
  

 

Starptautiskā studentu zinātniski praktiskā konference  

„Studējošo pētnieciskā darbība: teorija un prakse’2015” 

2015.gada 18.-19.marts, Rīga, Latvija 
 

Norises vietas: 

18.03.2015. – Ekonomikas un kultūras augstskola, Lomonosova 1/5, 102. auditorija, plkst.14.00 

19.03.2015. – Alberta koledža, Skolas iela 22, plkst.11.00 
 

Konferences organizācijas komiteja: 

Gunta Veismane, Ekonomikas un kultūras augstskolas rektore - priekšsēdētāja 

Staņislavs Keišs, Dr.oec., profesors, Ekonomikas nodaļas vadītājs - priekšsēdētāja vietnieks 

Oksana Lentjušenkova, Mg.oec., Alberta koledžas direktore 

Olga Čivžele, Mg.paed., Mg.proj.mgmt., Alberta koledžas zinātniskās darbības koordinatore 

 

Locekļi:  

Ineta Kristovska, Dr.oec., Dr.paed., EKA prorektore  

Zane Veidenberga, Mg. sc.edu., EKA Svešvalodu nodaļas vadītāja 

Guna Kalnača, Mg.art., EKA studiju programmu direktore 

Sanita Meldere, Mg.edu., EKA studiju programmas „Interjera dizains” direktora v.i. 

Inga Brasla, Mg.phil., EKA Studiju programmu direktores v.i.  

Armands Kalniņš, Mg.paed., AK studiju programmas „Iestāžu darba organizācija un vadība” direktors 

Zinta Lauva, Mg.paed., AK studiju programmas „Mārketings un inovācijas” direktore 

Kaspars Šteinbergs, Mg.sc.env., AK studiju programmas „Izklaides industrijas vadība un producēšana” 

direktors 

Nataļja Verina, Mg.iur., AK studiju programmas „Komercdarījumu tiesiskais regulējums” direktore 

Larisa Naumova, Mg.oec., AK studiju programmas „Informācijas tehnoloģijas” direktore 

Vita Stiģe-Škuškovnika, AK studiju programmas „Sabiedriskās attiecības” direktore 

Velga Vēvere, Dr.phil., asoc. profesore 

Jekaterina Bierne, Mg.psych., docente 

EKA Studentu pašpārvaldes pārstāvji:  
Evita Zariņa, EKA Studentu pašpārvaldes priekšsēdētaja 
Anastasija Virlana, EKA Studentu pašpārvaldes Akadēmiskā virziena vadītāja 

 

 Konferences mērķis ir iepazīstināt konferences dalībniekus ar studējošo pētnieciskā darba 

rezultātiem par aktuāliem teorijas un prakses jautājumiem, saistībā ar studiju procesā 

iegūtajām zināšanām un to pielietošanu pētniecības iemaņu apgūšanā.  

 Dalībai konferencē aicināti pieteikties Latvijas un ārvalstu augstskolu pamata un maģistra 

studiju programmu studenti un doktoranti. 

 

Konferences darbs plānots šādās sekcijās: 

1.sekcija. Ekonomika (ekonomika, finanses, biznesa konkurētspēja, grāmatvedība, nodokļi 

u.c.); 

2.sekcija. Vadībzinības (personāla vadība, biznesa vadība, kultūras vadība, 

uzņēmējdarbības plānošana un organizēšana, inovatīvā uzņēmējdarbība, inovatīvā biznesa 

vadība, līderība, biznesa finanšu vadība, biznesa risku vadība u.c.); 

3.sekcija. Tulkošana (biznesa svešvaloda, radošās metodes tulkošanā u.c.); 



4.sekcija. Sabiedriskās attiecības un mārketings (sabiedriskās attiecības, mārketinga 

komunikācija, tirgzinības, pārdošanas veicināšana, patērētāju uzvedība tirgū u.c.); 

5.sekcija. Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pielietošana biznesa problēmu 

risināšanā (datorprogrammu izstrāde, datorprogrammu pielietošana biznesa vajadzībām, 

IKT ārpakalpojumu izmantošanas iespējas, iekšējo datortīklu administrēšana, 

programmēšana u.c.); 

6.sekcija. Komercdarbības tiesiskais nodrošinājums (darījumu sagatavošana, noslēgšana un 

pastiprināšana u.c.); 

7.sekcija. Radošie projekti (studentu radošo darbu prezentācijas – reklāmas klipi, 

pasākumu prezentācijas, kino reklāmas, dizaina darbi u.c.). 

 

Pirms darba sekcijās notiks konferences plenārsēde - EKA docētāju meistarklase par 

pētījumos gūtajiem rezultātiem. 

 

 Referāta (ziņojuma) tēmu studējošais var pieteikt atsevišķi vai kopā ar līdzautoru grupu. 

 Ziņojumam konferencē paredzētas 7-10 minūtes. 

 Prezentējamais materiāls ir sagatavojams, izmantojot programmu MS PowerPoint. 

 Dalībnieku reģistrācija notiks elektroniski, aizpildot reģistrācijas formu un pievienojot referāta 

anotāciju (līdz 0.3 lpp.) līdz 2015. gada 01.martam - http://conference.augstskola.lv/ . 

 Par kritērijiem labāko pētniecisko darbu noskaidrošanai kalpos: tēmas aktualitāte, pētījuma 

mērķis un risināmie uzdevumi, piedāvātie risinājumi, prezentācijā demonstrētais materiāls, 

konferences dalībnieku iesaiste diskusijā. 

 Darbus pa sekcijām vērtēs konferences organizācijas komitejas locekļi un darba devēju 

pārstāvji. 

 Konferences noslēgumā tiks apbalvoti labākie studentu pētnieciskie darbi. 

 Studentu referātus paredzēts publicēt EKA un AK studentu zinātnisko rakstu krājumā. 

 

Kontaktpersonas:  

Staņislavs Keišs - tālr. 26117462; e-pasts: s.keiss@eka.edu.lv  

Olga Čivžele – tālr. 29823128; e-pasts: zinātne@augstskola.lv  
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