiholoģisko saderību;
– novērst konfliktsituācijas;
– attīstīt personīgos kontaktus;
 komunikatīvās prasmes:
– strādāt ar plašsaziņas līdzekļiem;
– apzināt jaunākās tendences kultūras menedžmentā;
– sekot nozares aktivitātēm;
– izzināt citu valstu pieredzi kultūras nozarē;
– strādāt internetā;
– sastādīt rakstiskus ziņojumus, protokolus, sniegt rakstisku un
mutisku ziņojumu par savu un komandas darbību;
– kontaktēties ar auditoriju valsts valodā un vismaz vienā
svešvalodā;
– spriest, vērtēt, diskutēt, aizstāvēt savu viedokli kultūras nozares
jautājumos;
 organizatoriskās prasmes:
– plānot savu darbu;
– plānot darba komandas /institūcijas darbu;
– patstāvīgi pieņemt lēmumus;
– organizēt savu darbu;
– organizēt darba komandas/institūcijas darbu.
Iegūta izglītība un profesionālā kvalifikācija nodrošina iespēju veidot
veiksmīgu karjeru izvēlētajā specialitātē un dot ieguldījumu valsts
attīstībā.

Studējošo
patstāvīgie darbi.
Studiju kursu
ietvaros tiek
organizētas
diskusijas, semināri,
grupu darbi.
Studējošo zināšanu
vērtēšana (eksāmeni
un ieskaites).
Darba devēju un
absolventu aptaujas.

Absolventu
nodarbinātība.
Absolventu aptaujas.
Darba devēju
aptaujas.
Absolventi ir sagatavoti studijām 2.līmeņa augstākās izglītības Absolventu skaits,
programmās.
kuri turpina studijas
2.līmeņa augstākās
izglītības
programmās un šo
programmu beidzēju
skaits.
Studiju programmas rezultāti izriet no iepriekš izvirzītā programmas mērķa un
uzdevumiem.
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3.3. Studiju programmas plāns
3.2. tabula
Studiju programma „Izklaides industrijas vadība un producēšana” pilna laika studijām
Kopējais studiju apjoms
I
II
Stundu skaits
kurss
kurss
KP
Aud Kon Pārb
Patst
Kopā 1
2
3
4
VISPĀRIZGLĪTOJOŠIE STUDIJU KURSI: 20KP
I Hu ma n itā r ie, so c iā l ie , eko n o mi sk ie u n in fo r m ā cija s teh n o lo ģ i ju s tu d i j u ku r s i
N
r.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Studiju priekšmeti

Ievads specialitātē
Uzņēmējdarbības
1
tiesiskie pamati
Uzņēmējdarbības
2
pamati
Tirgzinības
Personāla vadība
Lietišķā
3 informātika
Uzņēmējdarbības
4
organizēšana
un plānošana
Profesionālā
5
svešvaloda
Darba,
8 vides un civilā aizsardzība
Sociālo
9 pētījumu metodes

1/1
2/2
2/2
2/2
2/2

Kontroles forma
I kurss II kurss
1
2
3
4

1
2
2
2
2
2
2

16
32
32
32
32
32
32

6
12
12
12
12
12
12

2
4
4
4
4
4
4

16
32
32
32
32
32
32

40
80
80
80
80
80
80

3
2
2

48
32
32

18
12
12

6
4
4

48
32
32

120
80
80

2
2

32
32

12
12

4
4

32
32

80
80

2/2
2/2

E
I

2
2
2

32
32
32

12
12
12

4
4
4

32
32
32

80
80
80

2/2
2/2

E
I

2
2
2
2
2
2
2
2
2

32
32
32
32
32
32
32
32
32

12
12
12
12
12
12
12
12
12

4
4
4
4
4
4
4
4
4

32
32
32
32
32
32
32
32
32

40
40
40
40
40
40
80
80
80

I
I
E
E
I
2/2
2/2

I
E

3/3
2/2

E
I
2/2

I

NOZARES STUDIJU KURSI: 32KP
II Ob lig ā tie s tu d i ju ku r si: 2 8 K P
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Kultūras
1 un mākslas vēsture
Retorika
2 un prezentēšanas
prasmes
Radošo industriju pamati
Kultūras politikas pamatprincipi
Lietišķā
3 saskarsme un
profesionālā ētika
Lietišķā
4 etiķete
Kino7nozares pamati
Televīzijas
8
nozares pamati
Mūzikas
9 nozares pamati
Pasākumu
1
producēšanas pamati
Sporta
1 nozares pamati
Kultūras menedžments
Mārketinga komunikācija
Projektu vadība

2/2

I

2/2
2/2
2/2
2/2
2/2
2/2

I
I
I
I
E
I
2/2
2/2
2/2

E
E
E

III S p ec ia l izā ci ja s v ir z i en u s tu d i ju ku r si: 4 K P
Specializācijas virziens „Producēšana kino un televīzijas nozarē”
25.
26.

Producēšana kino nozarē
Producēšana
1
televīzijas nozarē

2
2

32
32

12
12

4
4

32
32

80
80

2/2
2/2

E
E

Specializācijas virziens „Producēšana mūzikas nozarē”
27.
28.

Mūzikas mārketings un
producēšana
Intelektuālā īpašuma tiesiskie
aspekti

2

32

12

4

32

80

2/2

E

2

32

12

4

32

80

2/2

I

4
4

32
32

80
80

2/2
2/2

I
E

Specializācijas virziens „Pasākumu producēšana”
29.
30.

Pasākumu
1
vizuālā noformēšana
Pasākumu
1
scenārijs un režija

2
2

32
32

12
12

Specializācijas virziens „Producēšana sporta nozarē”
31.
32.

Sporta
2 mārketings un
producēšana
Sporta
2 pasākumu organizēšana

2

32

12

4

32

80

2/2

I

2

32

12

4

32

80

2/2

E

III Iz vē le s stu d iju ku r s i : 4 KP
33.
34.
35.

Jaunu
1 ideju radīšana
Deju stilu daudzveidība pasaulē
un Latvijā
Modes
3 nozares pamati

IV P ra k se u n kva li fikā c ija s
Prakse I, II
Kvalifikācijas darbs
KOPĀ:

4
2
2

64
32
32

24
12
12

8
4
4

64
32
32

160
80
80

2

32

12

4

32

80

d a rb s : 2 4 KP
16 640
8
320
80

4/4

6
19

21

20

I

10
8
20

I

I
A

81
3.3. tabula
Studiju programma „Izklaides industrijas vadība un producēšana” nepilna laika studijām
Kopējais studiju apjoms
Stundu skaits
KP
Aud
Kon
Pārb
Patst
VISPĀRIZGLĪTOJOŠIE STUDIJU KURSI: 20KP
I Humanitārie, sociālie, ekonomiskie un informācijas tehnoloģiju studiju kursi
1.
Ievads specialitātē
1
6
2
24
8
2.
Uzņēmējdarbības tiesiskie pamati
2
12
4
48
16
3.
Uzņēmējdarbības pamati
2
12
4
48
16
4.
Tirgzinības
2
12
4
48
16
5.
Personāla vadība
2
12
4
48
16
6.
Lietišķā informātika
2
12
4
48
16
7.
Profesionālā svešvaloda
3
18
6
72
24
8.
Uzņēmējdarbības organizēšana un 2
12
4
48
16
plānošana
9.
Darba, vides un civilā aizsardzība
2
12
4
48
16
10.
Sociālo pētījumu metodes
2
12
4
48
16
NOZARES STUDIJU KURSI: 32KP
II Obligātie studiju kursi: 28KP
11.
Kultūras un mākslas vēsture
2
12
4
48
16
12.
Lietišķā saskarsme un
2
12
4
48
16
profesionālā ētika
13.
Kultūras politikas pamatprincipi
2
12
4
48
16
14.
Lietišķā etiķete
2
12
4
48
16
15.
Retorika un prezentēšanas
2
12
4
48
16
prasmes
16.
Radošo industriju pamati
2
12
4
48
16
17.
Pasākumu producēšanas pamati
2
12
4
48
16
18.
Kino nozares pamati
2
12
4
48
16
19.
Televīzijas nozares pamati
2
12
4
48
16
20.
Mūzikas nozares pamati
2
12
4
48
16
21.
Sporta nozares pamati
2
12
4
48
16
22.
Mārketinga komunikācija
2
12
4
48
16
23.
Kultūras menedžments
2
12
4
48
16
24.
Projektu vadība
2
12
4
48
16
III Specializācijas virzienu studiju kursi: 4KP
Specializācijas virziens „Producēšana kino un televīzijas nozarē”
24.
Producēšana kino nozarē
2
12
4
48
16
25.
Producēšana televīzijas nozarē
2
12
4
48
16
Specializācijas virziens „Producēšana mūzikas nozarē”
26.
Mūzikas mārketings un
2
12
4
48
16
producēšana
27.
Intelektuālā īpašuma tiesiskie
2
12
4
48
16
aspekti
Specializācijas virziens „Pasākumu producēšana”
28.
Pasākumu vizuālā noformēšana
2
12
4
48
16
29.
Pasākumu scenārijs un režija
2
12
4
48
16
Specializācijas virziens „Producēšana sporta nozarē”
30.
Sporta menedžments un
2
12
4
48
16
mārketings
31.
Sporta pasākumu organizēšana
2
12
4
48
16
III Izvēles studiju kursi: 4KP
96
4
32
24
8
1.
Jaunu ideju radīšana
2
12
4
48
16
2.
Deju stilu daudzveidība pasaulē
2
12
4
48
16
un Latvijā
3.
Modes nozares pamati
2
12
4
48
16
4.
Mākslas vēstures pamati
2
12
4
48
16
IV Prakse un kvalifikācijas darbs: 24KP
Prakse I, II
16
640
Kvalifikācijas darbs
8
320
KOPĀ:
80
Nr.

Studiju priekšmeti

Kopā

40
80
80
80
80
80
120
80

I kurss

II kurss

1

3

2

4

III
kurss

5

1/1
2/2
2/2
2/2
2/2

Kontroles forma
III kurss
I kurss
II kurss
1
2
3
4
5

I
I
E
E
I
2/2
3/3
2/2

E
E
E

2/2

80
80

I
2/2

80
80

2/2
2/2

80
80
80

2/2

80
80
80
80
80
80
80
80
80

I

E
I
I
2/2
2/2

I
I

2/2
2/2

E
E
2/2
2/2
2/2
2/2
2/2
2/2

I
I
I
I
E
E
2/2

E

80
80

2/2
2/2

E
E

80

2/2

E

80

2/2

I

80
80

2/2
2/2

I
E

80

2/2

I

80

2/2

E

4/4

160
80
80

I

I

80
80
6
15

17

16

14

10
8
18

I

Kā atspoguļots 3.2. un 3.3. tabulā, studiju programmai ir izstrādāts plāns pilna un
nepilna laika studijām. Studiju sākumā studējošie apgūst kā vispārizglītojošos, tā nozares
studiju kursus. Pirmajā semestrī (pilnam laikam) un pirmajā studiju gadā (nepilnam laikam)

I
A
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tiek apgūti vispārīgi studiju kursi, kas nepieciešami kultūras menedžera kvalifikācijas
iegūšanai, un kas izriet no Profesionālās izglītības un citu normatīvo aktu prasībām,
piemēram, kultūras menedžments, kultūras politikas pamatnostādnes, kultūras un mākslas
vēsture, uzņēmējdarbības pamati, tirgzinības, personāla vadība u.c. Otrajā semestrī (pilnam
laikam) un otrajā studiju gadā (nepilnam laikam) tiek apgūti nozares studiju kursi, kas
nepieciešami tālākai specializācijas virziena izvēlei: kino nozares pamati, televīzijas nozares
pamati, pasākumu producēšanas pamati, sporta nozares pamati un mūzikas nozares pamati.
Trešajā semestrī (pilnam laikam) un ceturtajā semestrī

(nepilnam laikam) tiek apgūti

specializācijas virziena un brīvās izvēles studiju kursi.
Programmas plāns ir strukturēts secīgi, lai studējošie pirmajos semestros tiktu
sagatavoti specializācijas virziena izvēlei, praksei un kvalifikācijas darba izstrādei. Plāns tiek
pilnveidots, ņemot vērā studējošo, metodiskās komisijas docētāju ierosinājumus un izmaiņas
darba tirgū. Tā piemēram, sākot ar 2013./2014. gadu, programmā tika iekļauti sporta
menedžmenta un pasākumu producēšanas studiju kursi.

3.4. Studiju programmas organizācija
Studiju procesa organizācija notiek atbilstoši Izglītības likumam, Augstskolu
likumam, Profesionālās izglītības likumam un pārējiem normatīvajiem aktiem. Studijas
reglamentē studiju programmas satura un realizācijas apraksts, studiju kursu programmas un
studiju kalendārais grafiks.
Pilna laika studijas tiek organizētas klātienē (darba dienās no 09:00-16:50), bet nepilna
laika studijas tiek organizētas klātienē (darba dienu vakaros no 18:00-20:50, sestdienās 09:0016:50 vai ar e-studiju elementiem). Studiju ilgums pilna laika studijās ir 2 gadi jeb četri
semestri, nepilna laika studijās 2,5 gadi jeb pieci semestri.
Studijas organizētas tā, lai dotu iespēju studentiem apgūt gan vispārizglītojošās
prasmes, gan speciālās prasmes atbilstoši profesijas standartam un valsts pirmā līmeņa
profesionālās izglītības standartam. Programmas struktūra:


studiju kursi 56 KP;



prakse 16 KP;



kvalifikācijas darbs 8 KP.

Kopumā: 70% no KP apjoma ir studiju kursi, 20% - prakse, 10% - kvalifikācijas darbs
(skat. 3.1. att.).
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10%
25%

Vispārizglītojošie studiju kursi
Nozares studiju kursi

20%

Specializācijas studiju kursi
Brīvās izvēles kursi
Prakse
5%

Kvalifikācijas darbs
5%
35%

3.1.att. Studiju programmas struktūra
Studiju programmu veido desmit vispārizglītojošie studiju kursi (20KP), 14 nozares
studiju kursi (28KP), 8 specializācijas virzienu studiju kursi un četri izvēles studiju kursi. II
semestra beigās (pilna laika studējošie) vai III semestra beigās (nepilna laika studējošie)
izvēlas vienu no četriem specializācijas virzieniem – „Producēšana kino un televīzijas
nozarē”, „Producēšana mūzikas nozarē”, „Pasākumu producēšana” vai „Producēšana sporta
nozarē”. Katrs specializācijas virziens sastāv no diviem studiju kursiem (4KP). No brīvās
izvēles studiju kursiem studējošie izvēlas divus (4KP).
Prakses apjoms ir 16 KP: pirmā prakse (mācību prakse) – 6 KP (6 nedēļas), otrā
prakse (kvalifikācijas prakse) – 10 KP (10 nedēļas). Prakses galvenais mērķis ir nostiprināt
studentu iegūtās zināšanas un prasmes praksē iestādēs, komercsabiedrībās un organizācijās
kvalificētu speciālistu uzraudzībā, kā arī iepazīstināt studentus ar organizācijas darbu, nozares
aktualitātēm, projektu vadību un producēšanu. Pirmā prakse pilna laika studijās tiek
organizēta 3.semestrī, nepilna laika studijās 4.semestrī, savukārt otrā prakse pilnā laika
studijās tiek organizēta 4.semestrī un nepilna laika studijās 5.semestrī. Prakses nodrošināšanai
ir noslēgti sadarbības un nodomu līgumi ar vairākām iestādēm, komercsabiedrībām un
organizācijām.
Studiju procesa beigās ir paredzēta kvalifikācijas darba izstrāde 8 KP apjomā, kā arī
aizstāvēšana ar vērtējumu ne zemāku par „4” ballēm. Materiāli kvalifikācijas darba izstrādei
tiek iegūti kvalifikācijas prakses laikā pilna laika studijās 4.semestrī, nepilna laika studijās –
5.semestrī.
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3.5. Prasības, uzsākot studiju programmu
Studiju programmā „Izklaides industrijas vadība un producēšana” tiek uzņemtas
personas ar vispārējo vidējo izglītību.
Reģistrējoties studijām „Alberta koledžā” jāiesniedz:
 iesniegums studijām;
 anketa (aizpildāma „Alberta koledžas” studiju daļā);
 pases kopija, uzrādot pasi;
 vispārējo vidējo izglītību apliecinoša dokumenta kopija (uzrādot oriģinālu);
 latviešu valodas un svešvalodas (angļu vai vācu) centralizēto eksāmenu
sertifikātu kopijas (uzrādot oriģinālus);
 nepieciešamības

gadījumā, dokumentu, kas apliecina uzvārda maiņu

(piemēram, laulības apliecības kopija, uzrādot oriģinālu);
 4 fotokartītes (3x4).
 Saskaņā LR normatīvajiem aktiem uzņemšana pilna laika un nepilna laika
studijās notiek bez papildus iestājpārbaudījumiem (izņemot normatīvajos aktos
atrunātus gadījumus), ņemot vērā sekojošo:
 centralizētajos eksāmenos latviešu valodā un svešvalodā (angļu vai vācu)
vērtējums ir ne zemāks par E līmeni;
 personas, kas nav kārtojušas centralizētos eksāmenus, t.i. personas, kuras
ieguvušas vidējo izglītību līdz 2004.gadam, personas, kuras ieguvušas vidējo
izglītību ārvalstīs, kā arī personas ar īpašām vajadzībām tiek uzņemtas studiju
programmā, balstoties uz vispārējo vidējo izglītību apliecinoša dokumenta
atzīmēm latviešu valodā un svešvalodā (angļu vai vācu). Jābūt sekmīgam
vērtējumam.
Par „Alberta koledžas” studentiem kļūst tie, kuri:
 atbilst visām „Alberta koledžas” izvirzītajām prasībām;
 paraksta studiju līgumu ar koledžu;
 samaksā par studijām saskaņā ar studiju līgumu, ja personai nav piešķirta
bezmaksas vieta.
Reflektants tiek imatrikulēts studiju programmā ar „Alberta koledžas” direktora
rīkojumu. Imatrikulācija pilna un nepilna laika studiju programmās tiek veikta līdz 10.
septembrim. Ja reflektantu skaits ir lielāks par koledžas izsludināto studiju vietu skaitu,
studējošo atlasi veic atestātu konkursa kārtībā.
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3.6. Studiju programmas praktiskā īstenošana
Studiju programmas īstenošana notiek radoši, izmantojot dažādas metodes un formas:
1)

Lekciju metode pamatā tiek izmantota studiju kursos, kuri nav pietiekamā

daudzumā nodrošināti ar mācību literatūru vai kursos, kur šī metode ir visefektīvākā,
piemēram, kuru apguve patstāvīgi ir sarežģīta. Lekciju metode tiek izmantota, piemēram,
studiju kursos „Mūzikas nozares pamati”, „Kultūras menedžments”, „Radošo industriju
pamati” un citos.
2)

Patstāvīgais darbs, kura laikā studenti iemācās vākt, apkopot un analizēt

nepieciešamo informāciju. Patstāvīgais darbs tiek veikts, piemēram, studiju kursos
„Uzņēmējdarbības tiesiskie pamati”, „Personāla vadība” un citos.
3)

Darbs nelielās grupās tēmu praktiskai izstrādāšanai un prezentācijai. Šajā

gadījumā studenti iemācas strādāt komandās un pilnveido komunikatīvās un prezentēšanas
prasmes. Darbs grupās tiek organizēts studiju kursos „Projektu vadība”, „Pasākumu
producēšanas pamati” un citos.
4)

Dialoga metode tiek pielietota studiju kursos, kur blakus zināšanu apguvei tiek

izkoptas arī komunikatīvās īpašības. Dialoga metode tiek izmantota, piemēram, studiju kursos
„Lietišķā saskarsme”, „Retorika un prezentācijas prasmes” un citos.
5)

Praktiskajām nodarbībām ir liels īpatsvars profesionālās specializācijas studiju

kursu apguvē. Praktiskās nodarbības tiek veiktas, piemēram, studiju kursos „Televīzijas
nozares pamati”, “Pasākuma vizuālā noformēšana”.
6)

Praksē studenti iegūst praktiskās iemaņas, iepazīstas ar darba operācijām.

7)

Semināri tiek praktizēti gandrīz visos studiju kursos. Tie ļauj studentiem izkopt

runas kultūru, attīsta spējas argumentēti aizstāvēt savu viedokli un māku prezentēt ziņojumu.
8)

Vieslekcijas izmanto papildus zināšanu sniegšanai konkrētajā specializācijā, kā

arī citu viedokļu iepazīšanai un apspriešanai. Vieslektori ir piedalījušies studiju kursos
„Kultūras menedžments”, „Projektu vadība” un citos.
9)

Meistarklases tiek organizētas tādos jautājumos, kas nav iekļauti studiju

kursos, bet, par kuriem ir liela studentu interese. Piemēram, 2013./2014. studiju gadā notika
V.Brakovskas meistarklase „Prezentēšanas prasmes”, kas tika organizēta visu programmas
plūsmu studentiem.
10)

Radošās darbnīcas tiek veidoti konkrētu uzdevumu īstenošanai tādos

jautājumos, kas nav vai ir nepietiekami iekļauti studiju kursu saturā. 2013./2014. studiju gadā
tika īstenota radošā darbnīca “Scenārija izstrādes pamati”;
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11)

Studentu konferences izraisa lielu interesi. Studenti apspriež nozares

aktualitātes un padziļina savas prezentācijas sagatavošanas un publiskās runas prasmes;
12)

Lietišķās spēles, kuru laikā studentiem ir iespēja pielietot praksē iegūtas

zināšanas risinot dažādas problēmas un analizējot praktiskās situācijas.
13)

Neklātienē studiju procesu ir iespējams apgūt e-lekciju veidā, kas tiek

nodrošināts Adobe Connect sistēmā, izmantojot Alberta koledžas Moodle sistēmu. Lekciju
materiāli, patstāvīgo darbu iesniegšana, semināri arī klātienes studentiem notiek virtuāli,
izmantojot Moodle sistēmu.
Mācību ekskursijas:
Lai studējošie gūtu priekšstatu par darba specifiku pie potenciālajiem darba devējiem
un nozares uzņēmumiem 2013./2014.mācību gadā tika organizētas mācību ekskursijas uz
šādām organizācijām:
1. Festivāla “Survival Kit” norises vietu;
2. Mūsdienu mākslas centru “Totaldobže”;
3. Kino teātri “K.Suns” (dalība seminārā par ES programmu “Radošā Eiropa” un
Dānijas datorspēļu scenāriju autora Morten Brunbjerg lekcijā);
4. Rīgas IT Demo centru;
5. Ģertrūdes ielas teātri;
6. Olimpisko Sporta centru un Latvijas Sporta federāciju padomi;
7. Sporta muzeju;
8. GFK Latvia;
9. Latvijas izpildītāju un producentu apvienību;
10. dažādiem muzejiem un deju studijām.
Vieslekcijas:
2013./2014.mācību gadā studiju programmas ietvaros tika organizētas dažādas
vieslekcijas, tostarp šādas:
1. „Sociālie mediji un to izmantošana izklaides industrijā” – Kristaps Skutelis,
blogeris;
2. „Filmu producēšana – Vides filmu studijas pieredze” – Uldis Cekulis, “Vides
filmu studijas” producents;
3. „Pasākumu producēšanas aizkulises” – Laura Ošiņa, Riga Fashion Week
producente;
4. „Sporta mārketings – futbola pieredze” – Maksims Raspopovs, Latvijas
Futbola federācijas Komercdaļas vadītājs;
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5. „Konferenču

organizēšana”

–

Lilita

Sparāne,

Latvijas

IT

klastera

izpilddirektore;
6. „Kinofestivālu organizēšana – festivāla “2Annas” pieredze” – Amanda Boka,
Īsfilmu festivāla “2Annas” producente;
7. “Ghetto Games stāsts” – Raimonds Elbakjans, Ghetto Games festivāla
iniciators;
8. “Producēšanas aizkulises” – Gee Ilze Eriņa, “Gee Team Productions”
producente;
9. “Rapid Design and Development for Startups” – Adam Mayes, Upsalas
Universitāte
10. Building Games in Small Teams and Encouraging the Game Development
Culture” - Žilvinas Ledas, “Lietuvas spēļu attīstītāju asociācijas” vadītājs
11. Festivāls “Bildes” – Tija Auziņa, SIA “Bilžu birojs” vadītāja
12. “PR kampaņas pasākumu organizēšana” – Vita Stiģe – Skuškovnika, Alberta
koledžas lektore
13. Eiropas kultūras galvaspilsētas gads Rīgā 2014. gadā – Aiva Rozenberga,
Biroja “Rīga – 2014” programmu vadītāja
14. “Izstāžu organizēšana – KIM? pieredze” – Linda Pavļuta, Laikmetīgā mākslas
centra “KIM?” izpilddirektore
15. “Ievads mūzikas industrijā un producēšanā” – Guna Zučika, Grupas “Prāta
vētra” ārējo sakaru menedžere
Radošās darbnīcas:
1. “Prezentācijas prasmes” – Vita Brakovska, biedrība “Zinis”
2. „Scenārija izstrādes pamati” – Lauris Gundars.
Zinātne un jaunrade:
Kopš 2003. gada Alberta koledža ik gadu organizē divu veidu konferences (plašāka
informācija http://www.alberta-koledza.lv/contents.php?parent=384):


Zinātniski praktiskā konference „Biznesa attīstība: kā to darīt mūsdienu Latvijā”,
notiek katru rudeni, un tajā piedalās savas jomas profesionāļi. Katru gadu konferences
uzmanība tiek pievērsta konkrētam aktuālam jautājumam.



Studentu zinātniski praktiskā konference notiek katru pavasari. Tajā piedalās studenti
ar saviem pētījumiem un zinātniskām atziņām. Konferences mērķis ir attīstīt augstāko
izglītības

iestāžu

studējošo

sadarbību

diskusijām

par

aktuāliem

sociāliem,
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ekonomiskiem un politiskiem procesiem, meklējot, piedāvājot alternatīvas un
risinājumus.
Konferencē regulāri piedalās studiju programmas studējošie gan ar saviem
pētījumiem, gan radošajiem projektiem. 2014. gada konferencē piedalījās 9 studējošie ar
savas pētnieciskās un radošās darbības rezultātiem
Praktisko iemaņu attīstībai un teorētisko zināšanu pārbaudei praksē koledža, sākot ar
2005.gadu, organizē lietišķās spēles. 2013. gadā notika lietišķā spēle „Veiksmīgs un bagāts
Albertānijā”. Spēles būtība: dienas laikā tiek izspēlēts 1 gads no valsts Albertānija dzīves.
Dalībnieki ir sadalīti divos sektoros – valsts sektors un privātais sektors. Šajā laikā
dalībniekiem no nulles jāizveido valsts – visas valsts institūcijas (Ministru kabinets, Saeima,
Satversmes

tiesa,

policija,

robežsardze),

jāpieņem

likumi,

jāorganizē

apstākļi

uzņēmējdarbībai, jānodibina kontakti ar ārvalstīm, jāizveido ražošana, jānoslēdz līgumi ar
partneriem u.tml.

3.7. Vērtēšanas sistēma
Studentu zināšanas vērtē nodarbībās, kārtējos un studiju kursa noslēguma
pārbaudījumos. Katra atsevišķa priekšmeta kursa aprakstā ir norādītas iegūto zināšanu
pārbaudes un vērtēšanas formas un kritēriji. Atsevišķos studiju priekšmetos mācībspēki
sagatavo praktisko nodarbību plānu konkrētajam mācību gadam, norādot tajā arī vērtēšanas.
Izglītības vērtēšanas pamatprincipi studiju programmā ir šādi:
 pozitīvo sasniegumu summēšanas princips – iegūtās zināšanas tiek vērtētas,
summējot pozitīvos sasniegumus;
 vērtējuma obligātuma princips – nepieciešams iegūt pozitīvu vērtējumu par
programmu pamatdaļās ietvertā obligātā satura apguvi;
 prasību atklātības un skaidrības princips – atbilstoši izvirzītajiem programmu
mērķiem un uzdevumiem, kā arī mācību kursu mērķiem un uzdevumiem ir
noteikts pamatprasību kopums iegūtās izglītības vērtēšanai;
 vērtēšanā izmantots

pārbaudes veidu dažādības princips – programmas

apguves vērtēšanā izmanto dažādus pārbaudes veidus;
 vērtējuma atbilstības princips – pārbaudes darbā tiek dota iespēja apliecināt
analītiskās un radošās spējas, zināšanas, prasmes un iemaņas visiem apguves
līmeņiem atbilstošos uzdevumos un situācijās. Pārbaudēs iekļaujamais satura
apjoms atbilst kursu programmās noteiktajam saturam un profesiju standartā
noteiktajām prasmju un zināšanu prasībām.
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Koledžas mācībspēki pielieto dažādas zināšanu pārbaudes formas, t.sk. atraktīvas:
prezentāciju sagatavošana, grupu darbs, lietišķās spēles. Šādas kursa apguves pārbaudījumu
formas attīsta studentiem prasmi izteikt savu domu, argumentēt, meklēt risinājumus. Studiju
programmas teorētiskās daļas apguves novērtēšanai mācībspēki izmanto šādus paņēmienus:
 eksāmeni un ieskaites: mutiskās un rakstiskās aptaujas, atbildes uz jautājumiem, kuri
noformēti biļetēs. Parasti students atbild uz 2-3 jautājumiem un izrēķina arī 1-2
praktiskus uzdevumus;
 testi: atbilžu izvēles eksāmeni, kad studentiem tiek piedāvāti jautājumi ar atbilžu
variantiem;
 „atvērto grāmatu” eksāmeni vai ieskaites: studentiem tiek piedāvāts risināt kāzusus
(reālās vai modelētas dzīvē situācijas), vai tiek prasīts atrast atbildes uz sarežģītiem
jautājumiem, atļaujot izmantot visus viņiem pieejamos informācijas avotus;
 portfolio: ieskaites atzīme veidojas no atzīmēm par katras tēmas starpieskaitēm.
Ieskaites formas ir dažādas: mutiskie un rakstiskie pārbaudes darbi, esejas, ziņojumi,
referāti;
 projekti: ieskaites vietā studenti sagatavo projektu, kura izstrādāšanai ir nepieciešama
visu tēmu zināšana.
Studiju programmas praktiskās daļas apguvi pārbauda vērtējot esejas, mājas darbus,
sagatavotas grupu darbu prezentācijas, darbu semināros un lietišķās spēlēs, prakses atskaites
un to aizstāvēšanu, kvalifikācijas darbu un to aizstāvēšanu. Aizstāvot kvalifikācijas darbu,
vērtēšanas kritēriji ir: kvalifikācijas darba noformējums un apjoms, kvalifikācijas darba
aktualitāte un tās pamatojums, izvēlētās aktuālās problēmas analīze un piedāvātais risinājums,
izmantotie informācijas avoti, izdarīto secinājumu kvalitāte un kvantitāte. Pārbaudījumos
zināšanas, prasmes un iemaņas tiek vērtētas 10 baļļu sistēmā.
Dažādu vērtēšanas metožu izmantošana ļauj objektīvāk un vispusīgāk novērtēt katra
studējošā zināšanas. Ir plānots pilnveidot vērtēšanas sistēmu, ņemot vērā citu Latvijas un
Eiropas Savienības augstskolu un koledžu pieredzi, izstrādājot vienotus vērtēšanas kritērijus
visiem studiju kursiem katrā studiju programmā.

3.8. Studiju programmas izmaksas
„Alberta koledža” ir juridiskas personas dibināta koledža. Galvenais darbības
finansēšanas avots ir pašu kapitāls un peļņa no saimnieciskās darbības.
Koledža atrodas telpās pēc adreses Rīga, Skolas iela 22, kuras tiek nomātas saskaņā ar
nomas līgumu (nomas tiesības ir ierakstītas Zemesgrāmatā), kas tika aktualizēts un ar

90
grozījumiem stājās spēkā 2009. gada 1. septembrī. Nomas līguma termiņš ir desmit gadi, t.i.
līdz 2019. g. 1. septembrim.
2012./2013. studiju gada koledžas telpu kopējā platība ir 750 m2. Iekārtotas 4 jaunas
nodarbību telpas, tai skaitā datorklase. Nodarbības notiek koledžas telpās Skolas ielā 22, 2.,3.
un 4. stāvos, kā arī Rīgas Biznesa skolas telpās, Skolas ielā 11:


Rīga, Skolas iela 22 (2.stāvs) - Alberta koledžas pastāvīgās telpas: administratīvās
telpas, auditorijas, datoru klase, atpūtas telpa. Kopējā platība: 251,98 m2;



Rīga, Skolas iela 22 (3.stāvs) - Alberta koledžas pastāvīgās telpas: auditorijas,
datoru klase, bibliotēka, studentu atpūtas telpa. Kopējā platība: 251,98 m2;



Rīga, Skolas iela 22 (4. stāvs) - Alberta koledžas pastāvīgās telpas: administratīvās
telpas, auditorijas, datoru klase. Kopējā platība: 254,90 m2 ;



Rīga, Skolas iela 11, Rīgas Biznesa skola – īrētas auditorijas (nepieciešamības
gadījumā). Kopējā platība 2011. – 2012.st.g.: 250,9 m2
Pārējie izdevumi
7%
Materiālais un
tehniskais
nodrošinājums
17%
Reklāma
10%

Alga
Nodokļi
Alga
40%

Telpas
Reklāma

Telpas
17%

Nodokļi
9%

Materiālais un tehniskais
nodrošinājums
Pārējie izdevumi

3.2. att. Studiju programmas īstenošanai nepieciešamo naudas līdzekļu izmantošana
Studiju programmas „Izklaides industrijas vadība un producēšana” īstenošanai vienam
studiju gadam nepieciešami aptuveni €50’000. Pie vidējās studiju maksas €1’164 gadā
(analoģiska studiju maksa ir pārējām „Alberta koledžas” studiju programmām) minimālam
studentu skaitam šajā programmā pilna un nepilna laika studijās jābūt 43 cilvēkiem.
Plānotos līdzekļus plānots izlietot algu izmaksāšanai studiju programmā iesaistītam
personālam, telpu uzturēšanai, materiālā un tehniskā nodrošinājuma pilnveidošanai, reklāmai.
Kā redzams 3.2. attēlā, lielākais līdzekļu daudzums paredzēts algai, nodokļiem un telpu
uzturēšanai.
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3.9. Studiju programmas atbilstība profesijas standartam un
profesionālās augstākās izglītības valsts standartam un citiem
normatīvajiem aktiem augstākajā izglītībā
Studiju programma atbilst LKI/EKI 5.līmenim, jo absolventiem būs atbilstošas
zināšanas, prasmes un kompetences, kuras attīstītas studiju kursos, izmantojot dažādas
metodes (sk. studiju kursu aprakstus).
Studiju programmas atbilstība pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts
standartam - Studiju programma veidota saskaņā ar LR MK noteikumiem Nr.141 no
2001.gada 20.marta „Noteikumi par pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts
standartu”.
3.4. tabula
Studiju programmas salīdzinājums ar pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts
standartu
Standarta prasības
Programmas apjoms ir no 80 līdz 120 KP
Mācību kursi - kopējais apjoms - min 56 KP,
bet nepārsniedzot 75 % no programmas kopējā
apjoma
Vispārizglītojošie mācību kursi - min 20 KP
Nozares mācību kursi - min 36 KP
Prakse - min 16 KP
Kvalifikācijas darbs - min 8 kredītpunkti, bet
nepārsniedzot 10 % no programmas kopējā
apjoma
Studiju procesā ne mazāk kā 30 % no studiju
kursu apjoma īsteno praktiski
Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības
mācību kursu obligātajā saturā iekļauj moduli
uzņēmējdarbības profesionālo kompetenču
veidošanai – min 6KP

Studiju programma
80 KP
56 KP (70%)

20 KP
36 KP
16 KP
8 KP (10%)

Atbilst, sk. studiju metodes studiju kursu
aprakstos un prakses organizāciju
Atbilst:
Uzņēmējdarbības tiesiskie pamati (2KP)
Uzņēmējdarbības pamati (2KP)
Tirgzinības (2KP)
Uzņēmējdarbības
organizēšana
un
plānošana (2KP)

2002.gada 14.novembrī Izglītības un zinātnes ministrija ar rīkojumu Nr.642
apstiprināja profesijas standartu „Kultūras menedžeris”, kurā noteikti kultūras menedžera
pienākumi un uzdevumi, vispārējās, specialās un specifiskās prasmes, kā arī minimālais
studiju priekšmetu apjoms un apgūšanas līmenis. Salīdzinot studiju programmas struktūru un
saturu ar standarta prasībām var secināt, ka studiju programma atbilst profesijas standarta
prasībām: ir iekļauti visi studiju kursi, kuri nodrošina speciālista sagatavošanu noteikto
pienākumu pildīšanai (sk. 3.5. tab.).
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3.5. tabula
Programmas “Izklaides industrijas vadība un producēšana” salīdzinājums ar profesijas
standartu „Kultūras menedžeris”
Pienākumi

Sagatavot
kultūras
projektu

Īstenot kultūras
projektu

Risināt ar
personāla
vadību
saistītus
jautājumus

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
1.
2.
3.
4.

Vadīt
institūciju

5.
6.
7.
8.
9.
10.

Organizēt
kultūras
institūciju
finansu
izlietojumu

1.
2.

3.
4.
5.

Uzdevumi
Sastādīt projekta pieteikumu fondam vai sponsoram
Prezentēt projekta ideju
Izveidot projekta izstrādes darba grupu
Plānot projekta publicitātes koncepciju
Plānot projekta finansu resursus
Plānot projekta materiālu resursus
Plānot projekta personāla resursus
Plānot projekta īstenošanas posmus
Plānot projekta novērtēšanas kritērijus
Izveidot projekta darba grupu
Kontrolēt projekta realizācijas posmus
Kontrolēt projekta novērtēšanas kritērijus
Vadīt projekta darba grupu
Sastādīt projekta finansu tāmi
Novērtēt projekta īstenošanu
Sagatavot projekta saturisko un finansu atskaiti
Vadīt personāla darbu institūcijas stratēģiskā mērķa
sasniegšanai
Rīkot personāla atlases konkursus
Noteikt darbiniekiem nepieciešamās prasmes darba
veikšanai
Izvērtēt darbinieku atbilstību uzdevumu veikšanai
Kontrolēt iekšējās kārtības noteikumu ievērošanu
Veicināt personāla profesionālo izaugsmi
Attīstīt savu profesionālo tālākizglītību un
kvalifikācijas pilnveidošanu
Organizēt personāla darbu dažādos projektos
Organizēt sapulces
Veikt sapulces novērtējumu un analīzi.
Izvērtēt konfliktsituācijas un pieņemt pareizu
lēmumu
Veidot kolektīva mikroklimatu
Ievērot Darba likumā noteiktās darba devēju un
darbinieku tiesības un pienākumus
Rūpēties par darba drošības un darba aizsardzības
normu ievērošanu
Kontrolēt lēmumu izpildi
Sadarboties ar valsts, pašvaldības un NVO
Izvērtēt un plānot kultūras norises pašvaldību,
reģiona un valsts līmenī
Sastādīt ikgadējo budžeta izdevumu tāmi
Organizēt maksas pakalpojumu ienākumus (no
koncertiem, izrādēm, dejām, atpūtas sarīkojumiem,
telpu īres, u.c.)
Sastādīt sponsorēšanas piedāvājumu biznesa
partnerim
Sastādīt atskaites par finansu izlietojumu
Sastādīt saturiskās atskaites





























Studiju kursi
Projektu vadība
Uzņēmējdarbības
organizācija un plānošana
Personāla vadība
Lietišķā informātika
Radošo industriju pamati
Pasākuma producēšanas
pamati
Mārketinga komunikācija
Kvalifikācijas darbs
Projektu vadība
Kultūras menedžments
Uzņēmējdarbības pamati
Kvalifikācijas prakse

Personāla vadība
Lietišķā saskarsme un
profesionālā ētika
Darba, vides un civilā
aizsardzība

Kultūras menedžments
Lietišķā saskarsme un
profesionālā ētika
Darba, vides un civilā
aizsardzība
Uzņēmējdarbības
tiesiskie pamati
Personāla vadība
Kvalifikācijas prakse

Uzņēmējdarbības pamati
Uzņēmējdarbības
organizācija un
plānošana
Radošo industriju pamati
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Pienākumi
1.
Organizēt
mākslinieciskās
pašdarbības
kopu un citu
radošas
darbības
struktūru
darbu kultūras
organizācijā
Organizēt
kultūras
institūcijas
materiāli
tehniskās bāzes
attīstību

2.
3.
4.
5.
6.
1.
2.
3.
4.

1.
Veidot kultūras
institūcijas
kopējo tēlu
sabiedrībā

2.
3.
4.

Uzdevumi
Izpētīt apkārtējās sabiedrības intereses un iespējas
kultūras pasākumu apmeklējumam.
Analizēt apkārtējās sabiedrības intereses un iespējas
kultūras pasākumu apmeklējumam.
Veidot datu bāzi par apkārtējās sabiedrības interesi
un iespējām kultūras pasākumu apmeklējumam.
Veidot mērķauditorijas interesēm atbilstošu brīvā
laika pavadīšanas iespēju piedāvājumu.
Organizēt kultūras institūcijas dalību dažādos
projektos.
Izstrādāt mārketinga plānu kultūras institūcijas
produkta pārdošanas veicināšanai.
Rūpēties par institūcijas remontu organizēšanu.
Veidot inventāra uzskaiti.
Organizēt inventāra uzglabāšanu.
Rūpēties par institūcijas tehnisko nodrošinājumu
kvalitatīva pakalpojuma sniegšanai (apgaismes,
apskaņošanas, reproducēšanas, un datortehniku).
Veikt sistemātisku kultūras institūcijas darbības
reklāmu, sadarbojoties ar vietējiem un reģionāliem
plašsaziņas līdzekļiem.
Veicināt kvalitatīva institūcijas vizuālā tēla
veidošanos.
Īstenot reklāmas kampaņas.
Organizēt reklāmas plakātu, programmu, ielūgumu
izgatavošanu un izplatīšanu.








Studiju kursi
Tirgzinības
Mārketinga
komunikācija
Lietišķā informātika
Prakse I
Kvalifikācijas prakse
Kvalifikācijas darbs

Uzņēmējdarbības
organizācija un plānošana




Tirgzinības
Mārketinga
komunikācija

Var secināt, ka studiju programmas saturs atbilst profesijas standarta “Kultūras
menedžeris” un pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standarta prasībām.

3.10. Salīdzinājums ar vienu tāda paša līmeņa un tādam pašam studiju
virzienam atbilstošu Latvijas un divām ES valsts atzītu augstskolu
vai koledžu studiju programmām
Studiju programma „Izklaides industrijas vadība un producēšana” tika salīdzināta ar
divām līdzīgām programmām, kuras tiek realizētas Lietuvas un Anglijas augstākās izglītības
iestādēs. Šo valstu izglītības iestādes tika izvēlētas tāpēc, ka izglītības sistēmas Lietuvā un
Lielbritānijā ir salīdzināmas ar Latvijas izglītības sistēmu, un to programmas ir tuvas Alberta
koledžas programmai „Izklaides industrijas vadība un producēšana”. Bez tam salīdzinājums ar
Derbijas Universitātes programmu tika izvēlēts, jo tā ir Alberta koledžas sadarbības
augstskola.
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3.6. tabula
Studiju programmas salīdzinājums ar University of Derby un Kaunas College studiju programmām
University of Derby
Programmas
nosaukums
Programmas
īstenošanas
veids un
studiju
ilgums
Iegūstamais
kredītpunktu
skaits
Iegūstama
kvalifikācija
vai grāds
Individuālā
pētniecība un
prakse
Prasības
beidzējiem

Kursu līdzība

Kursu
sadalījums
blokos

Līdzīgie kursi

Alberta koledža

Kaunas college
Fashion design (ar
specializāciju radošajās
industrijās)

Izklaide industrijas vadība un
producēšana

Pilna laika, 3-4 gads
Nepilna laika, 4-6. gadi

Pilna laika, 3 gadi

Pilna laika 2 gadi
Nepilna laika 2,5 gadi

180 ECTS
(360 UK)

180 ECTS
(120 KP)

120 ECTS
(80 KP)

BA (Hons) Events
Management

Professional Bachelor
(Profesionālais
bakalaura grāds)

Pirmā līmeņa profesionālā augstākā
izglītība, kvalifikācija kultūras
speciālists

Ir prakse un
diplomprojekts

Ir prakse un
diplomprojekts

Prakse, diplomdarbs (kvalifikācijas
darbs)

Sekmīga visu studiju
kursu apguve, prakse un
diplomprojekts

Sekmīga visu studiju
kursu apguve, prakse
un diplomprojekts
Ir vispārizglītojošie un
obligātie studiju kursi.
Pēdējā gadā notiek
specializācijas kursi,
prakse un
diplomprojekts.
Studiju kursi
(vispārizglītojošie un
nozares) un studiju
darbi
156 ECTS (104 KP)
Prakse
12 ECTS (8KP)
Diplomprojekts
12 ECTS (8KP
Biznesa un
menedžmenta pamati
2KP (3ECTS)

Sekmīga visu studiju kursu apguve,
prakse un diplomdarbs (kvalifikācijas)
darbs

Mākslas zinātne
5KP (3,5 ECTS)

Kultūras vēstures un mūsdienu
attīstības tendences
2KP (3ECTS)

Darba un civilā
aizsardzība
2KP (3ECTS)

Darba, vides un civilā aizsardzība
2KP (3 ECTS)

Likumdošanas pamati
2KP (3ECTS)

Uzņēmējdarbības tiesiskie pamati
2KP (3ECTS)

Projektu vadība
4 KP (6 ECTS)

Projektu vadība
2KP (3ECTS)

Svešvaloda
2KP (3 ECTS)

Profesionālā svešvaloda
3KP (4,5 ECTS)

Events Management

Ir vispārizglītojošie un
nozares teorētiskie un
praktiskie kursi.
Obligātā daļa
120 ECTS (240 UK)
Izvēles kursi
30 ECTS (60 UK)
Prakse
15 ECTS (30 UK)
Diplomprojekts
15 ECTS (30 UK)
Human Resources and
Business Strategy
15 UK (7.5 ECTS)
Introduction to Human
Resources
15 UK (7.5 ECTS)

Events Project
Management Operations
30 UK (15 ECTS)

Ir vispārizglītojošie un nozares un
specializācijas virzienu studiju kursi.
Vispārizglītojošie studiju kursi
30 ECTS (20KP)
Nozares studiju kursi
54 ECTS (36KP)
Prakse
24 ECTS (16KP)
Diplomdarbs
12 ECTS (8KP)
Personāla vadība
2KP (3ECTS)
Kultūras menedžments
2KP (3ECTS)
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University of Derby

Kaunas college
Informācijas
tehnoloģijas
4KP (6 ECTS)

Alberta koledža
Lietišķā informātika
2KP (3ECTS)

Introduction to Marketing
and Promotion
15 UK (7.5 ECTS)
Events Public Relations
and E-Marketing
15 UK (7.5 ECTS)

Mārketings
2 KP (3ECTS)
Mārketinga
komunikācijas
2KP ( 3ECTS)

Tirgzinības
2KP (3ECTS)
Mārketinga komunikācija
2 KP (3 ECTS)

Event Management in
Practice
15 UK (7.5 ECTS)

Pasākumu producēšanas pamati
2 KP (3 ECTS)
Pasākumu vizuālā noformēšana
2 KP (3 ECTS)
Pasākuma scenārijs un režija
2 KP (3 ECTS)

Salīdzinājums ar divām ārvalstu programmām tiek veikts balstoties uz līdzību.
Salīdzinot studiju programmas apjomu un piešķiramos grādus, var redzēt, ka Derbijas
universitātes studiju programma „Pasākumu vadība” un Kauņas koledžas programma „Modes
dizains (ar specializāciju radošajās industrijās)” ir bakalaura līmeņa programmas ar ilgāku
apmācību laiku un lielāku kredītpunktu apjomu. Tomēr abās programmās ir vairāki kursi, kam
var atrast analogus Alberta koledžas studiju programmā „Izklaide industrijas vadība un
producēšana”.

Derbijas Universitāte realizē bakalaura (3 – 4 gadu pilna laika) studiju programmu
„Pasākumu vadība”. Pēc programmas apgūšanas absolventiem ir iespēja turpināt studijas
maģistra programmās. Studiju programmas pirmajā un otrajā gadā tiek apgūti pa deviņiem
studiju moduļiem katrā, starp tiem ir vispārīgi studiju priekšmeti, piemēram, „Ievads
mārketingā” vai „Ievads finansēs”, kā arī specializācijas priekšmeti, piemēram „Pasākumu
vadīšana praksē” vai „Festivāli un kultūras pasākumi” u.c. Trešajā gadā tiek piedāvāti astoņi
studiju priekšmetu moduļi, un studentam ir jāizstrādā diplomdarba pētījums. Studentam visi
piedāvātie kursi nav obligāti, un ir iespēja izvēlēties sev interesantākos. Salīdzinājums ar
Alberta koledžas studiju programmu parādīja, ka vairāki priekšmeti pēc būtības ir līdzīgi, bez
tam kā Alberta koledžā, tā arī Derbijas universitātes studiju programmās ir specializācija uz
pasākumu producēšanu.
Kaunas college ir koledža, kura realizē profesionālās augstākās izglītības programmu.
Šajā programmā var iestāties pēc vidusskolas. Studiju programma „Modes industrija” paredz
specializāciju modes industrijā. Studiju ilgums 3 gadi. Pirmajā gadā notiek vispārizglītojošo
un nozares kursu apgūšana, divus gadus specializācija, prakse un diplomprojekts. Praksei ir
atvēlēti 12 ECTS (8KP), bet Alberta koledžas licencējamā programmā – 24 ECTS (16KP).
Savukārt studiju ilgums Kaunas college ir trīs gadi, bet Alberta koledžā – divi gadi. Kopumā
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salīdzinot studiju programmas struktūru var secināt, ka lielākā daļa studiju kursu (75,8%)
sakrīt ar licencējamās studiju programmas kursiem.
Izvērtējot abas studiju programmas var secināt, ka visās studiju programmās ir gan
līdzīgais, gan atšķirīgais. To nosaka konkrētās valsts likumdošana un standarti, kā arī darba
tirgus.
Studiju programmas salīdzināšanai ar līdzīgām programmām, kuras īsteno Latvijas
izglītības iestādes, ir izvēlētas pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programma
„Izklaides un atpūtas industrijas vadība”, ko realizē Alberta koledžas sadarbības partneris –
Ekonomikas un kultūras augstskola.
3.7. tabula
Studiju programmas salīdzinājums ar Ekonomikas un kultūras augstskolas programmu
Programmas
nosaukums
Studiju
virziens
Programmas
īstenošanas
veids un
studiju ilgums
Iegūstamais
kredītpunktu
skaits
Iegūstama
kvalifikācija
vai grāds
Individuālā
pētniecība un
prakse
Prasības
beidzējiem
Kursu līdzība
Kursu
sadalījums

Līdzīgie kursi

Ekonomikas un kultūras koledža
Alberta koledža
Izklaides un atpūtas industrijas
Izklaide industrijas vadība un
vadība
producēšana
Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība
Pilna laika 2 gadi
Nepilna laika 2,5 gadi

Pilna laika 2 gadi
Nepilna laika 2,5 gadi

120 ECTS
(80 KP)

120 ECTS
(80 KP)

Pirmā līmeņa profesionālā augstākā
izglītība, kvalifikācija kultūras
menedžeris
prakse, diplomdarbs (kvalifikācijas
darbs)

Pirmā līmeņa profesionālā augstākā
izglītība, kvalifikācija kultūras
menedžeris
prakse, diplomdarbs (kvalifikācijas
darbs)

Sekmīga visu studiju kursu apguve,
prakse un diplomdarbs
(kvalifikācijas) darbs
Ir vispārizglītojošie un nozares
teorētiskie un praktiskie kursi.
Vispārizglītojošie studiju kursi – 30
ECTS (20 KP)
Nozares studiju kursi – 54 ECTS
(32 KP)
Prakse – 24 ECTS (16KP)
Kvalifikācijas darbs– 12 ECTS
(8KP)
Komercdarbības pamati
2KP (3ECTS)
Profesionālā svešvaloda
3KP (4,5 ECTS)

Sekmīga visu studiju kursu apguve,
prakse un diplomdarbs (kvalifikācijas)
darbs
Ir vispārizglītojošie un nozares
teorētiskie un praktiskie kursi.
Vispārizglītojošie studiju kursi – 30
ECTS (20KP)
Nozares studiju kursi – 54 ECTS (32
KP)
Prakse – 24 ECTS (16KP)
Kvalifikācijas darbs – 12 ECTS (8KP)
Uzņēmējdarbības pamati
2KP (3ECTS)
Profesionālā svešvaloda
3KP (4,5 ECTS)
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Pētnieciskā darba organizācija
2KP (3ECTS)
Retorika
2KP(3ECTS)
Darba un sociālās tiesības
2ECTS (3ECTS)
Informātika
2KP (3ECTS)
Pasaules mākslas vēsture
2KP (3ECTS)
Saskarsmes psiholoģija
2KP (3ECTS)
Tirgzinību pamati
3KP (4,5ECTS)
Reklāmas plānošana un
organizācija
3KP (4,5ECTS)
Radošās industrijas pamati
2KP (3ECTS)
Latvijas kultūrpolitika
2KP (3ECTS)
Projektu vadība
2KP (3ECTS)
Menedžmenta pamati
2KP (3ECTS)
Darba, vides un civilā aizsardzība
2KP (3ECTS)
Pasākumu organizācija un metodika
2KP (3ECTS)

Sociālo pētījumu metodes
2KP (3ECTS)
Retorika un prezentācijas prasmes
2KP (3ECTS)
Uzņēmējdarbības tiesiskie pamati
2ECTS (3ECTS)
Lietišķā informātika
2KP (3ECTS)
Kultūras un mākslas vēsture
2KP (3ECTS)
Lietišķā saskarsme
2KP (3ECTS)
Tirgzinības
2KP (3ECTS)
Mārketinga komunikācija
2KP (3ECTS)
Radošo industriju pamati
2KP (3ECTS)
Kultūras politikas pamatprincipi 2KP
(3ECTS)
Projektu vadība
2KP (3ECTS)
Kultūras menedžments
2KP (3ECTS)
Darba, vides un civilā aizsardzība
2KP (3ECTS)
Pasākumu producēšanas pamati
2KP (3ECTS)

Salīdzinājums ar Ekonomikas un kultūras augstskolas koledžas programmām tiek
veikts par pamatu ņemot līdzību. Salīdzinot studiju programmas saturu, var redzēt, ka Alberta
koledžā un Ekonomikas un kultūras augstskolā - abās ir pirmā līmeņa profesionālā augstākā
izglītība, ar kvalifikāciju kultūras menedžeris. Abām programmām ir vienāds kredītpunktu
skaits. Blokā ir dažādi priekšmeti, kurus studenti studē, lai iegūtu konkrētas teorētiskās un
praktiskās iemaņas. Katram studiju blokam ir noteikti mērķi, uzdevumi un rezultāti.
Abās koledžas programmās praksei ir atvēlēti 16 ECTS (8 KP) un kvalifikācijas
darbam 12 ECTS (8KP). Kopumā salīdzinot studiju programmas struktūru var secināt, ka
lielāka daļa studiju kursu ( 95 %) sakrīt ar licencējamās studiju programmas kursiem.
Izvērtējot abas studiju programmas var secināt, ka visās studiju programmās ir gana
līdzīgas.
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3.11. Informācija par studējošajiem
Informācija par studiju programmā studējošo skaitu laika sniegta 3.8. tabulā.
3.8. tabula
Studiju programmas studējošo skaits
Studiju
Pilna laika
Nepilna laika
Kopā
gads
Dienas grupa Vakara grupa Sestdienas grupa E-studiju grupa
2013./2014.
89
36
27
14
166
Tabulā sniegts programmā studējošo skaits uz 2013./2014. studiju gada beigām
(ieskaitot 2014. gada vasaras izlaiduma absolventus).
Imatrikulēto studentu skaits pa gadiem ir apkopots 3.9. tabulā.
3.9. tabula
Studiju programmas uzņemšanas rezultāti
Studiju
uzsākšana
09.2012.
09.2013.

Pilna laika
Nepilna laika
Kopā
Dienas grupa Vakara grupa Sestdienas grupa E-studiju grupa
81
24
32
13
150
50
21
12
16
99

Kā redzams 3.9. tabulā uzņemto studējošo skaitam ir tendence samazināties, kas
saistāms ar vispārējo demogrāfisko situāciju valstī.
Studiju gadā atskaitīto studentu skaits ir atspoguļots 3.10. tabulā.
3.10. tabula
Studiju programmas eksmatrikulēto studentu skaits
Studiju
Pilna laika
Nepilna laika
Kopā
gads
Dienas grupa Vakara grupa Sestdienas grupa E-studiju grupa
2013./2014.
43
14
8
13
78
Studiju programmā ir studiju pārtraukušo studentu īpatsvars, kas 2013./ 2014. studiju
gadā bija 24%. Tas ir saistīts ar nepareizu studiju programmas izvēli, nespēju apgūt studiju
programmas prasības vai nespēju samaksāt studiju maksu. Būtisks samazinājums ir e-studiju
studējošo vidū, kas ir saistīts ar šādas studiju formas īpašajām prasībām un studējošā
pašdisciplīnu.

3.12. Studējošo aptaujas un to analīze
Katru gadu koledža veic studējošo aptaujas, noskaidrojot domas par studiju
programmas kvalitāti, Studiju daļas un studiju programmas direktora darbu. 2013./2014.
studiju gadā aptauja tika veikta divas reizes semestrī: rudenī piedalījās piedalījās 72
studējošie, bet pavasarī – 47 studējošie. Lielākajā daļā aptaujas jautājumu ir jānovērtē dažādi
studiju procesa faktori skalā 1-4, kur 1 līdz 4, kur 4 - izcili, 3 - labi, 2 - apmierinoši, 1 - slikti.
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Atsevišķos jautājumos ir iespējas paust brīvās atbildes. Aptaujas jautājumi attiecas uz
apmierinātību ar studiju programmu, Studiju daļas un programmas direktora darbu, lekciju
plānošanu, informācijas apriti, kā arī studējošie var ieteikt ierosinājumus darba pilnveidei.
Vidēji 2013./2014. studiju gadā 88,85% no respondentiem atbildēja, ka ir apmierināti ar
studiju programmas izvēli. Visbiežāk minētie iemesli, kas radīja neapmierinātību bija: pārāk
mazs nozares studiju kursu apjoms un nevienmērīgs studiju kursu sadalījums pa studiju
gadiem. Kopumā gan Studiju daļas, gan studiju programmas direktora darbs tika novērtēts
labi, kā lielākie trūkumi tika norādīti: lekciju plānošana prakses laikā un trūkumi nodarbību
saraksta plānošanā. Šie ieteikumi tiks ņemti vērā plānojot darbu nākošajos studiju gados.

3.13. Absolventu aptaujas un to analīze
Studiju programmas absolventu skaits apkopots 3.10. tabulā.
3.11. tabula
Studiju programmas absolventu skaits
2012.

2013.

2014.

Vasaras izlaidums

74

49

42

Ziemas izlaidums

_

26

19

Kopā:

74

75

61

Studiju programmai pirmais izlaidums bija 2012. gada vasarā, un līdz 2013./2014.
studiju gada beigām studiju programmu kopā ir absolvējuši 210 studējošie. Ir vērojama
tendence absolventu skaitam samazināties, kas skaidrojams ar kopējā

studējošo skaita

samazināšanos. 2014. gada vasaras izlaidumā studiju programmu absolvēja pirmie 4
specializācijas „Datorspēļu izstrāde un attīstība” absolventi.
Tabulā 3.11. ir apkopota informācija par absolventu kvalifikācijas darbu aizstāvēšanas
un eksāmena vidējiem rezultātiem, kas liecina, ka izstrādātie darbi pārsvarā tiek novērtēti kā
“labi” vai “ļoti labi”. Iepriecinoši, ka 2014. gada absolventu līmenis ir paaugstinājies, kas
liecina par kvalifikācijas darbu vadītāju kvalifikācijas pieaugumu un augstāku studiju kursu
kvalitāti.
3.12. tabula
Absolventu vidējie vērtējumi kvalifikācijas eksāmenā
2012. gadā

2013. gadā

2014. gadā

Vasaras izlaidums

7,47

7,41

7,63

Ziemas izlaidums

_

7,19

7,32
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Lai novērtētu absolventu viedokli par studiju procesi, tiek veikta absolventu
anketēšana. Absolventu aptaujas anketu veido 16 jautājumi, no kuriem daži ir atvērtie
jautājumi, lūdzot absolventus, novērtēt studiju programmas priekšrocības, trūkumus, attīstības
iespējas, prakšu un kvalifikācijas darbu izstrādes gaitu, kā arī vērtīgākos studiju kursus.
Pārējos jautājumos ir jānovērtē dažādi studiju procesa faktori skalā no 1 līdz 5 (1- ļoti labi, 5 –
ļoti slikti). Šo jautājumu atbilžu rezultāti par 2013./2014. studiju gadu ir apkopoti 3.12. tabulā.
Aptaujā piedalījās 60 absolventi.
3.13. tabula
Absolventu vidējais vērtējums par studiju procesa faktoriem
Studiju procesa faktori
Kopējā apmierinātība ar studijām
Studiju nozīme darba tirgus konkurētspējā
Studiju nozīme profesionālajā pilnveidē
Koledžas administrācijas darbs
Koledžas lektoru profesionalitāte
Studiju informācijas apmaiņa
Bibliotēkas atbilstība studiju vajadzībām
Nodarbību telpas un materiāli tehniskais nodrošinājums

2013./2014. s.g.
2,03
2,2
2,23
1,77
1,84
2,17
2,31
2

2013./2014. studiju gada absolventi visaugstāk ir novērtējuši koledžas administrācijas
darbu un lektoru profesionalitāti. Aptaujā visaugstāk tika novērtēti šādi studiju kursi un
docētāji: Pasākumu producēšanas pamati (R.Cāne), Tirgzinības (Z.Lauva), Personāla vadība
(A.Kalniņš), Kultūras menedžments (K.Šteinbergs), Projektu vadība (O.Lentjušenkova,
K.Šteinbergs) kā arī specializāciju studiju kursi, īpaši, “Mūzikas mārketings un producēšana”,
“Mūzikas nozares pamati” (G.Zučika), “Pasākumu scenārijs un režija”, “Pasākumu vizuālā
noformēšana” (V.Pavlovskis).
Absolventi ir norādījuši ir pilnveidojamām lietām: bibliotēkas resursu atbilstība
studiju vajadzībām un studiju nozīme profesionālajā pilnveidē un darba tirgus konkurētspējā.
Tā kā liela daļa studiju kursos izmantojamo bibliotēkas resursu ir angļu valodā, tad ir jāsekmē
lekciju konspektu izdošana latviešu valodā. Lai paaugstinātu studiju kursu noderību
profesionālajā pilnveidē un darba tirgus konkurētspējā, ir jāsekmē nozares studiju kursu
kvalitātes paaugstināšanās. Absolventi īpaši ir izcēluši prakses vietu trūkumu un lekciju
pārklāšanos ar prakses laiku, lai to novērstu, nākošajā gadā ir plānots organizēt karjeras
dienas, un plānot lekcijas, lai tās maksimāli nepārklātos ar prakses laiku. Brīvajās atbildēs, kā
studiju programmas galvenās priekšrocības ir atzīmējuši: lektoru augsto profesionalitāti un
programmas unikalitāti.
Pozitīvi vērtējams, ka lielākā daļa absolventu plāno turpināt studijas uzreiz pēc
absolvēšanas vai tuvākajā nākotnē.
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3.14. Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā
Alberta koledžā tiek ievēroti demokrātijas principi. Vadība attiecībās ar personālu
izmanto atvērto durvju principu. Studējošie savas intereses var pārstāvēt tieši vai pastarpināti
izmantojot Studējošo pašpārvaldi. Studējošo tiesības un pienākumi ir atrunāti studiju līgumā,
kā arī iekšējās kārtības noteikumos un citos dokumentos. Studējošie tiek iesaistīti lēmumu
pieņemšanā, kas saistīti ar studiju procesu un studējošo interesēm. Divi no Studējošo
pašpārvaldes pārstāvjiem līdzdarbojas koledžas Padomes darbā.
Studiju gada sākumā notiek sapulces ar pirmā kursa studentiem nolūka informēt par
studiju procesu un studējošo tiesībām studiju procesa pilnveidošanā. Katru gadu (studiju gada
sākumā) studiju programmas direktors tiekas ar studējošajiem un apspriež studiju gaitas.
Tikšanas laikā izteiktie ierosinājumi analizēti, novērtēta to nozīme un lietderība. Ja tie ir
nozīmīgi un lietderīgi, tad tos cenšas izmantot programmas pilnveidošanā. Divas reizes gadā
notiek studējošo aptauja, kuras laikā studējošie vērtē koledžas darbību no dažādiem aspektiem
un izsaka ierosinājumus.
Konfliktu situāciju novēršanai, problēmu risināšanai studējošie konsultējas vai nu ar
Studējošo pašpārvaldi, vai programmas direktoru, vai koledžas direktori. Lai

programmas

direktors / koledžas direktore varētu sniegt atbildi un attiecīgi rīkoties situācijas risināšanai ir
nepieciešams no studenta vai studējošajiem saņemt iesniegumu. Iesniegums kalpo par pamatu
sūdzības izskatīšanai un attiecīgā lēmuma pieņemšanai. Atsevišķos gadījumos ir iespējams
aprobežoties ar pārrunām, kurās piedalās konfliktā iesaistītās puses un vidutājs, kura lomu
pilda vai nu programmas direktors, vai koledžas direktore. Ja tiek organizētas pārrunas, tad
bez iesaistītām pusēm un programmas vai koledžas direktores tiek aicināti piedalīties arī
Studējošo pašpārvaldes pārstāvji. Vienīgais gadījums, kad koledža nereaģē uz sūdzībām:
anonīma sūdzība un nav izdevies identificēt tas iesniedzēju.

3.15. Studiju programmas attīstības plāns 2014./2015. studiju gadam
Studiju programmā svarīgākie attīstības uzdevumi 2014./2015. studiju gadā ir:
 metodiskais darbs ar docētājiem, kas uzsāks darbu šajā studiju gadā;
 specializācijas virzienu: „Pasākumu producēšana” un "Producēšana sporta
nozarē” attīstība un pozicionēšana;
 jaunu brīvās izvēles studiju kursu, piemēram, Sabiedrisko attiecību (PR)
pamati, Datorgrafikas pamati pozicionēšana;
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 studiju kursu un lekciju konspektu sagatavošana visos aktuālajos studiju
kursos;
 Studiju

aktivitāšu:

vieslekciju,

mācību

ekskursiju,

radošo

darbnīcu

optimizācija, starp programmu aktivitāšu organizēšana;
 divu pētījumu iniciēšana / īstenošana: „Sporta nozares darba tirgus attīstība
Latvijā” un „Latvijas datorspēļu izstrādes nozares attīstības potenciāls”;
 „Karjeras dienu” organizēšana studiju gada sākumā, piesaistot potenciālās
prakses vietas un darba devējus.
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4. STUDIJU PROGRAMMAS „UZŅĒMĒJDARBĪBA”
RAKSTUROJUMS
4.1. Studiju programmas mērķi un uzdevumi
Alberta koledža ir valsts akreditēta augstākās izglītības iestāde, kurā iespējams iegūt
pirmā līmeņa augstāko profesionālo izglītību septiņās (no 2012./2013.studiju gada – deviņās)
pirmā līmeņa augstākās profesionālās izglītības programmās.
Viena

no

tām

ir

pirmā

līmeņa

augstākās

profesionālās

izglītības

http://www.albertakoledza.lv/contents.php?parent=16studiju programma „Uzņēmējdarbība”,
kods: 41345.
Studiju programmas licence tika iegūta 2001.gada 19.jūnijā, atkārtota licencēšana tika
veikta 2004.gada 7.jūlijā. Licences darbības termiņš ir 2017.gada 31.decembris. Studiju
programma pirmo reizi tika akreditēta 2002.gada 25.septembrī un atkātoti akreditēta
2005.gada 12.janvārī ar sešu gadu termiņu. Pēdējā akreditācija tika veikta 2011.gada
15.jūnijā, tās termiņš ir 2017.gada 31.decembris.
Pirmā studentu uzņemšana notika 2001./2002.studiju gadā. Līdz šim laikam studiju
programma ir soli pa solim pilnveidojusies un šobrīd var lepoties ar 12 gadu ilgu pozitīvu
pieredzi studējošo izglītošanā.
Pagājušajā studiju gadā tika veikta starptautiska studiju virziena „Vadība un
administrēšana. Nekustamo īpašumu pārvaldība” akreditācija, tajā ietilpst trīs koledžas studiju
programmas: „Uzņēmējdarbība”, „Iestāžu darba organizācija un vadība” un „Izklaides
industrijas vadība un producēšana”. Šis studiju virziens koledžā ir ieguvis visaugstāko (A)
novērtējumu, kas norāda par tā un studiju programmas „Uzņēmējdarbība” ilgtspējību.
Studiju programmā „Uzņēmējdarbība” ir divas specializācijas:
 „Mazo

uzņēmumu

ekonomika

un

organizācija”

(kvalifikācija

-

uzņēmējdarbības (komercdarbības) speciālists);
 „Mazo uzņēmumu grāmatvedība un nodokļi” (kvalifikācija – grāmatvedis).
Studiju programmas pilnveide balstās uz diviem profesijas standartiem, kuri
apstiprināti atbilstoši Ministru kabineta 2010.gada 18.maija noteikumu Nr.461 „Noteikumi
par Profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas
pamatprasībām un Profesiju klasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību” 2.pielikumam
– „Komercdarbības speciālists”, profesijas kods – 3339 20, un „Grāmatvedis”, profesijas kods
– 3313 01.
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Studiju

programmas

„Uzņēmējdarbība”

mērķis

ir

sagatavot

augsta

līmeņa

komercdarbības un grāmatvedības speciālistus atbilstoši valsts izglītības, profesiju standartu
un darba tirgus prasībām.
Mērķa sasniegšanai definēti šādi uzdevumi:


nodrošināt studentiem atbilstošas iespējas apgūt profesijā nepieciešamās zināšanas,
prasmes un iemaņas;



nodrošināt mācību procesu ar kvalitatīviem mācību un metodiskiem līdzekļiem,
izmantojot mūsdienīgas informācijas tehnoloģijas;



nodrošināt studentiem iespējas apgūt svešvalodu prasmes atbilstoši valsts un
Eiropas Savienības terminoloģijas prasībām;



nodrošināt mācību programmas nepārtrauktu realizāciju, īstenot ilgtermiņa
attīstības plānu atbilstoši mācību, personāla, administratīvajiem, materiāli
tehniskiem un finanšu uzdevumiem;



nodrošināt studiju programmas satura un studiju procesa atbilstību izmaiņām darba
tirgū un potenciālo darba devēju prasībām;



nodrošināt studentu un akadēmiskā personāla mācību un praktisko vienotību,
nodrošināt studiju procesu ar metodiskiem materiāliem, veidot mūsdienīgu
materiāli tehnisko bāzi;



veicināt interesi par turpmāko izglītošanos un pilnveidošanos, profesionālo un
akadēmisko zināšanu paplašināšanu;



pēc sekmīgi

izpildītām

programmas

prasībām

nodrošināt

iespēju

iegūt

profesionālo kvalifikāciju „Uzņēmējdarbības (komercdarbības) speciālists” vai
„Grāmatvedis”, izstrādājot un aizstāvot kvalifikācijas darbu.
Nepieciešamās zināšanas, prasmes un studiju rezultāti ir definēti, balstoties uz valsts
1.līmeņa

profesionālās

augstākās

izglītības

standartu

un

profesijas

standartiem

„Komercdarbības speciālists” un „Grāmatvedis”.
Tātad noteikti atbilstoši studiju programmas īstenošanas mērķi un uzdevumi, kas ļauj
izglītot studentus atbilstoši darba tirgus un personīgās izaugsmes prasībām.

4.2. Studiju programmas paredzētie studiju rezultāti
Plānotie rezultāti pēc studiju programmas absolvēšanas ir šādi:


sagatavots kvalificēts un konkurētspējīgs uzņēmējdarbības speciālists vai
grāmatvedis (iegūtas kopīgās prasmes nozarē, specifiskās prasmes profesijā un
vispārējās prasmes);
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iegūtā izglītība un profesionālā kvalifikācija nodrošina iespēju veidot veiksmīgu
karjeru izvēlētajā specialitātē un dot ieguldījumu valsts attīstībā;



absolventi ir sagatavoti studijām 2.līmeņa augstākās izglītības programmās.

Nepieciešamās zināšanas, prasmes un studiju rezultāti ir definēti, balstoties uz valsts
1.līmeņa

profesionālās

augstākās

izglītības

standartu

un

profesijas

standartiem

„Komercdarbības speciālists” un „Grāmatvedis”.
Studiju programma atbilst profesijas standartiem, jo studiju programmas plānotie
rezultāti balstīti uz attiecīgajiem profesiju standartiem (plānotie rezultāti un atbilstošā
vērtēšanas sistēma atspoguļota 4.1. tabulā un 4.2. tabulā).
4.1. tabula
Studiju programmas plānotie rezultāti un vērtēšanas sistēma uzņēmējdarbības
(komercdarbības) speciālista profesijai
Plānotie rezultāti
1

Vērtēšanas sistēma
2

Profesionālās darbības veikšanai nepieciešamās profesionālās kompetences:
1. Spēja plānot, organizēt, koordinēt un kontrolēt saimniecisko darbību.
2. Spēja sastādīt biznesa plānus un īstenot tos uzņēmuma darbībā.
3. Spēja uzņemties atbildību par veicamajiem uzdevumiem.
4. Spēja analizēt un novērtēt uzņēmuma saimnieciskās darbības rādītājus, sniegt
priekšlikumus to uzlabošanai.
5. Spēja identificēt un analizēt saimnieciskās un finansiālās darbības riskus.
6. Spēja analizēt uzņēmuma pamatlīdzekļu un apgrozāmo līdzekļu aprites
īpatnības.
7. Spēja pārstāvēt uzņēmumu darījumos ar citiem uzņēmumiem un institūcijām.
8. Spēja sastādīt iekšējos pārskatus un atskaites, nodrošināt savstarpējo
komunikāciju visu līmeņu personālam saistībā ar pārskatos un atskaitēs ietverto
informāciju.
9. Spēja izzināt klientu vajadzības, prognozēt klientu uzvedības maiņas tendences
un elastīgi reaģēt uz tām.
10. Spēja analizēt nepieciešamo piegāžu daudzumu, piegādes kvalitāti un novērtēt
tās ietekmi uz uzņēmuma darbības rezultātiem.
11. Spēja sekot rīcībā esošo materiālo resursu racionālai izmantošanai, analizēt,
plānot, nodrošināt preču krājumus.
12. Spēja veikt ikdienas komercdarījumus.
13. Spēja izprast tirgus konkurences mehānismus, cenu veidošanas politiku un
konkurentu uzvedību tirgū.
14. Spēja analizēt, definēt un ieviest produkcijas vai pakalpojuma noietu
veicinošos pasākumus.
15. Spēja organizēt darba aizsardzības pasākumus un kontrolēt darba aizsardzības
prasību ievērošanu.
16. Spēja orientēties un ievērot komercdarbību, nodarbinātību, finanšu (nodokļu)
sfēru regulējošos un citus normatīvos aktus, kas attiecas uz komercdarbības
speciālista darbību.
17. Spēja sadarboties un izveidot, koordinēt, kontrolēt efektīvu komunikāciju
starp klientiem un uzņēmuma personālu.
18. Spēja ievērot profesionālo ētiku.
19. Spēja organizēt savu darbu, strādāt patstāvīgi un paaugstināt profesionālo
kvalifikāciju.
20. Spēja izprast un novērtēt inovāciju nozīmi komercdarbībā.
21. Spēja sazināties valsts valodā un vismaz divās svešvalodās.
22. Spēja lietot informācijas tehnoloģijas savas darbības veikšanai.

Studiju kursu ietvaros
tiek
organizētas
diskusijas,
semināri,
notiek pārbaudes darbi.
Studējošo
zināšanu
vērtēšana (eksāmeni un
ieskaites).
Kursa darbs.
Prakses atskaites.
Atsauksme no prakses
vietas.
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23. Spēja nodrošināt darba tiesisko attiecību normu ievērošanu.
24. Spēja nodrošināt vides aizsardzības normatīvo aktu prasības.
25. Spēja uzņemties atbildību par savas profesionālās darbības rezultātiem.
Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās prasmes:
1. Orientēties uzņēmuma saimnieciskajā darbībā.
2. Pārzināt lēmumu pieņemšanas kvantitatīvās metodes un novērtēt kvalitatīvos
faktorus lēmumu pieņemšanā.
3. Orientēties komercdarbības formās un piemērot uzņēmuma darbības
apstākļiem atbilstošāko.
4. Veikt datu apstrādi ekonomisko un vadības uzdevumu formulēšanai un
atrisināšanai.
5. Nodrošināt darba aizsardzības un sanitāri higiēnisko prasību ievērošanu
uzņēmumā.
6. Noteikt darbības prioritātes, deleģēt un kontrolēt uzdevumus.
7. Pielietot tirgzinības un reklāmas metodes, pamatojoties uz veikto analīzi.
8. Organizēt pozitīvu komunikāciju.
9. Organizēt kvalitatīvu uz klientiem orientētu pakalpojumu sniegšanu.
10. Strādāt ar sadarbības partneriem.
11. Apkopot un analizēt saimnieciskās darbības datus.
12. Orientēties grāmatvedības uzskaitē.
13. Orientēties valsts nodokļu sistēmā un citos komercdarbību regulējošajos
normatīvajos aktos.
14. Orientēties komercdarbības finansiālā atbalsta fondu, programmu un
organizāciju piedāvājumā.
15. Veikt pieprasījuma un piedāvājuma analīzi.
16. Strādāt individuāli un komandā.
17. Orientēties un strādāt ar jaunajām informācijas tehnoloģijām specialitātē.
18. Sagatavot prezentācijas materiālus un tos prezentēt.
19. Ievērot ētikas un uzvedības normas.
20. Pārvaldīt valsts valodu.
21. Pārvaldīt vismaz divas svešvalodas saziņas līmenī.
22. Lietot profesionālo terminoloģiju valsts valodā un vismaz divās svešvalodās.
23. Ievērot darba tiesisko attiecību noteikumus.
24. Ievērot vides aizsardzības normatīvo aktu prasības.
25. Atbildēt par savas profesionālās darbības rezultātiem.
Iegūtā izglītība un profesionālā kvalifikācija nodrošina iespēju veiksmīgai karjerai
izvēlētajā specialitātē, dot ieguldījumu valsts attīstībā.
Absolventi ir sagatavoti studijām 2.līmeņa augstākās izglītības programmās.

Studiju kursu ietvaros
tiek
organizētas
diskusijas,
semināri,
notiek pārbaudes darbi.
Studējošo
zināšanu
vērtēšana (eksāmeni un
ieskaites).
Studējošo
līdzdalība
zinātniskajā
un
pētniecības
darbībā:
konferences,
publikācijas,
lietišķās
spēles, projekti u.tml.
Prakses atskaites.
Kvalifikācijas darbs.
Atsauksme no prakses
vietas.
Darba devēju aptaujas.
Absolventu aptaujas.

Absolventu
nodarbinātība.
Absolventu, darba devēju
aptaujas.
Absolventu skaits, kuri
turpina studijas 2.līmeņa
augstākās
.izglītības
programmās.

4.2. tabula
Studiju programmas plānotie rezultāti un vērtēšanas sistēma grāmatveža profesijai
Plānotie rezultāti
1
Profesionālās darbības veikšanai nepieciešamās profesionālās kompetences
1. Spēja izveidot pareizu, racionālu un progresīvu grāmatvedības sistēmu un
sastādīt grāmatvedības organizācijas dokumentus.
2. Spēja reģistrēt un iegrāmatot saimnieciskos darījumus grāmatvedības reģistros
un grāmatvedības datorprogrammās, pamatojoties uz attaisnojuma dokumentiem.
3. Spēja veikt reģistrēto saimniecisko darījumu pārbaudi.
4. Spēja aprēķināt nodokļus, veikt norēķinus par nodokļiem.
5. Spēja sagatavot un iesniegt nodokļu deklarācijas un pārskatus.
6. Spēja prognozēt nodokļu ietekmi uz uzņēmuma vadības pieņemtajiem
lēmumiem.
7. Spēja aprēķināt darba samaksu atbilstoši uzņēmumā pastāvošajai samaksas
sistēmai un veikt norēķinu ar darbiniekiem uzskaiti.

Vērtēšanas sistēma
2
Studiju kursu ietvaros
tiek organizētas
diskusijas, semināri,
notiek pārbaudes darbi.
Studējošo zināšanu
vērtēšana (eksāmeni un
ieskaites).
Kursa darbs.
Prakses atskaites.
Atsauksme no prakses
vietas.
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8. Spēja uzskaitīt ilgtermiņa ieguldījumus, iegrāmatot nemateriālo ieguldījumu,
pamatlīdzekļu un finanšu ieguldījumu darījumus.
9. Spēja aprēķināt un iegrāmatot ilgtermiņa ieguldījumu pārskata gadā
norakstāmo summu, pamatlīdzekļu nolietojumu finanšu un nodokļu vajadzībām.
10. Spēja uzskaitīt apgrozāmos līdzekļus un veikt to uzskaites kontroli.
11. Spēja uzskaitīt pašu kapitāla izmaiņas un reģistrēt tās.
12. Spēja izvērtēt nepieciešamos uzkrājumu veidus uzņēmumā, tos aprēķināt un
uzskaitīt.
13. Spēja identificēt saistības saskaņā ar to ekonomisko saturu, nodrošināt saistību
rašanās un dzēšanas uzskaiti, kontrolēt saistību dzēšanas termiņus.
14. Spēja veikt bilances posteņu inventarizāciju un ar finanšu pārskata sastādīšanu
saistītos koriģējošos un slēguma grāmatojumus.
15. Spēja sagatavot un analizēt uzņēmuma finanšu pārskatu.
16. Spēja nodrošināt izmaksu uzskaiti pašizmaksas aprēķināšanai un cenu
noteikšanai.
17. Spēja sagatavot grāmatvedībā pieejamo informāciju uzņēmuma vadībai
īstermiņa un ilgtermiņa rakstura lēmumu pieņemšanai.
18. Spēja sagatavot un iesniegt operatīvos pārskatus vadībai.
19. Spēja sagatavot un sniegt nepieciešamo informāciju auditoriem un
kontrolējošām institūcijām.
20. Spēja sagatavot un sniegt informāciju ārējai kontrolei.
21. Spēja sagatavot statistikas pārskatus.
22. Spēja orientēties Latvijas Republikas normatīvajos aktos un starptautiskajās
tiesību normās grāmatvedības jomā.
23. Spēja aizstāvēt sava uzņēmuma finanšu intereses citās institūcijās
grāmatvedības un nodokļu jomā.489
24. Spēja lietot informācijas tehnoloģijas savas darbības veikšanā.
25. Spēja ievērot profesionālo ētiku.
26. Spēja sazināties valsts valodā un vismaz divās svešvalodās.
27. Spēja nodrošināt darba tiesisko attiecību normu ievērošanu.
28. Spēja nodrošināt darba aizsardzības, ugunsdrošības un vides aizsardzības
normatīvo aktu prasību izpildi.
29. Spēja uzņemties atbildību par savas profesionālās darbības rezultātiem.
Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās prasmes
1. Sagatavot grāmatvedības organizācijas dokumentus.
2. Sagatavot saimnieciskiem darījumiem atbilstošus pirmdokumentus, arī
datorprogrammās.
3. Novērtēt saimnieciskos darījumus naudas vienībās.
4. Veikt darījumu sistematizēšanu un grupēšanu.
5. Izvēlēties vai veidot uzskaites objektiem atbilstošus analītiskās uzskaites
reģistrus.
6. Veikt analītiskās uzskaites summu salīdzināšanu ar sintētiskās uzskaites
datiem.
7. Izvēlēties un strādāt ar uzņēmuma grāmatvedībai atbilstošu datorprogrammu.
8. Iniciēt esošajā grāmatvedības datorprogrammā nepieciešamos uzlabojumus
atbilstoši uzņēmuma darbības vai nodokļu uzskaites specifikai.
9. Izsekot saimnieciskajiem darījumiem no pirmdokumentu saņemšanas un no to
atspoguļošanas brīža grāmatvedības dokumentos līdz finanšu pārskatam.
10. Veikt finanšu analīzi un interpretēt rādītāju izmaiņas.
11. Nodrošināt grāmatvedības datu aizsardzību un konfidencialitāti.
12. Reģistrēt saimnieciskos darījumus hronoloģiskajos un sistemātiskajos
grāmatvedības reģistros.
13. Novērtēt saimnieciskos darījumus naudas vienībās.
14. Noteikt uzņēmuma būtiskuma kritērijus grāmatvedības jomā.
15. Sagatavot finanšu pārskatus.
16. Sagatavot nodokļu deklarācijas.
17. Sagatavot operatīvos vadības pārskatus.
18. Sagatavot statistikas pārskatus.
19. Pielietot praktiskajā darbā Latvijas Republikas normatīvos aktus un
starptautiskās tiesību normas grāmatvedības jomā.
20. Izmantot Latvijas un Starptautiskos grāmatvedības standartus un

Studiju kursu ietvaros
tiek organizētas
diskusijas, semināri,
notiek pārbaudes darbi.
Studējošo zināšanu
vērtēšana (eksāmeni un
ieskaites).
Studējošo līdzdalība
zinātniskajā un
pētniecības darbībā:
konferences,
publikācijas, lietišķās
spēles, projekti u.tml.
Prakses atskaites.
Kvalifikācijas darbs.
Atsauksme no prakses
vietas.
Darba devēju aptaujas.
Absolventu aptaujas.
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Starptautiskos publiskā sektora grāmatvedības standartus.
21. Pārvaldīt valsts valodu.
22. Pārvaldīt vismaz divas svešvalodas saziņas līmenī.
23. Lietot profesionālo terminoloģiju valsts valodā un vismaz divās svešvalodās.
24. Risināt problēmsituācijas saistībā ar grāmatvedības un nodokļu jautājumiem.
25. Sagatavot lietišķās sarakstes dokumentus.
26. Plānot un organizēt savu darbu atbilstoši amata aprakstam, organizēt padoto
darba izpildi noteiktā termiņā.
27. Lietot darbā informācijas tehnoloģijas.
28. Sniegt operatīvu informāciju par darba rezultātiem uzņēmuma vadībai un
argumentēti izteikt savu viedokli.
29. Ievērot profesionālās ētikas principus.
30. Ievērot darba aizsardzības, ugunsdrošības un vides aizsardzības normatīvo
aktu prasības.
31. Ievērot darba tiesisko attiecību noteikumus.
Iegūtā izglītība un profesionālā kvalifikācija nodrošina iespēju veidot veiksmīgu
karjeru izvēlētajā specialitātē un dot ieguldījumu valsts attīstībā.
Absolventi ir sagatavoti studijām 2.līmeņa augstākās izglītības programmās.

Absolventu
nodarbinātība.
Absolventu
aptaujas.
Darba devēju aptaujas.
Absolventu skaits, kuri
turpina studijas 2.līmeņa
augstākās
izglītības
programmās
un
šo
programmu
beidzēju
skaits.

Tātad studiju programmas plānotie rezultāti un to vērtēšanas sistēma izveidota
atbilstoši mērķiem un uzdevumiem.

4.3. Studiju programmas plāns
Studiju programma „Uzņēmējdarbība” ir izveidota saskaņā ar šādiem profesijas
standartiem: „Komercdarbības speciālista profesijas standarts” un „Grāmatveža (ceturtā
līmeņa kvalifikācijas) profesijas standarts” (Ministru kabineta 2010.gada 18.maija noteikumu
Nr.461 „Noteikumi par Profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un
kvalifikācijas pamatprasībām un Profesiju klasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību”
2.pielikums), kā arī MK 2001.gada 20.marta noteikumu Nr.141 "Noteikumi par valsts pirmā
līmeņa profesionālās augstākās izglītības standartu". Studiju programmas apjoms ir 80 KP.
Vispārizglītojošie studiju kursi 20 KP apjomā ietver humanitāros, sociālos,
ekonomikas un informācijas tehnoloģijas studiju kursus (tai skaitā normatīvo aktu prasību
izpildei nepieciešamos studiju kursus). Nozares studiju kursi 36 KP apjomā ietver tos studiju
kursus, kuri nepieciešami zināšanu apgūšanai izvēlētajā profesijā. Studiju programma
„Uzņēmējdarbība” plāni pilna un nepilna laika studijām sniegti 4.3. un 4.4. tabulās.
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4.3. tabula
Studiju programma „Uzņēmējdarbība” pilna laika studijām
Nr.

Studiju priekšmets

Studiju
kopapjoms

I

KP
1
VISPĀRIZGLĪTOJOŠIE STUDIJU KURSI: 20 KP
I Humanitārie, sociālie, ekonomiskie un informācijas tehnoloģijas studiju kursi
1.
Augstākā matemātika ekonomistiem
4
4
2.
Lietišķā svešvaloda
3
3
3.
Sociālā psiholoģija
1
1
4.
Ievads socioloģijā
1
1
5.
Uzņēmējdarbības pamati
3
3
6.
Ievads ekonomiskajā statistikā
2
7.
Lietišķās informācijas apmaiņa
2
8.
Darba, vides un civilā aizsardzība
2
2
9.
Lietišķā saskarsme un ētika uzņēmējdarbībā
2
Kopā
20
14
NOZARES STUDIJU KURSI: 36 KP
II Obligātie studiju kursi: 18 KP
1.
Uzņēmējdarbības tiesiskie pamati
3
3
2.
Lietišķā informātika
3
3
3. Mikroekonomika
3
4. Makroekonomika
3
5.
Grāmatvedības pamati
3
6.
Tirgzinības
3
Kopā
18
6
Specializācijas studiju kursi: 16 KP
Mazo uzņēmumu ekonomika un organizācija
1.
Uzņēmējdarbības organizēšana, plānošana un izaugsmes 3*
stratēģija*
2.
Uzņēmējdarbības vadīšana*
3*
3.
Vadības grāmatvedība
2
4. Nodokļi un nodevas
2
5.
Projektu vadīšana
2
6. Personāla vadīšana
2
7.
KURSA DARBS*
2*
Kopā
16
0
Mazo uzņēmumu grāmatvedība un nodokļi
1.
Finanšu grāmatvedība*
3*
2.
Vadības grāmatvedība
2
3.
Nodokļi un nodevas*
2*
4.
Uzņēmējdarbības finansēšana un kreditēšana
2
5.
Revīzija un kontrole
3
6.
E-grāmatvedība
2
7.
KURSA DARBS*
2*
Kopā
16
0
III Izvēles studiju kursi: 2 KP
1.
E-komercija
2
2.
Jaunu ideju radīšana
2
3.
Investīciju ekonomika
2
4.
Darba un sociālās tiesības
2
Kopā
2
VI Prakse un kvalifikācijas darbs: 24 KP
1.
Prakse I, II
16
2.
Kvalifikācijas darbs
8
Kopā
80
20

II
2

3

4

Kontroles forma
I kurss
II kurss
1
2
3
4

E
E
I
I
E
2
2

I
I
I

2
6

I
0

0

E
E
3

E
3

3
3
9

E
E
E

3

0

3

E

3

D
E

2

3

2
2
2
2
11

E
I
I
I
A

2

3

E

D

2

3

2
2
3
2
2
11

E
E
I
I
I
A

2

2
2
2
2
2

I
I
I
I

6
20 20

10
8
20

I

I
A

* - kursa darbs studiju kursos „Finanšu grāmatvedība” vai „Nodokļi un nodevas” specializācijai „Grāmatvedība un
nodokļi”, studiju kursos „Uzņēmējdarbības organizēšana, plānošana un izaugsmes stratēģija” vai
„Uzņēmējdarbības vadīšana” specializācijā „Mazo uzņēmumu ekonomika un organizācija”.
I – ieskaite; E – eksāmens; D – studiju darbs; A – aizstāvēšana
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4.4. tabula
Studiju programma „Uzņēmējdarbība” nepilna laika studijām
Nr.

Studiju priekšmeti

Studiju I
kopapj.

KP
VISPĀRIZGLĪTOJOŠIE STUDIJU KURSI: 20 KP
1.
Augstākā matemātika ekonomistiem
4
2.
Lietišķā svešvaloda
3
3.
Sociālā psiholoģija
1
4.
Ievads socioloģijā
1
5.
Uzņēmējdarbības pamati
3
6.
Ievads ekonomiskajā statistikā
2
7.
Lietišķās informācijas apmaiņa
2
8.
Darba, vides un civilā aizsardzība
2
9.
Lietišķā
saskarsme
un
ētika 2
uzņēmējdarbībā
Kopā
20
NOZARES STUDIJU KURSI: 36 KP
II. Obligātie studiju kursi: 18 KP
1.
Uzņēmējdarbības tiesiskie pamati
3
2.
Lietišķā informātika
3
3.
Mikroekonomika
3
4.
Makroekonomika
3
5.
Grāmatvedības pamati
3
6.
Tirgzinības
3
Kopā
18
Specializācijas studiju kursi: 16 KP
Mazo uzņēmumu ekonomika un organizācija
1.
Uzņēmējdarbības organizēšana, plānošana 3*
un izaugsmes stratēģija*
2.
Uzņēmējdarbības vadīšana*
3*
3.
Vadības grāmatvedība
2
4.
Projektu vadīšana
2
5.
Personāla vadīšana
2
6.
Nodokļi un nodevas
2
7.
KURSA DARBS*
2*
Kopā
16
Mazo uzņēmumu grāmatvedība un nodokļi
1.
Finanšu grāmatvedība*
3*
2.
Vadības grāmatvedība
2
3.
Nodokļi un nodevas*
2*
4.

Uzņēmējdarbības finansēšana un
kreditēšana
Revīzija un kontrole
E-grāmatvedība
KURSA DARBS*

5.
6.
7.
Kopā
III. Izvēles studiju kursi: 2 KP
1.
E-komercija
2.
Jaunu ideju radīšana
3.
Investīciju ekonomika
4.
Darba un sociālās tiesības
Kopā
VI. Prakse un kvalifikācijas darbs: 24 KP
1.
Prakse I, II
2.
Kvalifikācijas darbs
Kopā

1

II
2

3

III
4

5

4
3
1
1
3

Kontroles formas
I
II
1
2
3
4
E
E
I
I
E

2

I

2
2

I
I
2

12 4

2

2

I
0

3

E
3
3

E
E
3

3

3
3
12

E
E
E

3

3

E,D

3

E,D
2
2
2

2
2
10

E
I
I
I
A

6

3*

E,D
2

E

2*

E,
D

2

2

I

3
2
2*
16

1
2
10

2
2
A

2
2
2
2
2

16
8
80

6
16

15

E
I

6

2
2
2
2
2

15

III
5

16

I
I
I
I

10
8
18

I

I
A

* - kursa darbs studiju kursos „Finanšu grāmatvedība” vai „Nodokļi un nodevas”; „Uzņēmējdarbības
organizēšana, plānošana un izaugsmes stratēģija” vai „Uzņēmējdarbības vadīšana”
I – ieskaite; E – eksāmens; D – studiju darbs; A – aizstāvēšana
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Studiju programmas plāna aktualizācijai un tās satura pilnveidei tiek pievērsta liela
uzmanība, apspriežot nepieciešamos uzlabojumus metodiskajā komisijā, sadarbojoties ar
darba devējiem, absolventiem un studentiem. Jāsecina, ka studiju programmas plāns ir veidots
un tiek īstenots atbilstoši prasībām.

4.4. Studiju kursu apraksts
Studiju procesa laikā koledžas uzdevums ir nodrošināt gan teorētisko zināšanu un
prasmju apgūšanu, gan studējošo iesaistīšanu pētnieciskajā un praktiskajā darbībā atbilstoši
studiju programmas mērķiem un uzdevumiem. Studiju kursu ietvaros ir paredzēti semināri
(piemēram, studiju priekšmetos „Uzņēmējdarbības tiesiskie pamati”, „Makroekonomika”
u.c.),

diskusijas

(piemēram,

studiju

priekšmetos

„Lietišķā

saskarsme

un

ētika

uzņēmējdarbībā”, „Personāla vadība” u.c.), grupu darbi un patstāvīgie darbi (piemēram,
studiju priekšmetos „Uzņēmējdarbības vadīšana”, „Tirgzinības”, „Personāla vadība” u.c.).
Papildus tam studējošiem ir iespēja iesaistīties pētnieciskajās un praktiskajās konferencēs,
lietišķās spēlēs, piedalīties vieslekcijās, mācību ekskursijās, radošajās darbnīcās u.c.
pasākumos. Uzdevumus semināriem un patstāvīgiem darbiem sagatavo studiju kursa vadītājs
un izsniedz studējošajiem, norādot laiku, kad notiks seminārs vai jāiesniedz izpildīts
patstāvīgais darbs.
Studiju kursu apraksti raksturoti 4.5.tabulā. Tajā skaidrots attiecīgo studiju kursu
mērķis un noteikti sasniedzamie studiju kursa rezultāti.
4.5. tabula
Studiju programmas „Uzņēmējdarbība” struktūra un studiju kursu anotācija
Studiju kursa Studiju kursa mērķis
nosaukums
Vispārizglītojošie kursi

Studiju kursa rezultāti

Augstākā
matemātika
ekonomistiem

Sniegt studentiem zināšanas matemātikā,
veicināt un attīstīt matemātiski loģisko
domāšanu.

Lietišķā
svešvaloda

Attīstīt lietišķās sarunvalodas, klausīšanās,
rakstīšanas prasmes par tēmām, saistītām ar
mārketingu un inovācijām.
Sniegt priekšstatu par sociālo psiholoģiju
kā zinātni un tās praktisko pielietojumu
savā profesijā.

Studenti prot risināt vienādojumu sistēmas,
analizēt funkcijas īpašības, ja funkcija
uzdota analītiski vai grafiski, prot
aprēķināt robežas, atvasināt, integrēt,
izmantojot vienkāršākās metodes.
Studenti prot kontaktēties mutiski un
rakstiski ar biznesu saistītās situācijās.

Sociālā
psiholoģija

Ievads
socioloģijā

Sniegt studentiem izpratni par socioloģiju
kā zinātni; izpratni par socioloģijas
piedāvāto iespēju izmantošanu citās
zinātnes nozarēs, kā arī prasmi pielietot
socioloģiskās pētījumu metodes pētījumos.

Studenti pārzina sociālās psiholoģijas
teorijas, izprot cilvēka kā sociālas būtnes
uzvedību sabiedrībā un grupā. Studenti ir
pilnveidojuši sociālās prasmes un attīstījuši
kritiskās domāšanas prasmi.
Studenti ir iepazinušies ar socioloģijas
vēsturi
un
mūsdienu
socioloģijas
tendencēm. Izprot sabiedrībā notiekošos
procesus un parādības. Prot pielietot
iepazītās socioloģiskā pētījuma metodes
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Studiju kursa Studiju kursa mērķis
nosaukums
Uzņēmējdarbības
pamati

Ievads
ekonomiskajā
statistikā
Lietišķās
informācijas
apmaiņa

Darba, vides un
civilā aizsardzība

Lietišķā
saskarsme
un
ētika
uzņēmējdarbībā

Sniegt zināšanas par uzņēmēj-darbības
būtību, procesiem un uzņēmējdarbībai
nepieciešamo resursu izmantošanu. Sniegt
izpratni par uzņēmuma ražošanas funkcijām
un to nozīmi. Veidot izpratni par biznesa
plāna izstrādi un uzņēmējdarbības rezultātu
novērtēšanu.
Sniegt studentiem zināšanas par statistisko
datu vākšanu, informācijas apstrādi un
analīzi. Iemācīt veikt pētījumus, pielietojot
vienkāršas statistiskās metodes.
Sniegt
studentiem
informāciju
par
dokumentu izstrādāšanu un noformēšanu,
sakārtošanu
un
nodošanu.
Sniegt
informāciju par dokumentu uzkrāšanu,
izvērtēšanu, saglabāšanu, pieejamību un
izmantošanu. Sniegt informāciju par
elektroniskiem dokumentiem, to apriti un
glabāšanu, kā arī par elektronisko parakstu.
Sniegt zināšanas darba, vides un civilās
aizsardzības pamatprincipos un normatīvo
aktu sistēmā. Veidot priekšstatu par darba
aizsardzības problēmām darba devēja un
nodarbinātā attiecībās, apkārtējā vidē
notiekošo procesu attīstībā, kā arī
iespējamām
dabas,
tehnogēnām
katastrofām un iedzīvotāju aizsardzības
pamatjautājumos.
Sniegt studentiem zināšanas par saskarsmes
būtību, veidiem līdzekļiem, pilnveidot
lietišķās saskarsmes kultūras prasmes,
sekmēt efektīvas komunikācijas un
konfliktu regulēšanas prasmes.

Studiju kursa rezultāti
un izstrādāt metodei un pētījuma tēmai
atbilstošu instrumentu.
Studenti zina uzņēmējdarbības formas,
uzņēmuma dibināšanas kārtību, biznesa
plāna saturu, finansējuma avotus. Prot
aprēķināt
nodokļus,
pamatlīdzekļu
izlietojumu, pašizmaksu. Māk veikt
vispārējo
bilances
analīzi,
noteikt
uzņēmuma efektivitātes rādītājus.
Studentiem ir izpratne par statistisko datu
vākšanu, informācijas apstrādi un analīzi,
pielietojot statistiskās metodes. Saprot
zinātniskās pieejas būtību, pielietojot
vienkāršas statistiskās metodes pētījumos.
Studenti ir ieguvuši zināšanas par
dokumentu
būtību,
klasifikāciju,
obligātiem rekvizītiem, lietišķo dokumentu
standartiem, elektronisko
dokumentu
būtību, īpatnībām. Apgūtas prasmes
dokumentu izstrādāšanā, noformēšanā,
apmaiņā, saglabāšanā, arhivēšanā un
likvidācijā.
Studenti pārzina un spēj orientēties darba,
vides un civilās aizsardzības tiesību
normatīvajā bāzē. Zina un saprot darba,
vides un civilās aizsardzības sistēmu valstī
un galvenās ar organizāciju saistītās
problēmas. Prot pielietot specifisko
terminoloģiju rakstiskā polemikā un
verbālā diskusijā. Ievēro likumiskās
prasības savā darbībā apgūto zināšanu
jomās un spēj rīkoties tiesiski.
Studenti zina verbālās un neverbālās
saskarsmes līdzekļu pielietošanas iespējas
uzņēmēj-darbībā, prot risināt konflikta
situācijas un organizēt lietišķās sanāksmes.

Nozares studiju kursi
Uzņēmējdarbības
tiesiskie pamati

Lietišķā
informātika

Sniegt studentiem zināšanas un iemaņas
uzņēmējdarbības
tiesībās,
juridisku
problēmu risināšanā, kas saistītas ar
uzņēmējdarbības
un
mārketinga
aktivitātēm.
Sniegt studentiem zināšanas un iemaņas
informācijas
tehnoloģiju
lietošanā
daudzveidīgu uzdevumu risināšanā, teksta
dokumentu
veidošanā
profesionālajā
līmenī, izmantojot MS Word, ekonomisku
uzdevumu risināšanā, izmantojot tabulu
procesoru MS Excel. Iemācīt noformēt
rezultātus prezentācijas veidā ar MS
PowerPoint palīdzību, attīstīt praktiskas
iemaņas darbā ar personālo datoru ar
nezināmiem informācijas produktiem;
padziļināt zināšanas, prasmes un iemaņas
par MS Office datorprogrammām.

Studenti prot analizēt un ieteikt
priekšlikumus
konkrētu
juridisko
jautājumu risināšanai, kas saistīti ar
uzņēmējdarbības
un
mārketinga
aktivitātēm.
Studenti izprot datorizētas teksta apstrādes
pamatprincipus,
priekšrocības
un
trūkumus, prot veikt ikdienas uzdevumus,
kas saistīti ar teksta dokumenta
izveidošanu, rediģēšanu un formatēšanu;
prot teksta dokumentā ievietot, rediģēt un
formatēt tabulas, attēlus, satura rādītāju;
zina izklājlapu lietošanas jomas un
pamatjēdzienus, prot veidot, formatēt un
modificēt izklājlapas; prot izklājlapās veikt
aprēķinus, ģenerējot un izmantojot
matemātikas, statistiskas formulas un
funkcijas, veidot un formatēt diagrammas;
prot izklājlapās veikt datu kārtošanu un
datu atlasi; zina prezentācijas līdzekļu
izmantošanas iespējas, prot veidot,
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Mikroekonomika

Makroekonomika

Grāmatvedības
pamati

Tirgzinības

Sniegt
studentiem
zināšanas
par
ekonomiskajiem resursiem, pieprasījuma un
piedāvājuma mehānismu. Sniegt izpratni
konkurences situācijas raksturošanā.
Sniegt priekšstatu par ekonomiskajām
likumsakarībām, ekonomisko izaugsmi un
ekonomikas attīstības cikliskumu saistībā ar
galvenajām problēmām.
Sniegt studentiem zināšanas un izpratni par
grāmatvedību reglamentējošo likumdošanu,
galvenajiem grāmatvedības principiem,
izmaksu un izdevumu posteņu būtību,
veidot prasmes sistematizēt un grupēt
saimnieciskos darījumus.
Sniegt studentiem zināšanas un veidot
izpratni par tirgzinības pamatjēdzieniem un
procesiem. Sniegt zināšanas un iemaņas,
kas saistītas ar produktu (pakalpojumu)
pārdošanu
un
patērētāju
vajadzību
apmierināšanu. Iemācīt saskatīt esošās un
iespējamās problēmas, kas saistītas ar
tirdzniecības jautājumiem uzņēmējdarbībā,
izanalizēt to cēloņus un sekas un atrast
pareizo problēmas risinājumu.

Studiju kursa rezultāti
formatēt un modificēt prezentācijas, lietot
slīdu demonstrēšanas efektus.
Studentiem
jāprot
pielietot
mikroekonomikas teoriju un metodoloģiju
uzņēmējdarbības ekonomisko problēmu
analīzē un lēmumu pieņemšanā.
Studenti prot pielietot makro ekonomikas
teoriju,
metodoloģiju
ekonomisko
problēmu analīzē tautsaimniecības līmenī.
Studenti prot sagatavot grāmatvedības
organizācijas
dokumentus,
reģistrēt,
sistematizēt un grupēt saimnieciskās
darbības.
Priekšstats par uzņēmuma darbības SVID
analīzes izstrādi un šīs metodes rezultātu
izmantošanu uzņēmuma konkurētspējas
palielināšanai.
Izprot
stratēģiskā
mārketinga nepieciešamību un pārzina
tirgvedības
stratēģiju.
Prot
sniegt
uzņēmuma vadībai informāciju par
produkcijas virzību un realizāciju.

Specializācijas studiju kursi. Mazo uzņēmumu ekonomika un organizācija
Uzņēmējdarbības
organizēšana,
plānošana
un
izaugsmes
stratēģija

Sniegt
studentiem
izpratni
par
uzņēmējdarbības būtību, vides ietekmi,
komercdarbības
formām,
plānošanas
metodoloģijas būtību, plānošanas un plānu
veidiem, biznesa plāna izstrādi.

Uzņēmējdarbības
vadīšana

Sniegt studentiem zināšanas par vadīšanā
pielietojamajiem
paņēmieniem
un
metodēm, radīt izpratni par vadīšanas
teoriju izmantošanu mūsdienu organizāciju
vadīšanā.

Vadības
grāmatvedība

Sniegt teorētiskās zināšanas un praktiskās
iemaņas vadības lēmumu pieņemšanā,
vadot
uzņēmējdarbību,
izprotot
uzņēmējdarbību
un
tās
rezultātus
raksturojošās rādītāju sistēmas, vadības
grāmatvedībā
izmantojamās
metodes,
uzņēmējdarbības rezultātus ietekmējošos
faktorus.
Sniegt informāciju par projekta vadības
jēdzieniem
un
būtību,
projekta
sagatavošanas un vadības posmiem,
nepieciešamo resursu un laika plānošanu,
projekta vides analīzi un iespējamo risku
noteikšanu,
projekta
pieteikumu
sagatavošanu.

Projektu
vadīšana

Personāla
vadīšana

Iepazīstināt ar visiem personāla vadības
sistēmas procesiem, personāla veselības un
drošības pasākumiem, stresu un tā

Studenti zina plānošanas metodiku,
pārzina plānošanas etapus, prot formulēt
uzņēmējdarbības misiju un mērķus,
izveidot SVID analīzi, prot veikt
ekonomiskos aprēķinus biznesa plāna
izveidei.
Studenti
zina
vadīšanas
teorijas
pamatprincipus, vadīšanas pamata funkciju
būtību, prot novērtēt un analizēt
uzņēmuma
ārējo
vidi,
izvēloties
piemērotas komunikācijas formas, izveidot
organizācijas struktūru.
Izprot vadības grāmatvedības būtību,
nozīmi un uzdevumus ar uzņēmējdarbību
saistītu lēmumu pieņemšanā; prot novērtēt
uzņēmējdarbības rezultātus;
prot analizēt un kontrolēt uzņēmuma
finansiālo stāvokli un rezultātus.
Studenti
zina
projekta
vadības
pamatjēdzienus un projekta sagatavošanas
un vadības posmus; prot analizēt projekta
vidi un noteikt projekta ietekmējošos
faktorus, riskus, nepieciešamos resursus,
sagatavot projekta budžetu, laika grafiku
un projekta pieteikumu.
Pārzina visus personāla vadības sistēmas
procesus, lai prastu tos vadīt. Zina
personāla vadības nozīmi organizācijas
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pārvarēšanu, kā arī profesionālās ētikas
jautājumiem. Veidot izpratni par normatīvo
aktu prasībām, kuras ietekmē personāla
vadību.

Nodokļi
nodevas

un

Sniegt priekšstatu par nodokļu un nodevu
sistēmu, sistēmas attīstību, iepazīstināt ar
nodokļu un nodevu sistēmu Latvijā un
ārvalstīs. Sniegt izpratni par nodokļu un
nodevu vietu uzņēmējdarbībā. Iegūt
nodokļu un nodevu aprēķināšanas prasmi.
Sniegt zināšanas par nodokļu un nodevu
sistēmas uzbūvi, apgūt nodokļu uzbūves
elementus: objekti, likmes, maksāšanas
kārtību.

Studiju kursa rezultāti
darbībā un attīstībā. Saprot normatīvo aktu
prasības, kuras ietekmē personāla vadību,
un spēj tās pielietot. Saprot sociāli
ekonomiskās
attīstības
virzienus
sabiedrībā, kas ietekmē personāla vadību.
Prot sagatavot funkcionējošas personāla
vadības sistēmas, izvērtēt uzlabošanas
priekšlikumus.
Studenti spēj orientēties nodokļu teorijās,
terminoloģijā, prot piemērot nodokļu
tiesību pamatprincipus. Prot veikt fizisko
personu algas nodokļa un valsts sociālās
apdrošināšanas
iemaksu
aprēķinus,
pamatot aprēķinus ar tiesību normām,
veikt citu nodokļu aprēķinus, izprot
nodokļu būtību, aprēķināšanas kārtību un
īpatnības.
Orientējas
nodokļu
reglamentējošos likumos.

Specializācijas studiju kursi. Mazo uzņēmumu grāmatvedība un nodokļi
Finanšu
grāmatvedība

Sniegt profesionālas zināšanas un iemaņas,
lai studējošie spētu strādāt kā profesionāli
grāmatveži, kuri patstāvīgi veic visu
finansiālo operāciju uzskaiti un sagatavot
atskaites par sabiedrības finansiālo stāvokli.

Vadības
grāmatvedība

Sniegt teorētiskās zināšanas un praktiskās
iemaņas vadības lēmumu pieņemšanā,
vadot
uzņēmējdarbību,
izprotot
uzņēmējdarbību
un
tās
rezultātus
raksturojošās rādītāju sistēmas, vadības
grāmatvedībā
izmantojamās
metodes,
uzņēmējdarbības rezultātus ietekmējošos
faktorus.
Sniegt priekšstatu par nodokļu un nodevu
sistēmu, sistēmas attīstību, iepazīstināt ar
nodokļu un nodevu sistēmu Latvijā un
ārvalstīs. Sniegt izpratni nodokļu un
nodevu vietu uzņēmējdarbībā un iegūt
nodokļu un nodevu aprēķināšanas prasmi.
Sniegt zināšanas par nodokļu un nodevu
sistēmas uzbūvi, apgūt nodokļu uzbūves
elementus: objekti, likmes, maksāšanas
kārtību.

Nodokļi
nodevas

un

Uzņēmējdarbības
finansēšana un
kreditēšana

Iepazīstināt ar finanšu sistēmu un palīdzēt
izvēlēties optimālo variantu finanšu
ieguldījumiem.

Revīzija
kontrole

Izprast uzņēmuma iekšējās un ārējās
kontroles procedūras nepieciešamību un
nozīmi. Pārzināt iekšējās un ārējās
kontroles veidus un formas. Zināt kontroles
organizēšanas noteikumus un informācijas
sagatavošanas procedūru. Zināt uzņēmuma
personāla pienākumus un funkcijas
revīzijas procedūras laikā un pēc revīzijas.
Sniegt praktiskas iemaņas darbā ar
grāmatvedības programmām Zalktis un C1,

un

E-grāmatvedība

Studenti prot noformēt, klasificēt un
reģistrēt grāmatvedības dokumentus, prot
veikt grāmatvedības informācijas uzskaiti,
pielietojot divkārša ierakstu sistēmu,
sastādīt grāmatvedības atskaites atbilstoši
normatīvu un standartu prasībām.
Izprot vadības grāmatvedības būtību,
nozīmi un uzdevumus ar uzņēmējdarbību
saistītu lēmumu pieņemšanā. Prot novērtēt
uzņēmējdarbības rezultātus. Prot analizēt
un kontrolēt uzņēmuma finansiālo stāvokli
un rezultātus.
Studenti spēj orientēties nodokļu teorijās
un terminoloģijā, prot piemērot nodokļu
tiesību pamatprincipus. Spēj veikt fizisko
personu algas nodokļa un valsts sociālās
apdrošināšanas
iemaksu
aprēķinus,
pamatot aprēķinus ar tiesību normām,
veikt citu nodokļu aprēķinus, izprot
nodokļu būtību, aprēķināšanas kārtību un
īpatnības.
Orientējas
nodokļu
reglamentējošos normatīvos.
Studenti
prot
novērtēt
uzņēmuma
finansēšanas avotus, orientējas finanšu
tirgus darījumos, prot aprēķināt finanšu
radītājus un izprot to izmantošanas
iespējas.
Studenti prot novērtēt uzņēmuma iekšējās
un ārējās kontroles nozīmi un tās lomu
uzņēmējdarbībā,
prot
sagatavot
dokumentus ārējā audita veikšanai, pārzina
personāla uzdevumus un funkcijas
revīzijas laikā.
Students
orientējas
grāmatvedības
programmu izvēlē un prot strādāt e-vidē ar
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lai studējošie spētu strādāt kā profesionāli
grāmatveži, kuri patstāvīgi veic visu
finansiālo operāciju uzskaiti.

Studiju kursa rezultāti
grāmatvedības
Zalktis un C1.

uzskaites

programmu

Izvēlēs studiju kursi
E-komercija

Jaunu
radīšana

ideju

Investīciju
ekonomika
Darba un sociālās
tiesības

Nodrošināt studentu informētību par ekomercijas sniegtajām iespējām un
priekšrocībām Interneta vidē, veicināt
studentos apziņu par e-mārketinga plašajām
iespējām preču virzīšanai tirgū.
Sniegt studentiem zināšanas un iemaņas par
ideju radīšanas metodēm un to pielietošanu
uzņēmējdarbībā.
Sniegt studentiem zināšanas par investīciju
jēdzienu, būtību un to lomu ekonomikā,
investīciju finansēšanas sistēmām.
Iepazīstināt ar pamata atziņām darba un
sociālo tiesību teorijā; veidot izpratni par
darba devēja un darbinieka attiecību
regulējumu;
iemācīt juridiski korekti
noslēgt un uzteikt darba līgumu. Veidot
izpratni par sociālo garantiju sistēmu
Latvijā un darba aizsardzības aspektiem
normatīvo aktu skatījumā.

Prot izvērtēt un izvēlēties piemērotāko ekomercijas modeli un e-mārketinga
līdzekļus veiksmīgai komercdarbības
veikšanai Interneta vidē, orientēties
normatīvajos aktos.
Studenti prot pielietot radošas domāšanas
attīstības metodes un pielietot ideju
ģenerēšanas metodes.
Studenti zina investīciju jēdzienu, būtību
un to lomu ekonomikā, investīciju
finansēšanas
avotus,
investīciju
novērtēšanas metodes.
Studenti spēj izstrādāt iekšējos normatīvos
aktus un rīkojumus personāla jautājumos,
veikt likumīgu darbinieku atlases procesu,
izstrādāt priekšlikumus un administrēt
darba samaksas un motivēšanas sistēmas
atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
Studenti spēj piemērot darba tiesisko
attiecību reglamentējošos normatīvos
aktus;
konsultēt
darbiniekus
par
jautājumiem darba un sociālajās tiesībās.

Prakses galvenais mērķis ir iemācīt studentiem patstāvīgi strādāt, vākt, apkopot un
analizēt informāciju, izmantojot lekcijās iegūtās zināšanas, kā arī attīstīt viņu prezentācijas
prasmes. Prakses kopējais apjoms ir 16 KP, tā sastāv no divām daļām: pirmā prakse (mācību
prakse) 6 KP un kvalifikācijas prakse 10 KP apjomā. Prakses nodrošināšanai ir noslēgti
sadarbības līgumi un nodomu līgumi ar uzņēmumiem un organizācijām.
Studiju beigās ir paredzēta kvalifikācijas darba izstrāde 8 KP apjomā un aizstāvēšana
ar vērtējumu ne zemāku par „4” ballēm. Materiāli kvalifikācijas darba izstrādāšanai tiek iegūti
kvalifikācijas prakses laikā.
Kā redzams, studiju kursi un to apraksti, prakse un kvalifikācijas darba sagatavošana
ļauj pilnvērtīgi apgūt profesijas prasības, sasniegt studiju programmas mērķus un uzdevumus.

4.5. Studiju programmas organizācija
Studiju programma „Uzņēmējdarbība” ir izveidota saskaņā ar attiecīgo profesijas
standartu „Komercdarbības speciālists” un „Grāmatvedis”, kā arī Ministru kabineta 2001.gada
20.marta noteikumu Nr.141 „Noteikumi par valsts pirmā līmeņa profesionālās augstākās
izglītības standartu” prasībām. Studiju programmas veidošanas princips – līdzsvars starp
teoriju un praksi. Studiju programmas apjoms ir 80 kredītpunkti. Programmas sastāvdaļas un
to īpatsvaru var redzēt 4.1. attēlā.
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4.1. att. Studiju programmas „Uzņēmējdarbība” struktūra
Vispārizglītojošie kursi 20 kredītpunktu apjomā iekļauj sevī humanitāros, sociālos,
ekonomiskos un informācijas tehnoloģiju kursus, tai skaitā normatīvo aktu prasību izpildei
nepieciešamos studiju kursus. Nozares kursi 36 kredītpunktu apjomā satur tos studiju kursus,
kuri nepieciešami zināšanu apgūšanai izvēlētajā profesijā.
Studiju procesa laikā koledžas uzdevums ir nodrošināt arī studējošo iesaistīšanu
pētnieciskajā un praktiskajā darbībā. Studiju kursu īstenošanā ir paredzētas praktiskās
nodarbības, semināri, diskusijas, grupu darbi, lomu spēles, mācību ekskursijas un citi
pasākumi. Papildus tam studējošiem ir iespēja iesaistīties konferencēs, lietišķās spēlēs,
radošajās darbnīcās, semināros un apmeklēt vieslekcijas. Uzdevumus semināriem un
patstāvīgiem darbiem sagatavo studiju kursa vadītājs un izsniedz studējošajiem, norādot laiku,
kad notiks seminārs vai to, kad jāiesniedz izpildīts patstāvīgais darbs.
Liela vērība tiek pievērsta prakses organizēšanas pilnveidei, kursa darbu un
kvalifikācijas darbu sagatavošanas uzlabošanai. Prakses galvenais mērķis ir iemācīt
studentiem patstāvīgi strādāt, vākt, apkopot un analizēt informāciju, izmantojot lekcijās
iegūtās zināšanas, kā arī attīstīt viņu prezentācijas prasmes. Prakses nodrošināšanai ir noslēgti
sadarbības līgumi un nodomu līgumi ar uzņēmumiem un organizācijām.
Studiju beigās ir paredzēta kvalifikācijas darba izstrāde 8 kredītpunktu apjomā un
aizstāvēšana ar vērtējumu ne zemāku par „4” ballēm.
Studiju programma tiek pilnveidota atbilstoši darba devēju, ekspertu, absolventu un
studentu ieteikumiem.
Tātad studiju programmas organizācija ļauj sasniegt mērķus un uzdevumus.

4.6. Prasības, uzsākot studiju programmu
Tiesības studēt Alberta koledžā (turpmāk tekstā - koledža) bez jebkādas diskriminācijas
ir katram LR pilsonim, personām, kurām ir tiesības uz LR izdotu nepilsoņu pasi, ES
pilsoņiem, kā arī personām, kurām ir izsniegtas pastāvīgās uzturēšanās atļaujas. Tā kā koledža
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nodrošina pirmā līmeņa augstāko profesionālo izglītību, studēt tajā var tikai personas ar vidējo
vai augstāko izglītību.
Reģistrējoties studijām koledžā, jāiesniedz:


iesniegums studijām;



anketa (aizpildāma koledžas studiju daļā);



pases kopija, uzrādot pasi;



vispārējo vidējo izglītību apliecinoša dokumenta kopija (uzrādot oriģinālu);



latviešu valodas un svešvalodas centralizēto eksāmenu sertifikātu kopijas (uzrādot
oriģinālus);



nepieciešamības gadījumā, dokumentu, kas apliecina uzvārda maiņu (piemēram,
laulības apliecības kopija, uzrādot oriģinālu);



fotokartītes (3x4);



tikai ārvalstniekiem - pastāvīgās uzturēšanās atļauja LR kopija (uzrādot oriģinālu).

Saskaņā LR normatīvajiem aktiem uzņemšana pilna laika un nepilna laika studijās
notiek bez papildus iestājpārbaudījumiem (izņemot normatīvajos aktos minētos gadījumus),
ņemot vērā sekojošo:


centralizētajos eksāmenos latviešu valodā un svešvalodā vērtējums ir ne zemāks par
F līmeni;



personas, kas nav kārtojušas centralizētos eksāmenus, t.i. personas, kuras ieguvušas
vidējo izglītību līdz 2004.gadam, personas, kuras ieguvušas vidējo izglītību ārvalstīs,
kā arī personas ar īpašām vajadzībām tiek uzņemtas studiju programmā, balstoties uz
vispārējo vidējo izglītību apliecinoša dokumenta atzīmēm latviešu valodā un
svešvalodā, kur jābūt sekmīgam vērtējumam.

Personai, kas iepriekšējo izglītību ieguvusi ārvalstīs, pirms pieteikšanās studijām
nepieciešams apliecināt savas izglītības atzīšanu Latvijā.
Koledža nosaka maksimālo vietu skaitu katrā studiju programmā, studiju grupā.
Uzņemšanas komisija var atteikt reģistrāciju, ja studiju programmā (grupā), kurai pretendents
grib pieteikties, ir aizpildītas visas ar direktora rīkojumu noteiktās vietas.
Par koledžas studentiem kļūst tie, kuri:


atbilst visām koledžas izvirzītajām prasībām;



paraksta studiju līgumu ar koledžu;



samaksā par studijām saskaņā ar studiju līgumu, ja personai nav piešķirta
bezmaksas vieta.
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Reflektants tiek imatrikulēts studiju programmā ar koledžas direktora rīkojumu.
Imatrikulācija pilna studiju programmās tiek veikta līdz katra gada 10.septembrim, savukārt
nepilna laika studijām līdz 30.septembrim (e-studijās var tikt noteikts cits termiņš). Ja
reflektantu skaits ir lielāks par koledžas izsludināto studiju vietu skaitu, studējošo atlasi veic
atestātu konkursa kārtībā. Prioritāte dodama tiem reflektantiem, kas agrāk noslēdz studiju
līgumu ar koledžu. Reflektants zaudē tiesības uz studiju vietu, kura tam pienāktos pēc
konkursa rezultātiem, ja viņš studiju līgumā norādītajā laikā neveic pirmo iemaksu. Konkursa
rezultātus nosaka un apstiprina uzņemšanas komisija. Konkursa rezultātus izziņo ne vēlāk kā
līdz attiecīgā studiju gada 10.septembrim. Atlaides, atvieglojumus vai atbrīvojumus no studiju
maksas (sociālā atbalsta programma, bezmaksas vietas bāreņiem un budžeta vietas) nosaka
koledžas Nolikums par studiju maksu.
Reflektantam ir tiesības un pienākums iepazīties ar iekšējās kārtības noteikumiem,
bibliotēkas lietošanas noteikumiem, nolikumu par studiju maksu, drošības un ugunsdrošības
instrukcijām pirms studiju līguma noslēgšanas.
Reflektanti ir tiesīgi pārsūdzēt uzņemšanās komisijas lēmumu, iesniedzot attiecīgu
pretenziju koledžas direktoram. Visas pretenzijas par uzņemšanas procesu tiek izskatītas,
pamatojoties uz reflektanta parakstītu iesniegumu, kurā norāda reflektanta vārdu, uzvārdu,
personas kodu un dzīves vietas adresi, pretenzijas būtību un vēlamo atbildes saņemšanas
veidu, attiecīgi norādot telefona numuru, adresi, uz kuru sūtīt vēstuli, vai e-pasta adresi.
Iesniegums jāiesniedz divu darba dienu laikā pēc rezultātu izziņošanas dienas. Atbilde uz
iesniegumu tiek sagatavota trīs darbadienu laikā pēc iesnieguma iesniegšanas dienas. koledžas
direktoram nav pienākums atbildēt uz iesniegumu, kas neatbilst izvirzītajām prasībām.
koledžas direktora pieņemto lēmumu reflektants var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa
likumā noteiktajā kārtībā.
Kā redzams, uzņemšanas prasības ļauj piesaistīt atbilstošus studentus.

4.7. Studiju programmas praktiskā īstenošana
Studiju procesa organizācija notiek atbilstoši Izglītības likumam, Augstskolu likumam
un Profesionālās izglītības likumam. Studijas reglamentē studiju programma, studiju plāns,
studiju kursu programmas un studiju kalendārais grafiks.
Studiju programmas realizācija notiek radoši, izmantojot dažādas metodes:


lekciju metode, kura pamatā tiek izmantota studiju kursos, kuru apguve patstāvīgi
ir sarežģīta;
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vieslekcijas, sekmējot studējošajiem papildus zināšanu saņemšanu, kā arī citu
viedokļu iepazīšanai un apspriešanai;



patstāvīgais darbs, kura laikā studenti iemācās vākt, apkopot un analizēt
nepieciešamo informāciju;



semināri, kuri ļauj studentiem izkopt runas kultūru, attīsta spējas argumentēti
aizstāvēt savu viedokli un māku prezentēt informāciju;



grupu darbs tematu praktiskai izpētei un prezentācijai, apgūstot darbu komandās
un pilnveidojot komunikatīvās un prezentēšanas prasmes;



lietišķās (lomu) spēles, kuru laikā studentiem ir iespēja pielietot praksē iegūtās
zināšanas, risinot dažādas problēmas un analizējot praktiskās situācijas



situāciju analīze un gadījumu (kāzusu) risināšana;



radošās darbnīcas aktuālu jautājumu praktiskai apguvei;



mācību ekskursijas u.c.

Izmantojot dažādas studiju formas un metodes, ir iespējams panākt, ka studenti apgūst
studiju programmā nepieciešamās zināšanas un prasmes, attīsta un pilnveido darba tirgus
prasībām atbilstošas specifiskās prasmes un spējas. Studiju procesā plaši tiek izmantotas
mūsdienu informācijas tehnoloģijas. Nodarbību laikā docētājiem un studentiem ir iespēja
izmantot multimediju iespējas, kas ļauj studentiem paralēli studiju kursu satura apguvei iegūt
prezentācijas un citas tehniskās prasmes. Koledža organizē papildus bezmaksas konsultācijas
studējošiem: centralizēti visiem studējošajiem sesiju laikā, individuāli – saskaņā ar grafiku.
Tiek organizētas studentu konferences, kurās apspriež nozares aktualitātes, sagatavojot
referātus, kā arī padziļina savas prezentācijas sagatavošanas un publiskās runas prasmes.
Par metodiskā darba pilnveidošanu atbild studiju programmas direktors, kurš vada
metodisko komisiju. Studiju kursi tiek plānoti loģiskā secībā, no vieglākiem pie sarežģītākiem
kursiem. Nodarbību saraksts tiek sagatavots savlaicīgi, ir pietiekami stabils, bet izņēmumi ir
lektoru darba nespēju gadījumos. Nodarbību saraksts un izmaiņas ir pieejams koledžas mājas
lapā, tomēr pēkšņu izmaiņu gadījumos studenti tiek apziņoti telefoniski un ar e-pasta
starpniecību.
2013./2014.studiju gadā organizētas mācību ekskursijas, vieslekcijas, radošās
darbnīcas un veikti citi pasākumi.
Studiju programmas „Uzņēmējdarbība” studējošajiem tika noorganizētas šādas mācību
ekskursijas (ar vieslekcijām):


„LTRK nozīme uzņēmējdarbības attīstībā”. Norise: 24.09.2013. LTRK telpās.
Vieslekciju un ekskursiju vadīja Jānis Endziņš, LTRK valdes priekšsēdētājs.
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„DanskeBank darbība Latvijā”. Norise: 24.09.2013. DanskeBank telpās. Vieslekciju
un ekskursiju vadīja Agnese Kaģe, bankas kontaktu centra vadītāja.



„Komersantu reģistrācijas nosacījumi, kārtība, e-reģistrācija”. Norise: 24.09.2013.
Uzņēmumu reģistra telpās. Vieslekciju un ekskursiju vadīja Jana Jantone, UR
Funkciju vadības nodaļas vadītāja.



„Kā iekļūt un noturēties darba tirgū”. Norise: 27.09.2013. Labklājības ministrijā.
Vieslekcija un ekskursija notika Labklājības ministrijas atvērto durvju pasākuma
ietvaros. Vieslekciju vadīja ministrijas Darba tirgus politikas departamenta direktors
I.Lipskis, kā arī pārstāvis no Nodarbinātības valsts aģentūras. Vieslekcija pieejama
Moodle sistēmā studiju kursa „Uzņēmējdarbības pamati” sadaļā.



„Kas jāzina, lai kļūtu par uzņēmēju?”. Norise: 27.09.2013. Ekonomikas ministrijā.
Vieslekcija un ekskursija notika Ekonomikas ministrijas atvērto durvju pasākuma
ietvaros. Vieslekciju vadīja Ilze Lore, Uzņēmējdarbības konkurētspējas departamenta
direktore. Vieslekcija pieejama Moodle sistēmā studiju kursa „Uzņēmējdarbības
pamati” sadaļā.



„Finanšu un kapitāla tirgus komisijas darbs un funkcijas”. Norise: 27.09.2013. Finanšu
un kapitāla tirgus komisijas telpās. Vieslekcija notika FKTK atvērto durvju pasākuma
ietvaros. Vieslekciju vadīja FKTK eksperti.



Mācību ekskursija uz SIA Bite, kur vieslekciju par uzņēmuma ienākšanu tirgū,
attīstību, reklāmas kampaņu stāstīja Interneta un komunikāciju daļas vadītāja Anete
Jansone. Norise: 16.04.2014.



Mācību ekskursija uz Valsts darba inspekciju, kur tika sniegts ieskats VDI darbā.
Norise: 24.04.2014.
Prakses atskaitēs studējošie ir atzinīgi novērtējuši iespēju noklausīties minētās

vieslekcijas.
Studiju programmas „Uzņēmējdarbība” studējošajiem tika noorganizētas šādas
vieslekcijas koledžas telpās:


„Fizisko personu datu aizsardzība”. Norise: 24.09.2013. Vieslekcija tika organizēta elekcijas formā Moodle sistēmā, to vadīja Andris Rudzītis, SIA Sky Wave valdes
priekšsēdētājs un AS Rix Tech programmizstrādes direktors. Vieslekcija pieejama
Moodle sistēmā studiju kursa „Uzņēmējdarbības pamati” sadaļā.



„Uzņēmuma konkurētspējas paaugstināšana”. Norise: 02.11.2013. Vieslekciju vadīja
„Mary Cohr” skaistumkopšanas salona vadītāja Betija Knauere.

121


„Korporatīvā sociālā atbildība”. Norise: 11.12.2013. Vieslekciju vadīja LDDK Līga
Meņģelsone, ģenerāldirektore. Vieslekcija pieejama Moodle sistēmā studiju kursa
„Uzņēmējdarbības pamati” sadaļā.



E-vieslekcija „Pārmaiņu vadība”, kuru vadīja Inese Ešenvalde, personāla vadības
grāmatu autore (Latvija, ASV). Norise: 18.03.2014.



Vieslekcija „Publiskie iepirkumi”, ko vadīja publisko iepirkumu speciāliste Ieva
Lācenberga - Rocēna. Vieslekcijā tika sniegtas ziņas par to, kad ir nepieciešams
obligāti organizēt iepirkumu, kādus ieteicams noteikt kritērijus u.c. Norise:
29.03.2014.



Vieslekcija „Biznesa vadības sistēmas: uzņēmējdarbības atbalsts un tehnoloģiskie
risinājumi”, lektors Ainars Bemberis, SIA „SAP Latvija” vadītājs, kurš informēja par
vienotas uzņēmuma vadības sistēmas ieviešanas iespējām un priekšrocībām
uzņēmumā. Norise: 29.04.2014.



Vieslekcija „Vides aizsardzība”. Lektore Natālija Čudečka-Puriņa, Vides aizsardzības
un reģionālās attīstības ministrijas Vides kvalitātes un atkritumu apsaimniekošanas
nodaļas vecākā eksperte, Banku augstskolas doktorante. Skaidroti vides aizsardzības
principi un atkritumu apsaimniekošanas aspekti. Norise: 30.04.2014.



Vieslekcija „Grāmatveža ikdiena”. Lektore Iveta Lāce, grāmatvede, Alberta koledžas
absolvente. Lekcijā izklāstītas grāmatveža profesijas nianses, kas varētu būt
interesantas mazu uzņēmumu potenciālajiem vadītājiem un grāmatvežiem. Norise:
02.05.2014.



Vieslekcija „„Altum” atbalsts topošajiem uzņēmējiem”. Lektore Ilona Beizītere, VAS
"Latvijas Attīstības finanšu institūcija Altum" Programmu vadības pārvaldes
Kreditēšanas departamenta Kredītportfeļu vadības daļas Kredītuzraudzības analītiķe.
Lekcijā sniegta informācija par esošajiem atbalsta veidiem topošajiem uzņēmējiem finanses, mācības un konsultācijas, konsultāciju centri utt. Starta programma,
mikrokreditēšanas programma, konkursi "Lec biznesā", "Dienas starts" u.c. Norise:
22.05.2014.
Studiju programmas „Uzņēmējdarbība” studējošajiem tika noorganizētas šādas

praktiskas radošās darbnīcas.


„Procesu pieeja veiksmīgas uzņēmuma darbības nodrošināšanai”. Norise: 25.09.2013.
Darbnīcu vadīja Viola Lauska, attīstības konsultante ar 20 gadu darba pieredzi MVU.



„Naudas plūsmas pārskata sastādīšana”. Norise: 28.09.2013. Darbnīcu vadīja Vivita
Dābola, SIA Flaktwood finanšu direktore, sertificēta auditore.
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Liela uzmanība programmas realizācijā tiek pievērsta praktisko un teorētisko zināšanu
integrēšanai, tādēļ būtiska loma ir programmā realizētajām praksēm viņu specializācijai
atbilstošās darba vietās. Prakses ļauj pārbaudīt un pilnveidot apgūtās zināšanas un prasmes
darba vidē, kā arī iegūt jaunas iemaņas. Saskaņā ar valsts izglītības standartu par pirmā līmeņa
profesionālās augstākās izglītību, profesijas standartiem un akreditētām studiju programmām
studējošiem ir paredzētas divas prakses, kopā 16 kredītpunktu apjomā: prakse I satur 6
kredītpunktus, prakse II jeb kvalifikācijas prakse – 10 kredītpunktus.
Studijas koledžā beidzas ar kvalifikācijas darba izstrādi un aizstāvēšanu un
kvalifikācijas eksāmenu. Studējošie izstrādā kvalifikācijas darbus uz konkrētas organizācijas
bāzes, veicot tā darbības analīzi un nosakot problēmas, kā arī piedāvājot šo problēmu
risināšanas variantus. Sekmīgi aprobēti iepriekšējā studiju gadā apstiprinātie kvalifikācijas
darbu paraugtemati. Studentiem iespējams izvēlēties kvalifikācijas darba tematu un tā
vadītāju.
Valsts pārbaudījuma rezultāti 2013./2014. studiju gadā:


2014.gada 18.februārī valsts pārbaudījumu kārtoja un kvalifikācijas darbu
aizstāvēja 16 studenti (nepilna laika studējošie), no kuriem 7 studenti ieguva
kvalifikāciju „Komercdarbības speciālists”, bet 10 studenti – kvalifikāciju
„Grāmatvedis”. Valsts pārbaudījuma aizstāvēšanas vidējā atzīme kopumā bija 8,1.



2014.gada 20.jūnijā valsts pārbaudījumu kārtoja un kvalifikācijas darbu aizstāvēja
17 studenti (pilna un nepilna laika studējošie), no tiem 7 studenti ieguva
kvalifikāciju „Komercdarbības speciālists”, bet 10 studenti ieguva kvalifikāciju
„Grāmatvedis”. Valsts pārbaudījuma aizstāvēšanas vidējā atzīme kopā – 8,64, tai
skaitā, specializācijā „Mazo uzņēmumu ekonomika un organizācija” – 8,86,
specializācijā „Mazo uzņēmumu grāmatvedība un nodokļi” – 8,1.

Valsts pārbaudījuma komisija uzsver, ka kvalifikācijas darbu saturs un apjoms atbilst
izvirzītajiem kritērijiem un prasībām. Tiek norādīts, ka „lielākoties kvalifikācijas darbos
izteiktie priekšlikumi var tikt pielietoti konkrēto uzņēmumu darbā”. Komisija norāda, ka
„būtiski trūkumi, kuri būtu raksturīgi visiem kvalifikācijas darbiem, kopumā netika
konstatēti”, tomēr „daļai studentu tika liegta pieeja pie aktuālās informācijas par pētāmo
uzņēmumu” un „atsevišķos gadījumos autoru izdarītie secinājumi un izteiktie priekšlikumi
bija formāli”. Vispārinot: „darbi atbilst tiem izvirzītajām prasībām gan no teorijas, gan
prakses viedokļa”.
Daudzu studiju kursu ietvaros studentiem jāsagatavo pētnieciskais darbs – referāts vai
eseja. Vairāku studiju kursu ietvaros studentiem ir iespēja realizēt praktiskus pētnieciskus
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darbus, piemēram, kursā „Uzņēmējdarbības organizēšana, plānošana un izaugsmes stratēģija”
studējošie izstrādā savas uzņēmējdarbības idejas biznesa plānu. Arī turpmāk ir plānots
iesaistīt studentus pētnieciskos projektos, kas ir tieši saistīti ar studiju programmu un tās
ietvaros apgūstamiem studiju kursiem. Pētniecības nolūkos koledža organizē konferences,
lietišķās spēles, projektu konkursus, vieslekcijas, mācību ekskursijas un citus pasākumus.
Kopš 2003. gada Alberta koledža ik gadu organizē divu veidu konferences (plašāka
informācija http://www.alberta-koledza.lv/contents.php?parent=384):
Zinātniski praktiskā konference „Biznesa attīstība: kā to darīt mūsdienu
Latvijā”, notiek katru rudeni, un tajā piedalās savas jomas profesionāļi. Katru gadu
konferences uzmanība tiek pievērsta konkrētam aktuālam jautājumam. Dalībai Alberta
koledžas Starptautiskajā zinātniski praktiskajā konferencē 2013.gada 21.novembrī „Business
Development in Nowadays Situation of Latvia: Examples of How It Is Done in Other
Countries” kā vieslektors tika uzaicināts J.Endziņš, LTRK valdes priekšsēdētājs ar lekciju
„Mikrouzņēmuma nodokļa ietekme uz tautsaimniecību”. Prezentācija studējošajiem pieejama
Moodle sistēmā pie kursa „Uzņēmējdarbības pamati”.
Studentu zinātniski praktiskā konference notiek katru pavasari. Tajā piedalās
studenti ar saviem pētījumiem un zinātniskām atziņām. Konferences mērķis ir attīstīt augstāko
izglītības iestāžu studējošo sadarbību diskusijām par aktuāliem sociāliem, ekonomiskiem un
politiskiem procesiem, meklējot, piedāvājot alternatīvas un risinājumus. Alberta koledžas XII
studentu zinātniski praktiskā konference „Studenti Latvijas izaugsmei” tika organizēta
2014.gada 14.maijā, tajā bija vairākas šīs studiju programmas studentu uzstāšanās, kas rada
pilnvērtīgu priekšstatu par studiju programmas aktualitātēm/prioritātēm. Tajā ar referātu
„Korporatīvās sociālās atbildības atpazīšana uzņēmēju vidū Latvijā” uzstājās divi un ar
referātu

„Saldējuma

lietošanas

paradumi”

uzstājās

seši

studiju

programmas

„Uzņēmējdarbība” studējošie.
Studiju programmas praktiskā īstenošana, kā redzams, noris sekmīgi.

4.8. Vērtēšanas sistēma
Studentu zināšanas vērtē nodarbībās, kārtējos un studiju kursa noslēguma
pārbaudījumos. Katra atsevišķa studiju kursa aprakstā ir norādītas iegūto zināšanu pārbaudes
un vērtēšanas formas un kritēriji. Studiju priekšmetos akadēmiskais personāls sagatavo
praktisko nodarbību plānu konkrētajam mācību gadam, norādot tajā arī vērtēšanas kritērijus.
Kopumā studiju programmas rezultātus vērtē trīs virzienos: studiju programmas
teorētiskās daļas apguve, studiju programmas praktiskās daļas apguve, absolventu sasniegumi.
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Izglītības vērtēšanas pamatprincipi studiju programmā ir šādi:


pozitīvo sasniegumu summēšanas princips;



vērtējuma obligātuma princips;



prasību atklātības un skaidrības princips;



vērtēšanā izmantots pārbaudes veidu dažādības princips;



vērtējuma atbilstības princips.

Docētāji pielieto dažādas zināšanu pārbaudes formas, piemēram, teorētisko zināšanu
un prasmju pārbaudījumi, u.c. Šādas kursa apguves pārbaudījumu formas attīsta studentos
prasmi argumentēti izteikt un pamatot viedokli, meklēt situāciju risinājumus.
Studiju programmas apguves novērtēšanai izmanto šādas metodes:


eksāmeni un ieskaites iekļauj mutiskās un rakstiskās atbildes uz jautājumiem, kuri
noformēti pārbaudījumu biļetēs. Tajās iekļauti 1 –2 jautājumi un 1 – 2 praktiskie
uzdevumi;



testi – jautājumi ar atbilžu variantiem;



„atvērto grāmatu” pārbaudījumi, kuros tiek piedāvāts veikt situāciju analīzi,
atļaujot izmantot visus pieejamos informācijas avotus;



portfolio metode, kurā ieskaites atzīme veidojas no atzīmēm par katras tēmas
starpieskaitēm;



projekti, kuru ietvaros studenti sagatavo darbu, kura izstrādāšanai ir nepieciešamas
zināšanas visās studiju kursa tēmās.

Studiju programmas praktiskās daļas apguvi pārbauda, vērtējot esejas, mājas darbus,
grupu darbu prezentācijas, darbu semināros un lietišķās spēlēs, prakses atskaites un to
aizstāvēšanu, kvalifikācijas darbu un to aizstāvēšanu.
Dažādu vērtēšanas metožu izmantošana ļauj objektīvāk un vispusīgāk novērtēt katra
studējošā zināšanas. Pārbaudījumos zināšanas, prasmes un iemaņas tiek vērtētas 10 ballu
sistēmā.
Pirms kvalifikācijas piešķiršanas studenti izstrādā un aizstāv kvalifikācijas darbu.
Kvalifikācijas darbā studentiem ir jāapliecina savas profesionālās un teorētiskās zināšanas, kā
arī spēja demonstrēt gan specifiskās profesionālās iemaņas, gan spēju rast argumentus un
risināt problēmas specializācijas jomā. Studenti izstrādā kvalifikācijas darbu par aktuālu tēmu,
kuru izvēlas no kvalifikācijas darbu tēmu saraksta, ko ir izstrādājis SP vadītājs un
apstiprinājusi koledžas padome, vai arī students pats var ierosināt tēmu savam kvalifikācijas
darbam. Par darba izstrādi konsultē un vērtē darba vadītājs, vēlāk darbu vērtē recenzents.
Koledža izvēlas recenzentus, kas ir augsti kvalificēti un pieredzējuši nozares speciālisti ar
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augstāko izglītību. Recenzenti var būt gan darba devējiem, gan no radniecīgā profila citām
augstākās izglītības iestādēm.
Kvalifikācijas darba aizstāvēšana notiek valsts noslēguma pārbaudījuma komisijas sēdē.
Komisijas sastāvā ir darba devēju pārstāvji, akadēmiskā personāla pārstāvji no citām
augstskolām, kā arī koledžas pārstāvji.
Diplomu par pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību saņem students, kurš ir
sekmīgi apguvis visu programmu: nokārtojis visus studiju kursus, iesniedzis prakses atskaites
un sekmīgi aizstāvējis prakses, un saņēmis ne zemāku vērtējumu kā „4” balles kvalifikācijas
darba aizstāvēšanā.
Tātad vērtēšanas sistēma ļauj sistēmiski, vispusīgi un atbilstoši novērtēt studentu studiju
sasniegumus.

4.9. Studiju programmas izmaksas
Koledžas finansiālos resursus pamatā veido studiju maksa. Studējošo studiju maksu un
pārējos maksājumus, saistītus ar studiju procesu, nosaka „Nolikums par Alberta koledžas
studējošo studiju maksu un citiem maksājumiem”. Ar katru studējošo tiek noslēgts studiju
līgums, kurā ir uzrādītā studiju maksa par visu studiju laiku.
No 2012./2013.studiju gada iekārtotas 4 jaunas nodarbību telpas, tai skaitā datorklase.
Studiju process notiek Rīgā. Nodarbības notiek koledžas telpās Skolas ielā 22, 2., 3. un 4.
stāvos, kā arī Rīgas Biznesa skolas telpās, Skolas ielā 11:


Rīga, Skolas iela 22 (2.stāvs) - Alberta koledžas pastāvīgās telpas: administratīvās
telpas, auditorijas, datoru klase, atpūtas telpa. Kopējā platība: 251,98 m2;



Rīga, Skolas iela 22 (3.stāvs) - Alberta koledžas pastāvīgās telpas: auditorijas,
datoru klase, bibliotēka, studentu atpūtas telpa. Kopējā platība: 251,98 m2;



Rīga, Skolas iela 22 (4. stāvs) - Alberta koledžas pastāvīgās telpas: administratīvās
telpas, auditorijas, datoru klase. Kopējā platība: 254,90 m2 ;



Rīga, Skolas iela 11, Rīgas Biznesa skola – īrētas auditorijas (nepieciešamības
gadījumā). Kopējā platība: 250,9 m2

Studentiem ir iespējas strādāt koledžas datorklasēs un bibliotēkā, izmantot internetu.
Otrā stāvā telpās ir pieejams bezvadu internets. Visas auditorijas ir aprīkotas ar datortehniku,
kas ļauj vadīt nodarbības, izmantojot multimediju projektorus. Studentu ērtībai ir pieejams
pašapkalpošanas kopētājs, kafijas un uzkodu automāti. No 2011./2012. studiju gada ir
pieejamas plašākas telpas bibliotēkai un studējošo atpūtas telpa, to iespējas tiek uzlabotas.
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Alberta koledža regulāri papildina bibliotēku ar jaunāko literatūru. Bibliotēkas fondā ir
pieejami vairāk nekā 1700 grāmatu nosaukumi, pamatā pieejami mācību līdzekļi latviešu
valodā. Pieejama arī aktuāla literatūra svešvalodās, piemēram, Eiropas Patentu biroja
materiāls „Intellectual Property”; Hubbard R.G. Macroeconomics. // R.G.Hubbard,
A.P.O`Brien.- Pearson Education Limited. – 2011. u.c. Katru gadu bibliotēkas fonds
palielinās aptuveni par 10%.
Mācību līdzekļus studējošie var uz laiku var izmantot ārpus koledžas telpām, kā arī
strādāt ar tiem uz vietas. Koledža nodrošina iespēju studējošajiem izmantot 14 bibliotēkas,
kas apvienotas tīklā, noformējot vienoto lasītāja karti.
Jāsecina, ka studiju programmas izmaksas nodrošina studiju programmas īstenošanu
atbilstoši prasībām, ļauj sasniegt tās mērķus un veikt uzdevumus.

4.10. Studiju programmas atbilstība pirmā līmeņa profesionālās
augstākās izglītības standartam un profesijas standartam
Studiju programma izstrādāta, balstoties uz Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem
un standartiem, kuri pastāv izglītības jomā: diviem profesijas standartiem, kuri apstiprināti
atbilstoši Ministru kabineta 2010.gada 18.maija noteikumu Nr.461 „Noteikumi par Profesiju
klasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un
Profesiju klasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību” 2.pielikumam – „Komercdarbības
speciālists” un „Grāmatvedis”, kuros noteiktas uzņēmējdarbības (komercdarbības) speciālista
un grāmatveža profesionālās darbības veikšanai nepieciešamās profesionālās kompetences un
prasmes, kā arī zināšanas un to apgūšanas līmenis. Salīdzinot studiju programmas struktūru
un saturu ar standarta prasībām var secināt, ka studiju programma atbilst profesijas standarta
prasībām: ir iekļauti visi studiju kursi, kuri nodrošina speciālista sagatavošanu noteikto
pienākumu pildīšanai.
Studiju programmas kopējais apjoms ir 80 kredītpunkti. Studiju programma izveidota
saskaņā ar 2001.gada 20.marta LR Ministru kabineta noteikumiem Nr.141 „Noteikumi par
pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu”:


vispārizglītojošie studiju kursi - 20 kredītpunkti;



nozares studiju kursi un izvēles kursi - 36 kredītpunkti;



prakses - 16 kredītpunkti;



kvalifikācijas darbs – 8 kredītpunkti.
Studiju programmas struktūra atbilst valsts pirmā līmeņa profesionālās augstākās

izglītības standartam (skat. 4.6.tabulu).
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4.6. tabula
Studiju programmas salīdzinājums ar valsts izglītības standartu
Kritērijs

Standarta prasības

1

2

Kopējais programmas apjoms
Kopējais studiju ilgums prof.
kvalifikācijas ieguvei
Studiju kursu kopējais apjoms

80 – 120 KP
Vismaz divi gadi

Vispārizglītojošo kursu apjoms
Nozares kursu apjoms
Prakses apjoms
Kvalifikācijas darba apjoms

Vismaz 56 KP, bet ne vairāk kā 75%
no programmas apjoma
Vismaz 20 KP
Vismaz 36 KP
Vismaz 16 KP
Vismaz 8 KP, bet ne vairāk kā 10%
no programmas apjoma

Studiju programma Alberta
koledžā
3
80 KP
2 gadi – pilna laika studijas
2,5 gadi – nepilna laika studijas
56 KP, kas sastāda 70% no kopējā
programmas apjoma
20 KP
36 KP
16 KP
8 KP, kas sastāda 10% no kopējā
programmas apjoma

Jāsecina, ka studiju programma atbilst valsts noteiktajām prasībām.

4.11. Salīdzinājums ar vienu tāda paša līmeņa un tādam pašam studiju
virzienam atbilstošu Latvijas un Eiropas Savienības valsts atzītu
koledžu studiju programmām
Alberta koledža sadarbojas gan ar Latvijas, gan ar Eiropas Savienības augstskolām. Ir
noslēgti sadarbības līgumi ar vairākām Latvijas augstskolām. Panāktas vienošanās par
sadarbību ar sešām Lielbritānijas augstskolām: Hudersfīldas universitāti (University of
Huddersfield), Salfordas universitāti (University of Salford), Lankašīras Centrālo universitāti
(University of Central Lancashire), Derbijas universitāti (University of Derby), Birmingemas
pilsētas universitāti (Birmingham City Univercity), Koventrijas universitāti (Coventry
University).
Studiju programma „Uzņēmējdarbība” katrā specializācijā tika salīdzināta ar divām
analoģiskām programmām, kuras tiek realizētas Latvijā un Eiropā.
Alberta koledžas studiju programmas „Uzņēmējdarbība” ar specializāciju „Mazo
uzņēmumu grāmatvedība un nodokļi” salīdzināšanai ar līdzīgām programmām, kuras īsteno
Latvijas izglītības iestādes, ir izvēlētas šādas pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības
programmas (skat. 4.7.tabulu):


Grāmatvedības un finanšu koledžas studiju programma “Grāmatvedība un
Finanses”;



Latvijas Biznesa koledžas studiju programma „Grāmatvedība”.
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4.7. tabula
Studiju programmas „Uzņēmējdarbība” ar specializāciju „Grāmatvedība un nodokļi”
salīdzinājums ar citu Latvijas koledžu līdzīgām studiju programmām
Grāmatvedības un Latvijas
finanšu koledža
koledža

Biznesa Alberta koledža

Programmas
nosaukums

Studiju
programma
“Grāmatvedība
un
finanses”

Studiju
programma
„Grāmatvedība”

Programmas
īstenošanas
veids
un
studiju ilgums
Kredītpunktu
skaits
Iegūstamā
kvalifikācija
vai grāds

Pilna laika studijas – 2
gadi
Nepilna laika studijas – 2
gadi un 3 mēneši
80 KP

Pilna laika – 2 gadi;
nepilna laika – 2 gadi un 6
mēneši
80 KP

80 KP

Pirmā
līmeņa
profesionālā
augstākā
izglītība,
kvalifikācija
„Grāmatvedis”
Ir
prakse
un
kvalifikācijas darbs

Pirmā līmeņa profesionālā
augstākā
izglītība,
kvalifikācija „ Grāmatvedis”

Pirmā
līmeņa
profesionālā
augstākā izglītība, kvalifikācija
„Grāmatvedis”

Ir prakse un kvalifikācijas
darbs

Ir prakse un kvalifikācijas darbs

Mikroekonomika 3 KP
Makroekonomika 2 KP
Matemātika
ekonomistiem 2 KP
Statistika 2 KP

Mikroekonomika 3 KP
Makroekonomika 3 KP
Matemātika ekonomistiem 3
KP
Vispārējā ekonomiskā un
firmas statistika 3 KP
Datormācība 3 KP
Tirgzinības 2 KP (izvēles)
Uzņēmējdarbības tiesības 2
KP
Darba aizsardzības sistēma 2
KP
Nodokļi un nodevas 3 KP

Mikroekonomika 3 KP
Makroekonomika 3 KP
Augstākā
matemātika
ekonomistiem 4 KP
Ievads ekonomiskajā statistikā 2
KP
Lietišķā informātika 3 KP
Tirgzinības 3 KP
Uzņēmējdarbības
tiesiskie
pamati 3 KP
Darba,
vides
un
civilā
aizsardzība 2 KP
Nodokļi un nodevas 3 KP

Grāmatvedības pamati 2 KP

Grāmatvedības pamati 3 KP

Finanšu grāmatvedība 3 KP

Finanšu grāmatvedība 3 KP

Finanses un kredīts 2 KP

Uzņēmējdarbības finansēšana
un kreditēšana 2 KP
Revīzija un kontrole 3 KP

Individuālā
pētniecība un
prakse
Līdzīgie
studiju kursi

Informātika 1 KP
Tirgzinību pamati 1 KP
Tiesību zinības 3 KP
Civilā
un
darba
aizsardzība 1 KP
LR nodokļi un nodevas 3
KP
Grāmatvedības pamati 2
KP
Finanšu grāmatvedība 9
KP
Finanses un kredīts 2 KP
Revīzija,
audits
un
kontrole 2 KP
Uzņēmējdarbības
ekonomika 3 KP
Finanšu vadības pamati
4.KP
Personības un vadības
psiholoģija 2 KP
Lietišķā svešvaloda 4KP
Profesionālā ētika 2 KP
Lietišķā saskarsme 2 KP
-

Revīzija, kontrole un audits
2 KP
-

Studiju
programma
„Uzņēmējdarbība
(ar
specializāciju „Grāmatvedība un
nodokļi”)
Pilna laika 2 gadi
Nepilna laika 2,5 gadi

Uzņēmējdarbības pamati 3 KP

Vadības grāmatvedība 2 KP

Vadības grāmatvedība 3 KP

Psiholoģija 2 KP

Sociālā psiholoģija 1 KP

Lietišķā svešvaloda 6 KP
Profesionālā ētika, etiķete 1
KP
Profesionālā ētika, etiķete 1
KP
Darba tiesības 2 KP

Lietišķā svešvaloda 3 KP
Lietišķā saskarsme un ētika
uzņēmējdarbībā 2 KP
Lietišķā saskarsme un ētika
uzņēmējdarbībā 2 KP
Darba un sociālās tiesības 2 KP
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Salīdzinot Alberta koledžas studiju programmu ar salīdzinājumam izvēlētajām citu
koledžu īstenoto studiju programmu, var secināt, ka programmas apjoms un lielākā daļa
studiju kursu sakrīt. Biznesa vadības koledžas studiju programmā „Grāmatvedība un finanšu
plānošana” studējošie saņem kvalifikāciju „Finanšu speciālists”, tādēļ var uzskatīt par
pamatotu to, ja sakrīt tikai 60% no studiju kursiem (salīdzinājumā ar Latvijas Biznesa koledžu
studiju kursi sakrīt par 80%). Visaugstākā sakritība programmas studiju kursiem ir ar
Grāmatvedības un finanšu koledžu – 95%.
Alberta koledžas studiju programmas „Uzņēmējdarbība” ar specializāciju „Mazo
uzņēmumu ekonomika un organizācija” salīdzināšanai ar līdzīgām programmām, kuras īsteno
Latvijas izglītības iestādes, ir izvēlētas šādas pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības
programmas:


Grāmatvedības un finanšu koledžas studiju programma „Uzņēmējdarbība un
finanses”;



Latvijas Biznesa koledžas studiju programma „Uzņēmējdarbība” (skat. 4.8.tabulu).
4.8. tabula

Studiju programmas „Uzņēmējdarbība” ar specializāciju „Mazo uzņēmumu ekonomika un
organizācija” salīdzinājums ar citu Latvijas koledžu līdzīgām studiju programmām
Grāmatvedības un Latvijas
finanšu koledža
koledža
Programmas
nosaukums
Programmas
īstenošanas
veids
un
studiju
ilgums
Kredītpunktu
skaits
Iegūstamā
kvalifikācija
vai grāds

Individuālā
pētniecība un
prakse
Līdzīgie
studiju kursi

Studiju
programma
„Uzņēmējdarbība
un
finanses”
Pilna laika studijas – 2
gadi.
Nepilna laika studijas –
2 gadi un 3 mēneši

Biznesa Alberta koledža

Studiju
programmas
„Uzņēmējdarbība”

Uzņēmējdarbība (ar specializāciju
„Mazo uzņēmumu ekonomika un
organizācija”
Pilna laika 2 gadi.
Nepilna laika 2,5 gadi.

80 KP

Pilna laika klātiene 2 gadi.
Nepilna laika klātiene 2
gadi
un
6
mēneši.
Tālmācība 2 gadi un 6
mēneši
80 KP

Pirmā
līmeņa
profesionālā
augstākā
izglītība,
kvalifikācija
„Uzņēmējdarbības
(komercdarbības)
speciālists”
Ir
prakse
un
kvalifikācijas darbs

Pirmā līmeņa profesionālā
augstākā
izglītība,
kvalifikācija
„Uzņēmējdarbības
(komercdarbības)
speciālists”
Ir prakse un kvalifikācijas
darbs

Pirmā līmeņa profesionālā augstākā
izglītība,
kvalifikācija
„Uzņēmējdarbības
(komercdarbības) speciālists”

Mikroekonomika 3 KP
Makroekonomika 2 KP
Matemātika
ekonomistiem 2 KP
Statistika 2 KP

Mikroekonomika 3 KP
Makroekonomika 3 KP
Matemātika ekonomistiem
3 KP
Vispārējā ekonomiskā un
firmas statistika 3 KP
Datormācība 3 KP

Mikroekonomika 3 KP
Makroekonomika 3 KP
Augstākā
matemātika
ekonomistiem 4 KP
Ievads ekonomiskajā statistikā 2 KP

Tirgzinības 3 KP

Tirgzinības 3 KP

Informātika I 1 KP,
Informātika II 2 KP
Tirgzinības 2 KP

80 KP

Ir prakse un kvalifikācijas darbs

Lietišķā informātika 3 KP
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Grāmatvedības un Latvijas
finanšu koledža
koledža
Tiesību pamati 2 KP
Civilā
un
darba
aizsardzība 1 KP
Nodokļi un nodokļu
sistēma Latvijā 2 KP
Personāla vadīšana 2 KP
Projektu vadīšana 2 KP
Uzņēmējdarbība 3 KP
Vadības grāmatvedība 2
KP
Saskarsmes psiholoģija 2
KP
Lietišķā svešvaloda 2 KP
Socioloģija 2 KP
Profesionālā ētika 2 KP

Biznesa Alberta koledža

Uzņēmējdarbības tiesības
2 KP
Darba aizsardzības sistēma
2 KP
Grāmatvedība 2 KP
Nodokļi un nodevas 2 KP

Uzņēmējdarbības tiesiskie pamati 3
KP
Darba, vides un civilā aizsardzība 2
KP
Grāmatvedības pamati 3 KP
Nodokļi un nodevas 2 KP

Personāla vadība 2 KP
Projektu vadība 2 KP
Uzņēmējdarbības
ekonomika 2 KP
Biznesa
analīze
un
stratēģija 2 KP

Personāla vadība 2 KP
Projektu vadība 2 KP
Uzņēmējdarbības pamati 3 KP

Vadības grāmatvedība 2
KP
Psiholoģija 2 KP

Lietišķā saskarsme 2 KP

Lietišķā svešvaloda 6 KP
Socioloģijas pamati 1 KP
Profesionālā ētika, etiķete
1 KP
-

Darba tiesības 2 KP

Darba tiesības 2 KP

Uzņēmējdarbības
organizēšana,
plānošana un izaugsmes stratēģija 3
KP
Vadības grāmatvedība 2 KP
Sociālā psiholoģija 1 KP
Lietišķā svešvaloda 3 KP
Ievads socioloģijā 1 KP
Lietišķā saskarsme un ētika
uzņēmējdarbībā 2 KP
Lietišķā saskarsme un ētika
uzņēmējdarbībā 2 KP
Darba un sociālās tiesības 2 KP

Salīdzinot Alberta koledžas studiju programmu ar salīdzinājumam izvēlētajām citu
koledžu īstenoto studiju programmām, var secināt, ka programmu apjoms un gandrīz visi
(95%) studiju kursu sakrīt.
Alberta koledžas studiju programmas „Uzņēmējdarbība” ar specializāciju „Mazo
uzņēmumu grāmatvedība un nodokļi” salīdzināšanai ar līdzīgām programmām, kuras īsteno
Eiropas izglītības iestādes, ir izvēlētas šādas pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības
programmas:


Birmingemas pilsētas biznesa skola (Birmingham City Business School) ar studiju
programmu „Grāmatvedība”;



Ziemeļdānijas universitātes koledža (University College of Northern Denmak) ar
studiju programmu „Finanšu vadība”.

Salīdzinājumu veicot, protams, jāņem vērā to, ka dažādu valstu augstākās izglītības
sistēmas atšķiras, dažkārt pat visai būtiski. Birmingemas pilsētas biznesa skola atšķirībā no
Ziemeļdānijas universitātes koledžas un Alberta koledžas piedāvā pilna laika trīsgadīgu
studiju programmu grāmatvedībā. Studiju kursi ar lielāku kredītpunktu apjomu, jo programma
ilgst 3 gadus, bet kopumā ir savstarpējā atbilstība specializācijas studiju kursos.
Ziemeļdānijas universitātes koledža, turpmāk – UNDC, piedāvā starptautisku
divgadīgu pilna laika studiju programmu „Finanšu vadība”. Iestāšanās prasības ir līdzīgas
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Alberta koledžas prasībām – iegūts vidusskolas atestāts, papildus prasība ir labs angļu valodas
līmenis. Programmas uzdevums ir sniegt zināšanas starptautiskajās finansēs (tas nosacīti
atšķiras), stiprināt studējošo personīgās un vadības prasmes. Programmas divi galvenie studiju
virzieni ir finanšu un vadības zinības (tomēr arī Alberta koledža vadībzinībām tiek pievērsta
īpaša vērība). Trīs pirmie semestri sastāv no obligātajiem un fakultatīvajiem kursiem.
Ceturtais semestris ietver gan fakultatīvos kursus, gan praksi studenta izvēlētajā uzņēmumā,
noslēgumā – kvalifikācijas eksāmens. Atšķirībā no Alberta koledžas, kur specializācijas kursu
apjoms ir 16 KP, UNDC ir 5 ECTS vai 3,3 KP. Alberta koledža piedāvā vispārizglītojošo
kursu bloku, kas netiek piedāvāts UNDC, savukārt tajā ir mazāks kursu skaits lielāku KP
apjomā. Kopumā jāatzīmē, ka abu koledžu programmās ir daudz līdzīgu iezīmju, tās ir
veidotas tā, ka konstatējams līdzīgas pamatnostādnes, tostarp Alberta koledža piedāvā plašāku
studiju kursu klāstu (skat. 4.9.tabulu).
4.9. tabula
Studiju programmas „Uzņēmējdarbība” ar specializāciju „Mazo uzņēmumu grāmatvedība un
nodokļi” salīdzinājums ar Eiropas Savienības augstākās izglītības iestāžu līdzīgām studiju
programmām
Birmingham
City
Business School

University College of Alberta koledža
Northern Denmark

Programmas
nosaukums

Grāmatvedība
(Accountancy)

Finanšu vadība
Management)

Programmas
īstenošanas
veids
un
studiju
ilgums
Iegūstamie
KP
Iegūstamā
kvalifikācija
vai grāds
Individuālā
pētniecība
un prakse
Līdzīgie
kursi

Pilna laika 2 gadi

Pilna laika 2 gadi

280 ECTS (186 KP)

120 ECTS (80 KP)

120 ECTS (80 KP)

Bakalaura
grāds
grāmatvedībā (The BA
(Hons) Accountancy)
Kvalifikācijas darbs 20 KP
(30 ECTS)

Grāds finanšu vadībā (AP
Degree
in
Financial
Management)
Prakse 10 KP (15 ECTS).
Kvalifikācijas darbs 7 KP (10
ECTS)
Finanšu
uzņēmējdarbība,
tirgus un mārketings 14,7 KP
(Financial enterprises &
markets and marketing 22
ECTS)
Privātās finanses 4,6 KP
(Personal Finance 7 ECTS)
Uzņēmējdarbības ekonomika
10 KP (Business Economics
15 ECTS)

I līmeņa augstākās izglītības
diploms ar kvalifikāciju
„Grāmatvedis”
Prakse 16 KP, kvalifikācijas
darbs 8 KP

Globālā ekonomika 6,7 KP

Makroekonomika 3 KP

Stratēģiskā vadība 20 KP
(Integrated
Strategic
Management (core) 30)

Uzņēmējdarbības
ekonomika un tiesības 20
KP (Business Economics
and Law 30 ECTS)
-

(Financial

Studiju
programma
„Uzņēmējdarbība”
ar
specializāciju
„mazo
uzņēmumu grāmatvedība un
nodokļi”
Pilna laika 2 gadi.
Nepilna laika – 2,5 gadi

Uzņēmējdarbības pamati 3
KP
Tirgzinības 3 KP

Mikroekonomika 3 KP
Uzņēmējdarbības
finansēšana un kreditēšana 2
KP
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Birmingham
City
Business School
Uzņēmējdarbības
ekonomika un tiesības 20
KP (Business Economics
and Law 30 ECTS)
Lēmumu
pieņemšana
statistikā 10 KP (Statistical
Decision Making 15 ECTS)
Profesionālās un finanšu
prasmes
20
KP
(Professional and Financial
Skills 30 ECTS)
-

Finanšu
grāmatvedības
pamati
20
KP
(Fundamentals of Financial
Accounting 30 ECTS)
Grāmatvedības pamati 20
KP
(Fundamentals
of
Management Accounting 30
ECTS)
Nodokļu un nodevu principi
10 KP (Tax Principles 15
ECTS)

University College of Alberta koledža
Northern Denmark
(Global Economics 10 ECTS)
Uzņēmējdarbības tiesības 8
KP (Business Law 12 ECTS)

Uzņēmējdarbības
pamati 3 KP

Statistika 7,3 KP (Statistics 11
ECTS)

Ievads
ekonomiskajā
statistikā 2 KP

Klientu attiecību vadība 5,3
KP
(Customer/client
relationsship 8 ECTS)

Lietišķā saskarsme un ētika
uzņēmējdarbībā 2 KP

Vadība un komunikācijas 3,3
KP
(Management
and
communication 5 ECTS)
Specializācijas kursi 3.3 KP
(Specialisation topic 5 ECTS)

Lietišķās
apmaiņa 2 KP

tiesiskie

informācijas

Finanšu grāmatvedība 3 KP
Grāmatvedības pamati 3 KP
Vadības grāmatvedība 3 KP
Nodokļi un nodevas 3 KP

Alberta koledžas studiju programmas „Uzņēmējdarbība” ar specializāciju „Mazo
uzņēmumu ekonomika un organizācija” salīdzināšanai ar līdzīgām programmām, kuras īsteno
Eiropas izglītības iestādes, ir izvēlētas šādas pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības
programmas:


Zēlandes biznesa koledža (Zealand Business College), Dānija, salīdzinājums
veikts ar studiju programmu „Uzņēmējdarbības vadība”;



Maraldālenas universitāte (Mälardalen University), Zviedrija, salīdzinājums veikts
ar studiju programmu „Starptautiskā biznesa vadība”.

Zviedrijas Maraldālenas universitāte piedāvā pilna laika trīsgadīgu studiju programmu
starptautiskajā uzņēmējdarbībā. Līdz ar to studiju priekšmeti ir ar lielāku kredītpunktu apjomu
nekā Alberta koledžā, toties studiju kursi pārklāj vienotu jomu – uzņēmējdarbības vadība,
ekonomika un finanses. 90 ECTS jeb 60 KP tiek piešķirti par pamata specializācijas kursiem
biznesa vadībā, 30 ECTS jeb 20 KP par studiju kursiem ekonomikas priekšmetos, 15 ECTS
jeb 10 KP – par bakalaura darbu.
Dānijas Zēlandes biznesa koledža piedāvā pilna laika divgadīgu studiju programmu,
kas apvieno teoriju un praktisko zināšanu pielietošanu uzņēmumos. Pirmais mācību gads tiek
pavadīts izglītības iestādē, bet otrajā mācību gadā tiek organizētas prakses vairākos
uzņēmumos. 75 ECTS jeb 50 KP tiek iegūti teorētiskajās studijās, bet 45 ECTS jeb 30 KP –
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praktiskajās nodarbībās II semestrī un praksē uzņēmumos. Dānijas koledža piedāvā
studējošajiem obligātu ievadkursu studiju metodēs un informācijas tehnoloģijā (skat.
4.10.tabulu).
4.10. tabula
Studiju programmas „Uzņēmējdarbība” ar specializāciju „Mazo uzņēmumu ekonomika un
organizācija” salīdzinājums ar Eiropas Savienības augstākās izglītības iestāžu līdzīgām studiju
programmām
Zēlandes
biznesa Malardalenas
koledža, Dānija
universitāte, Zviedrija

Alberta
Latvija

Programmas
nosaukums

Uzņēmējdarbības vadība
(AP Degree in Commerce
Management)

Starptautiskā biznesa vadība
(International
Business
Management)

Programmas
īstenošanas
veids un studiju
ilgums
Iegūstamie KP
Iegūstamā
kvalifikācija vai
grāds

Pilna laika 2 gadi

Pilna laika 3 gadi

Studiju
programmas
„Uzņēmējdarbība”
ar
specializāciju
„Mazo
uzņēmumu ekonomika un
organizācija”
Pilna laika 2 gadi, nepilna
laika 2,5 gadi

80 KP (120 ECTS)
Grāds
vadībzinībās
(Academy
Profession
Degree in Management)

120 KP (180 ECTS)
Bakalaura grāds vadībzinībās
un ekonomikā (A Bachelor of
Science in Business and
Economics)

Individuālā
pētniecība
un
prakse
Līdzīgie kursi

Prakse 30 KP
Kvalifikācijas darbs 10 KP

Kvalifikācijas darbs 10 KP

Organizācijas un vadīšana
6,7 KP (Organization and
Management 10 ECTS:
– Project management,
– Personal
development;
– Management;
– Organisation)
Uzņēmējdarbības
ekonomika
6,7
KP
(Business economics 10
ECTS
– Financial Analysis;
– Budgetting;
– Business Economics)
-

Organizācijas pamati 5 KP
(Organization Basics 7.5
ECTS)
Daudznacionāla
uzņēmuma
vadība 10 KP (Managing the
Multi-national Enterprise, 15
ECTS)

Ievads socioloģijā 1 KP
Sociālā psiholoģija 1 KP
Projektu vadīšana 2 KP
Personāla vadīšana 2 KP
Uzņēmējdarbības pamati 3
KP

Finanšu grāmatvedība 10 KP
(Financial Accounting 15
ECTS)
Finanses (vai Biznesa vadība
pēc izvēles) 5 KP (Finance (or
Business administration) 7.5
ECTS)
Uzņēmējdarbības statistika 10
KP (Business Statistics 15
ECTS)
Mārketinga pamati 5 KP
(Marketing Basics, 7.5 ECTS)
Vadības
ekonomika
un
finanšu
teorija
10
KP
(Managerial Economics and
Financial Theory, 15 ECTS)

Grāmatvedības pamati 3
Vadības grāmatvedība 2
Nodokļi un nodevas 2

Tirdzniecība, stratēģija un
mārketings 6,7 KP (Sales,
strategy and marketing 10
ECTS:
Methods;
Analysis;
Personal sales;
Market Analysis;
Action Plans;

koledža,

80 KP (120 ECTS)
I
līmeņa
augstākās
izglītības
diploms
ar
kvalifikāciju
„Uzņēmējdarbības
(komercdarbības)
speciālists”
Prakse 16 KP
Kvalifikācijas darbs 8 KP

Ievads
ekonomiskajā
statistikā 2 KP
Uzņēmējdarbības
organizēšana,
plānošana
un izaugsmes stratēģija 3
KP
Tirgzinības 3 KP
Uzņēmējdarbības vadīšana
3 KP
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Zēlandes
biznesa Malardalenas
koledža, Dānija
universitāte, Zviedrija
Entrepreneurship
Biznesa komunikācija 3,3
KP)
(Business
Communications 5 ECTS:
English; Culture)
Iepirkumi un loģistika 3,3
KP
(Purchasing
and
Logistics 5 ECTS)
Uzņēmējdarbības
tiesības
3,3 KP (Business Law 5
ECTS)

Alberta
Latvija

koledža,

-

Lietišķā svešvaloda 3 KP
Lietišķā saskarsme un ētika
uzņēmējdarbībā 2 KP

-

-

Ievads
uzņēmējdarbības
tiesībās 10 KP (Introduction to
Commercial Law 15 ECTS)
Mikroekonomika
5
KP
(Microeconomics 7.5 ECTS)
Makroekonomika
5
KP
(Macroeconomics 7.5 ECTS)
Darba ekonomika 5 KP
(Labour
Economics
7.5
ECTS)

Uzņēmējdarbības
pamati 3 KP

tiesiskie

Mikroekonomika 3 KP
Makroekonomika 3 KP
Darba un sociālās tiesības
2 KP

Salīdzinot Alberta koledžas studiju programmu ar salīdzinājumam izvēlētajām citu
koledžu īstenoto studiju programmām, var secināt, ka programmu apjoms un studiju kursi
sakrīt Academy Profession Degree programmās, bet bakalaura programmu apjoms ir plašāks,
jo ilgst 3 pilnus gadus.
Tātad studiju programma gan atbilst attiecīgo Latvijas un citu valstu studiju
programmu saturam, gan ievērota savdabība un ieviestas nepieciešamās atšķirības.

4.12. Informācija par studējošajiem
Studiju programmas īstenošana uzsākta 2001.gada 1.septembrī, tātad tā bija viena no
pirmajām koledža īstenotajām studiju programmām. Kā redzams, lielāka interese ir par
nepilna laika studijām, līdzīgi kā iepriekšējos studiju gadā (skat. 4.11.tabulu). Tas
izskaidrojams ar nepieciešamību vienlaikus strādāt un studēt, ko atbilstošāk iespējams veikt
nepilna laika studijās – vakaros un sestdienās. Tomēr sociāli ekonomisko apstākļu dēļ pēdējos
gados biežāk studijas uz laiku tiek pārtrauktas (piemēram, uz laiku tiek piešķirti akadēmiskie
atvaļinājumi, kas nepieciešami, lai labāk sabalansētu darba, personiskās dzīves un studiju
prasības). Jaunas iespēja studējošajiem paver nesen koledža piedāvātās e-studijas, kuras ir
sekmīgas, lai gan ne visi studenti ir tik pašdisciplinēti, lai spētu savlaicīgi izpildīt visas
prasības, tomēr tas dod jaunas, elastīgas studiju iespējas.
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4.11. tabula
Imatrikulēto studentu skaits studiju programmā
Studiju gads
2010./2011.studiju gads
2011./2012.studiju gads
2012./2013.studiju gads
2013./2014.studiju gads

Studiju programmā kopumā
Pilna laika studijas
Nepilna laika studijas
32
39
21
34
19
52
12
39

Kopā
71
57
71
52

Pēc imatrikulēto studentu skaita būtiska krituma 2009./2010.studiju gadā, kas ir
saistāms ar ekonomiskās krīzes izraisītajām sekām un to ietekmi uz augstākās izglītības
iestāžu darbību, lai gan 2013./2014.studiju gadā uzņemts mazāk studentu, situācija studentu
uzņemšanā kopumā stabilizējas, kas liecina par koledžas sekmīgu darbību studentu piesaistē.
4.12. tabula
Eksmatrikulēto studējošo skaits studiju programmā (absolventi)
Studiju gads
2010./2011. studiju gads
2011./2012. studiju gads
2012./2013. studiju gads
2013./2014. studiju gads

Studiju programmā kopumā
Pilna laika studijas Nepilna laika studijas
4
23
14
6
15
18
16
17

Kopā
27
20
33
33

Kā redzams, absolventu skaits divos pēdējos studiju gados stabilizējas, kas vērtējams
pozitīvi un liecina par administrācijas un docētāju sekmīga darba pierādījumu.
Bez diploma saņemšanas šajā studiju gadā kopumā šajā studiju programmā atskaitīti
19 studenti.
Kā liecina dati par eksmatrikulētajiem studentiem (skat. 4.12.tabulu), pilna laika
studijas kopumā ir sekmīgākas, vērtējot absolventu skaitu salīdzinājumā ar uzņemto studentu
skaitu. Jāuzsver, ka koledža ir paredzējusi sava budžeta finansētas studiju vietas, studiju
maksas atlaides, izveidojusi sociālā atbalsta programmu, kas veicina iespējas pabeigt studijas.
Lai gan nepilna laika studijas joprojām ir pieprasītākas, tomēr dažkārt studijas tajās ieilgst vai
tiek pārtrauktas (tas izskaidrojams arī ar to, ka organizācijas kopumā ir būtiski ierobežojušas
finanšu atbalstu savu darbinieku studijām).
Tā kā liela daļa programmas studenti ir strādājoši, savu viedokli studiju procesa
pilnveidošanai viņi pauž klātienes nodarbībās, tikšanās reizēs ar studiju programmas
direktoru, docētājiem un koledžas administrāciju. Ir ieviestas studiju programmas direktora
studiju gada noslēguma tikšanās ar studējošiem, kuru laikā tika apspriesti studiju procesa
priekšrocības, iespējas un trūkumi. Studējošie savu līdzdalību studiju procesa pilnveidošanā
var realizēt tieši: izsakot savas vēlmes studiju kursa lektoram, studiju programmas direktoram,
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Studiju daļas vadītājai vai ar studentu pašpārvaldes palīdzību, kuras pārstāvji piedalās Alberta
koledžas Padomes sēdēs. Alberta koledžas nolikumos ir paredzēta studentu līdzdalība
koledžas padomē, kas nodrošina studentu aktivitātes visos jautājumos, kas saistīti ar studiju
procesa organizēšanu un uzlabošanu. Studējošie darbojas arī Studējošo pašpārvaldē. Koledžas
administrācija regulāri tiekas ar Studējošo pašpārvaldi un apspriež jautājumus, kas saistīti ar
studiju procesu un ārpusstudiju pasākumiem. Papildus tam, regulāri tiek veiktas aptaujas, kuru
rezultātus ņem vērā, pilnveidojot studiju procesa organizāciju un administrācijas darbību.
Studējošo ieteikumi tiek ievēroti, pilnveidojot koledžas darbību.

4.13. Studējošo un absolventu aptaujas un to analīze
Divas reizes semestrī tiek veikta studējošo aptauja par docētājiem (tās rezultāti tiek
ņemti vērā, veicot ikgadējo akadēmiskā personāla novērtēšanu). Tiek uzdoti jautājumi par
dažādiem studiju kursa docēšanas aspektiem (aktualitātes, praktisko nodarbību skaits,
pasniegšanas maniere, objektivitāte vērtējot studenta zināšanas, literatūras un mācību
metodisko līdzekļu nodrošinājums, iespējas saņemt konsultācijas ārpus nodarbībām u.c.),
ļaujot izvēlieties vērtējumu no 1 līdz 4, kur 4 - izcili, 3 - labi, 2 - apmierinoši, 1 - slikti.
Arī šajā studiju gadā docētāju darba vidējais vērtējums ir augsts, tas kopumā ir robežās
no 3,76 līdz 3,00, pārsvarā – no 3,6 līdz 3,3 (ir tikai daži zemākie vērtējumi). Tikai 2 docētāju
darba vērtējums ir zem 3 (abos gadījumos docētāji ir tikai uzsākuši darbu koledžā). Ar visiem
docētājiem šādos gadījumos novērtēšanas procesā tiek analizēts viņu darbs, pārrunājot tā
pilnveides iespējas. Kopumā šis vērtējums norāda uz akadēmiskā personāla darbības
uzlabošanos, daudz atzinīgu vērtējumu, pateicību. Augstāk studenti novērtē to, ka tiek
pārrunātas aktualitātes un notiek diskusijas, docētāju zināšanas, to, ka ir pietiekams praktisko
nodarbību skaits, bet samērā atšķirīgs ir vērtējums par to, vai iespējams saņemt konsultācijas
ārpus nodarbībām (par šādas iespējas nodrošināšanu attiecīgajos gadījumos ar docētājiem
regulāri tiek pārrunāts). Dažkārt kritiski vērtē objektivitāti, vērtējot studenta zināšanas,
dažkārt iesaka uzlabojumus darbā MOODLE, dažkārt tiek norādīs, ka skaidrojumi ir sarežģīti,
citkārt - norāda, ka piemīt prasme izskaidrot vienkārši un saprotami.
Kopumā vērtējums pārliecinoši uzskatāms par pozitīvi novērtējamu.

4.14. Absolventu aptauja un to analīze
Absolventu aptaujas un to analīze. Šī studiju gada absolventu aptaujas tika veiktas
pēc valsts pārbaudījuma. Tika uzdoti jautājumi par:
1. apmierinātību ar studijām Alberta koledžas studiju programmā kopumā;
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2. to, kā studijas veicinājušas konkurētspēju darba tirgū vai izaugsmes iespējas
organizācijā;
3. studiju noderīgumu profesionālajā pilnveidē;
4. to, kuri studiju kursi ir bijuši visnoderīgākie profesijas apguvē;
5. koledžas administrācijas darbības vērtējumu;
6. koledžas lektoru profesionalitātes vērtējumu;
7. informācijas apmaiņas vērtējumu;
8. koledžas bibliotēkas atbilstību;
9. telpām un studiju materiāli tehnisko nodrošinājumu;
10. studiju programmas un tās īstenošanas priekšrocībām;
11. studiju programmas un tās īstenošanas trūkumiem;
12. kvalifikācijas darbu sagatavošanas procesu;
13. prakšu organizēšanu un norisi;
14. plāniem turpināt studijas;
15. ieteikumiem koledžai.
Vērtējums tika izteikts 5 ballu skalā, kur 1 – ļoti labi, 2 – labi, 3 – vidēji, 4 – slikti, 5 –
ļoti slikti. Nepilna laika studenti visaugstāk vērtē nodarbību telpu, studiju materiālu tehnisko
nodrošinājumu (1,6), lektoru profesionalitāti (2,1) un administrācijas darbu un atbalstu (2,3),
bet nedaudz zemāk to, kā studijas veicinājušas konkurētspēju darba tirgū (2,9), studiju
informācijas apmaiņu (2,8) un bibliotēkas atbilstību studiju atbalstam (2,8). Savukārt, pilna
laika studenti visaugstāk vērtē lektoru profesionalitāti (1,7), nodarbību telpu, studiju materiālu
tehnisko nodrošinājumu (1,8), administrācijas darbu un atbalstu (1,8) un studiju noderīgumu
profesionālajā pilnveidē (1,9), bet nedaudz zemāk - apmierinātību ar studijām programmā
kopumā (2,3), studiju informācijas apmaiņu (2,3) un bibliotēkas atbilstību studiju atbalstam
(2,2). Aptaujas rezultāti kopumā uzskatāmi par pietiekami augstu novērtējumu.
Par studiju programmas priekšrocībām uzskata „divas prakses, visi profesionālie
studiju priekšmeti, profesionāli un kompetenti pasniedzēji”. Uzskata, ka „programma ir
aktuāla mūsdienu ekonomikas apstākļos”. Tiek minēts, ka „var kontrolēt sev saistošos
grāmatvedības pakalpojumus”.
Kā trūkumu uzskata to, ka plānotas „prakses vienā laikā ar kursa darbu”. Vēlams arī
„piedāvāt prakses vietu no koledžas puses”, ka arī vajadzētu uzlabot lekciju sarakstu.
Absolventi norāda, ka ieteicams „padziļinātu nodokļu apskatīšanu no finanšu grāmatvedības
viedokļa”.
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Vērtējot kvalifikācijas darbu sagatavošanas procesu, tiek minēts, ka tas „organizēts ļoti
labā līmenī, viss notiek savlaicīgi un studentiem tiek dots maksimāli daudz laika, lai darbu
uzrakstītu laikā un labā kvalitātē”. Iesaka, ka „būtu nepieciešamas vairāk konsultācijas ar
darba vadītāju” un „konkrētāk un laicīgāk ziņot par visiem notikumiem attiecībā uz
kvalifikācijas darba sagatavošanas laikiem”, kā arī precizēt „metodiskos norādījumus”.
Prakšu organizēšanu un norisi vērtējot, tiek atzīmēts, ka „prakšu organizēšana notiek
savlaicīgi un par visu tiek paziņots laikā” un „prakšu organizēšana ir laba, jo šādā veidā var
gūt lielāku pieredzi, sapratni par savu amatu”, kā arī tas, ka prakses vadītāji ir „ļoti
pretimnākoši”. Tomēr būtu konkrēti jānosaka, kāds ir vēlamā prakses uzņēmuma „portrets”.
Vēl „vajadzētu pagarināt prakses atskaišu nodošanas „termiņu”. Ieteikts „prakses laikā
vajadzētu izplānot tā, lai tajā laikā nevajadzētu apmeklēt lekcijas, jo grūti apvienot”.
Koledžai ieteikts „turpināt attīstīties un uzlabot mācību kvalitāti, paplašināt bibliotēkā
grāmatu skaitu, izveidot interneta bibliotēku, ja tas ir iespējams, uzlabot komunikāciju starp
studiju daļu un studentiem”.
Par visnoderīgākajiem studiju kursiem profesijas apguvē pilna laika studiju absolventi
uzskata „Grāmatvedības pamatus”, „Finanšu grāmatvedību”, „Uzņēmējdarbības pamatus”, kā
arī studiju

kursus „Revīzija un kontrole”, „Tirgzinības”, „Augstākā matemātika

ekonomistiem”, „Ievads ekonomiskajā statistikā” un „Personāla vadība”. Savukārt, nepilna
laika studiju absolventi par visnoderīgākajiem studiju kursiem profesijas apguvē uzskata
studiju kursus „Uzņēmējdarbības tiesiskie pamati”, „Personāla vadība”, „Uzņēmējdarbības
pamati” un „Mikroekonomika”.
Visi pilna laika studiju absolventi plāno turpināt studijas: šajā gadā (54%) vai vēlāk
(46%), savukārt, nepilna laika studiju absolventu viedokļi ir šādi: 72% plāno studēt vēlāk,
14% - šogad, bet 1 absolvents neplāno studēt. Visi ieteikumi tiek izvērtēti un izmantoti studiju
procesa pilnveides nolūkos.
Kopumā jāsecina, ka studiju programma ir perspektīva un ilgtspējīga, sekmīgi attīstās,
nodrošina tautsaimniecībai nepieciešamo profesionālu personāla speciālistu piedāvājumu.

4.15. Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā
Alberta koledžā tiek ievēroti demokrātijas principi. Vadība attiecībās ar personālu
izmanto atvērto durvju principu. Studējošie savas intereses var pārstāvēt tieši vai pastarpināti,
izmantojot Studējošo pašpārvaldi. Studējošo tiesības un pienākumi ir atrunāti studiju līgumā,
kā arī iekšējās kārtības noteikumos un citos dokumentos. Studējošie tiek iesaistīti lēmumu
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pieņemšanā, kas saistīti ar studiju procesu un studējošo interesēm. Divi no Studējošo
pašpārvaldes pārstāvjiem līdzdarbojas koledžas Padomes darbā.
Studiju gada sākumā notiek sapulces ar pirmā kursa studentiem nolūka informēt par
studiju procesu un studējošo tiesībām studiju procesa pilnveidošanā. Katru gadu (studiju gada
beigās) SP direktors tiekas ar studējošajiem un apspriež studiju gaitas. Tikšanas laikā izteiktie
ierosinājumi analizēti, novērtēta to nozīme un lietderība. Ja tie ir nozīmīgi un lietderīgi, tad
tos cenšas izmantot programmas pilnveidošanā. Divas reizes gadā notiek studējošo aptauja,
kuras laikā studējošie vērtē koledžas darbību no dažādiem aspektiem un izsaka ierosinājumus.
Konfliktu situāciju novēršanai, problēmu risināšanai studējošie konsultējas vai nu ar
Studējošo pašpārvaldi, vai programmas direktori, vai koledžas direktori.
Lai programmas direktore / koledžas direktore varētu sniegt atbildi un attiecīgi rīkoties
situācijas risināšanai ir nepieciešams no studenta vai studējošajiem saņemt iesniegumu.
Iesniegums kalpo par pamatu sūdzības izskatīšanai un attiecīgā lēmuma pieņemšanai.
Atsevišķos gadījumos ir iespējams aprobežoties ar pārrunām, kurās piedalās konfliktā
iesaistītās puses un vidutājs, kura lomu pilda vai nu programmas direktore, vai koledžas
direktore. Ja tiek organizētas pārrunas, tad bez iesaistītām pusēm un programmas vai koledžas
direktores tiek aicināti piedalīties arī Studējošo pašpārvaldes pārstāvji. Vienīgais gadījums,
kad koledža nereaģē uz sūdzībām: anonīma sūdzība un nav izdevies identificēt to iesniedzēju.

***
Jāsecina, ka studiju programma un tās īstenošana atbilst koledžas darbības un attīstības
stratēģijai studējošo, darba devēju un valsts (tautsaimniecības) attīstības nolūkos.

140

KOPSAVILKUMS PAR STUDIJU VIRZIENA ATTĪSTĪBAS
PLĀNIEM
Studiju virziens „Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība” atbilst
normatīvo aktu prasībām un Eiropas augstākās izglītības telpas veidošanas rekomendācijām:
1) studiju virziens veidots atbilstoši likumu, MK noteikumu, profesijas un
izglītības standartu u.c. normatīvo aktu prasībām;
2) studiju virziena īstenošanā izmantotas modernas mācību metodes, t.sk. estudiju metodes;
3) docētāji un studējošie veic pētniecisko darbību;
4) ir izstrādāta un darbojas iekšējās kvalitātes nodrošināšanas sistēma;
5) koledžā darbojas demokrātijas principi;
6) koledžā darbojas sociālā atbalsta programma: ir atlaides vidusskolu
absolventiem, tiek finansētas budžeta vietas no koledžas līdzekļiem, ir
bezmaksas studiju vietas bāreņiem un daudzbērnu locekļu bērniem. Katru gadu
studējošie un docētāji realizē labdarības projektu: rīko labdarības koncertu un
radošas darbnīcas maznodrošinātajiem ģimenēm ar bērniem;
7) koledža ir ANO iniciatīvas Principles for Responsible Management Education
dalībnieks.
Studiju virzienam konkrēta mērķauditorija, un līdzšinējā sadarbībā darba devēji
apliecināja, ka visi studiju virzienā ietilpstošo studiju programmu speciālisti ir nepieciešami
darba tirgū un būs arī nepieciešami tuvāko sešu gadu laikā.

