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1. STUDIJU VIRZIENA RAKSTUROJUMS 

 

Dotais dokuments ir sagatavots atbilstoši 13.05.2014. MK noteikumiem Nr.240 „Noteikumi par 

valsts akadēmiskās izglītības standartu”, 14.07.2015.gada MK noteikumiem Nr. 407 

„Augstskolu, koledžu un studiju virzienu akreditācijas noteikumiem” un TSI iekšējiem 

normatīviem dokumentiem. Studiju virziena “Ekonomika” ietvaros tiek realizētas divas 

akadēmiskas studiju programmas: 

 Sociālo zinātņu bakalaurs ekonomikā (43310)   

 Sociālo zinātņu maģistrs ekonomikā (45310). 

„Ekonomikas” virziena studiju programmas piedāvā padziļinātas zināšanas dažādās ekonomiskās 

teorijas un biznesa ekonomikas jomās mūsdienu pasaules ekonomisko, politisko un sabiedriskās 

dzīves procesu izpratnei, to ietekmei uz uzņēmumu un organizāciju darbību globalizācijas 

apstākļos. Studiju programmas “Sociālo zinātņu bakalaurs ekonomikā”  saturs ir vērsts uz 

profesionālās kompetences iemaņu veidošanu, kas nepieciešamas, lai TSI absolvents kļūtu par 

sekmīgu ekonomistu un varētu atrast pielietojumu savām zināšanām un prasmēm dažādās 

komerciālās un nekomerciālās organizācijās, veicot ekonomisko un finanšu analīzi, izstrādājot 

budžetu un izvērtējot organizācijas ekonomiskās attīstības perspektīvas. Studiju programma 

‘Sociālo zinātņu magistrs ekonomikā” ir bakalaura programmas loģisks turpinājums. Tā ir vērsta 

uz starptautiska līmeņa speciālistu sagatavošanu organizācijām, kuras paplašina savu darbību 

starptautiskajā tirgū un piesaista ārvalstu kapitālu. Programmas mērķis ir  koncentrēts uz 

studējošo analītisko un pētniecisko spēju attīstību, kā arī mūsdienu ekonomikas un starptautisko 

finanšu analītiķa eksperta profesionālo iemaņu iegūšanu.  

 

2. STUDIJU VIRZIENA PROGRAMMU RAKSTUROJUMS 

Transporta un sakaru institūts realizē divas studiju programmas studiju virziena ietvaros: 

- Akadēmiskā bakalaura studiju programmu „Sociālo zinātņu bakalaurs ekonomikā”.  

- Akadēmiskā maģistra studiju programma “Sociālo zinātņu maģistrs ekonomikā”.  
 

2.1. Bakalaura studiju programmu „Sociālo zinātņu bakalaurs ekonomikā”  

Programmas nosaukums: „Sociālo zinātņu bakalaurs ekonomikā”  

Iegūstamais grāds: Sociālo zinātņu bakalaurs ekonomikā 

 

„Būdams studiju programmas Sociālo zinātņu bakalaurs Ekonomikā direktors, es atzinīgi vērtēju 

un atbalstu Jūsu izvēli iegūt augstāko izglītību Rīgas Transporta un sakaru institūtā. Gribu 

pievērst gan Jūsu, gan to, kuri vēl ir izvēles priekšā, uzmanību tam, ka programma paredz  

speciālistu sagatavošanu, kas ir spējīgi mūsdienu apstākļos kompetenti veikt analītisku un 

organizatorisku darbību ekonomikas sfērā kā mikroekonomikas, tā arī makroekonomikas līmenī; 

kā dažādās ekonomikas nozarēs, tā arī dažādu ekonomisko funkciju realizēšanā” (programmas 

direktors). 

 

Programmas direktors: Alla Serjogina, Dr.oec., asoc.profesore. 

Akreditācija: līdz 2019. gada beigām (Akreditācijas lapa Nr. 373.)  

Studiju valodas: latviešu, krievu, angļu 

 

Iespējamās studiju (apmācības)  formas un studiju ilgums   

 
Mācību formas Studiju ilgums Semestri 

pilna laika studijas (dienas/vakara) 3 studiju gadi 6 semestri 

nepilna laika studijas 4 studiju gadi 8 semestri 

tālmācība 4 studiju gadi 8 semestri 

http://www.tsi.lv/sites/default/files/editor/Dokumenti/Registration_Documents/ekonomikas_studiju_virziens.pdf
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2.2. Maģistra studiju programma „Sociālo zinātņu maģistrs ekonomikā” 

 

Iegūstamais grāds: Sociālo zinātņu maģistrs ekonomikā. 

Šīs akadēmiskās studiju programmas mērķis ir sagatavot speciālistus, kas ir spējīgi mūsdienu 

apstākļos kompetenti realizēt analītisko, organizatorisko (administratīvo), zinātniski pētniecisko 

izglītojošo darbību dažādās ekonomikas jomās. Absolventi var darboties kā 

mikroekonomiskajos, tā arī makroekonomiskajos līmeņos; kā dažādās ekonomikas nozarēs, tā arī 

dažādu ekonomisko funkciju realizēšanā.  

 

Programmas direktors: Aleksandrs A. Stetjuha, Dr.oec., profesors 

Akreditācija: līdz 2019. gada beigām Akreditācijas lapa Nr. 373 

Studiju valodas: latviešu, krievu, angļu 

 

Iespējamās studiju formas un studiju ilgums:   
Studiju  formas Studiju ilgums   Semestri 

pilna laika studijas  2 studiju gadi 4 semestri 

nepilna laika studijas 2,5 studiju gadi 5 semestri 

tālmācība 2,5 studiju gadi 5 semestri 

 

Prasības uzņemšanai: Augstākā izglītība. Sociālo zinātņu bakalaurs, vai otrā līmeņa 

profesionālā augstākā izglītība ekonomikā, uzņēmējdarbībā, vai loģistikā. 

 

3. STUDIJU VIRZIENA LĪDZŠINĀJĀS ATTĪSTĪBAS NOVĒRTĒJUMS, ATTĪSTĪBAS 

PLĀNA IZPILDE  

Nr. 

p./k. 
Pasākums Izpildes laiks 

1 2 3 

1. Studiju efektivitātes un kvalitātes paaugstināšana  

1.1. Studiju programmu realizācijas pašnovērtējums Izpildīts 2016.gada 14. 

novembris 

1.2. Fakultātes Domes piesaistīšana studiju programmu pilnveidošanai un 

novērtēšanai 
2016.gada aprīlis 

1.3. Ārējo speciālistu un darba devēju iesaiste Fakultātes Domes darbā un to 

piesaistīšana studiju programmu pilnveidošanai un novērtēšanai 
 

Sk. punktu 13. 

1.4. Studentu aptauja  Decembris 2015 

Maijs 2016 

1.5. Izglītības kvalitātes vadības sistēmas pilnveidošana Saskaņā ar KVS 

pilnveidošanas programmu 

2. Zinātniskais darbs  

2.1. Piedalīšanās konferences R&T-SiF organizēšanā un rīkošanā.  11.decembris 2015 

21.-22.aprīlis 2016 

2.2. Piedalīšanās starptautiskā zinātniski praktiskā un mācību metodiskā  

konferencē MIP 

25.-26.februāris 2015 

2.3. Piedalīšanās starptautiskās zinātniskās konferencēs  Pēc mācībspēku 

individuāliem plāniem 

2.4. Studijas doktorantūrā L.Fainglozs,  J.Popova, 

M.Plise, O.Skorobogatova, 

I.Kozlovska 

http://www.tsi.lv/sites/default/files/editor/Dokumenti/Registration_Documents/ekonomikas_studiju_virziens.pdf
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Nr. 

p./k. 
Pasākums Izpildes laiks 

1 2 3 

2.5. Zinātnisko publikāciju skaita palielināšana vispāratzīto recenzējamo 

izdevumu sarakstā     

Pēc TSI prasībām un 

mācībspēku individuāliem 

plāniem 

2.6. Piedalīšanās starptautiskajās zinātniskajās konferencēs Latvijā un 

ārvalstīs 

Pēc TSI plāna un  

mācībspēku individuāliem 

plāniem 

2.7. Studentu zinātniskā darba veikšanas atbalsts 

 

Pēc fakultātes plāna 

3. Studiju priekšmetu un programmu pilnveidošana  

3.1. Studiju programmas pilnveidošana saskaņā ar starptautisko ekspertu 

rekomendācijām, studiju programmas pašnovērtējumiem par 2014.-

2015.studiju gadu, tirgus attīstības tendencēm, studentu viedokļiem  

2015.-2016. 

3.2. Jauno studiju kursu izstrāde: Financial Management, Korporatīvās 

finanses,  Strategic Management  

Jaunie kursi tālmācībai :  Publiskā sektora ekonomika; Mikro- un 

makroekonomiskā analīze ; Globāla ekonomika un starptautiskā biznesa 

vide (RU) 4KP;The Global Economy and International Business 

Environment (EN) 4KP 

2015.-2016. 

Minētie studiju kursi ir 

izstrādāti 

3.3. Sadarbība ar darba devējiem; TSI semināru organizēšana par biznesa 

vadības un attīstības aktuāliem jautājumiem.  

Pēc TSI Korporatīvo 

klientu daļas, fakultātes 

plāna; Ekonomikas, 

finanšu un vadības 

katedras piedalīšanās   

3.4. Piedalīšanās karjeras dienās  

 

Izpildīts 

4. Metodiskā nodrošinājuma pilnveidošana  

4.1. Mācību-metodiskā kompleksa izveidošana saskaņā ar TSI «TSI vadības 

studiju programmas vadīšanas politiku». 

2015.-2016.gada laikā 

4.2. Katedras lomu pastiprināšana mācību-metodiskā kompleksa 

izveidošanas procesā 

2015.-2016. 

4.3. Studiju kursu aprakstu atjaunošana rudens semestrim 2015.g. 07.septembris 

4.4. Studiju kursu aprakstu atjaunošana pavasara semestrim 2016.g. 01.februāris 

4.5. Studiju kursu izveide un pilnveidošana saskaņā ar tālmācības prasībām  Izpildīts 

4.6. Piedalīšanās pedagoģisko semināra darbā  Pēc TSI plāna 

5. Diplomdarbu, bakalaura un maģistra darbu kvalitātes paaugstināšana  

5.1. Ārējo speciālistu un darba devēju iesaiste gala pārbaudījuma tematu 

noteikšanā un speciālistu piesaiste Valsts pārbaudījumu komisiju 

sastāvā 

2015.g. novembris 

5.2. Noslēguma darbu sociālo zinātņu studiju programmās izstrādāšanas 

Nolikuma izstrāde  

2016.g. 15.decembris 

5.3. Gala pārbaudījuma rezultātu apspriešana vadošās katedras sēdē 2016.februāris, jūnijs 

5.4. Sociālo zinātņu programmas virzienu  nobeiguma darbu pilnveidošana 

un publicēšana 

2016.gada decembris 

6. Studiju izvēles brīvības un atklātības nodrošinājums  

6.1. Piedalīšanas ERASMUS programmas ECTS projektā.  Izpildīts 

6.2. Līgumu slēgšana ar ārvalstu augstskolām un to pildīšana mācību un 

zinātniskās darbības jautājumos. 

Pēc TSI plāna 

6.3. Starpfakultāšu  saiknes attīstība TSI telpā studiju programmas 

realizēšanas jautājumos  

2015.-2016. 
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Nr. 

p./k. 
Pasākums Izpildes laiks 

1 2 3 

6. Kvalifikācijas celšana  

6.1. Mācību spēku kvalifikācijas celšana: 

 piedalīšanās zinātniskajos semināros, 

 metodiskais darbs, 

 piedalīšanās Latvijas Republikas un starptautiskajos 

zinātniskajos un konsaltinga projektos. 

 

Sk. punktu 7.2., un p.12. 

6.2. Vadošo citu augstskolu un organizāciju zinātnieku un speciālistu 

uzaicināšana, t.sk. no ārvalstīm. 

Sk. punktu 13.1., 13.2. 

7. Profesionālās sagatavotības līmeņa paaugstināšana  

7.1. Attīstīt kontaktus ar darba devējiem un profesionālām organizācijām, lai 

precizētu perspektīvā nepieciešamo speciālistu daudzumu un svarīgākās 

zināšanas un prasmes studiju rezultātu definēšanai. 

Sk.p.13.4. 

7.2 Attīstīt kontaktus ar absolventiem caur absolventu asociācijas 

izveidošanu, piedalīšanos karjeras dienās 

Pastāvīgi 

7.3. Profesionālo speciālistu piesaiste lekciju lasīšanai Sk. p. 13.2. 

7.4. Fakultātes mācībspēku aktivitātes paaugstināšana zinātniskajās un 

profesionālās organizācijās 

Sk. p.12.8. 

 

4. STUDIJU VIRZIENA ATTĪSTĪBAS MĒRĶI UN STRATĒĢIJA 

4.1. Studiju virziena mērķi 

Studiju virziena Ekonomika ietvaros tiek realizētas divas akadēmiskas studiju programmas: 

 Sociālo zinātņu bakalaurs ekonomikā (43310) un  

 Sociālo zinātņu maģistrs ekonomikā (45310). 

Studiju virzienā tiek īstenotas studiju programmas, kuru mērķi ir: speciālistu sagatavošana, kuri 

spēj īstenot analītisko un organizatorisko darbību ekonomikas dažādās jomās – funkcionējošos 

tirgos, finanšu un informācijas plūsmu, ražošanas un pētīšanas procesos, kas īstenojami jebkuras 

īpašuma formas uzņēmumos (firmas), ka arī valsts pārvaldes institūciju ietvaros, un kuri atbilst 

mūsdienu prasībām kompetentu lēmumu pieņemšana Latvijas tautsaimniecības brīvā tirgus 

apstākļos. 

Studiju programmas „Sociālo zinātņu bakalaurs ekonomikā” mērķis ir arī funkcionāli 

nodrošināt studiju kvalitāti un tas atbilstību Eiropas izglītības standarta prasībām gan 

organizatoriski metodiskajā (kredītpunktu noteikšana un studiju rezultātu novērtēšana - 

programmas ERASMUS ECTS projekts) jomā, gan arī akadēmiskas un profesionālās izglītības 

integrācijas virzienā, nodrošinot studējošiem brīvu studiju priekšmetu, studiju veida izvēli un 

iespēju turpināt izglītību. Bakalaura studiju programmas uzdevums ir veidot sociālo zinātņu 

izpratni, nodrošināt teorētiskas un praktiskas zināšanas uzņēmējdarbības ekonomikas joma, 

prasmes patstāvīgi apgūt un radoši izmantot uzkrātas un jauniegūtas zināšanas, ka ari izglītības 

turpināšanu nākamajā studiju līmeni, atbilstošajā akadēmiskajā studiju programma.            

Pēc augstākās izglītības studiju programmas “ Sociālo zinātņu bakalaurs ekonomikā” apguves 

iegūstamie studiju rezultāti: 

Zināšanas: 

 ekonomikas funkcionēšanas teorētiskajos pamatos un likumsakarībās; 

 esošajās ekonomisko sistēmu īpatnībās; 

 par Latvijas, Eiropas un Pasaules ekonomiku stāvokli, struktūru un attīstības tendencēm;   

 ekonomiski pamatotu lēmumu dažādos ekonomikas vadības līmeņos pieņemšanas 

principu, instrumentu un mehānismu; 
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Prasmes:  

 statistikas datu, kas atspoguļo mikro- un makroekonomiskos procesus, uzskaites, apstrādes, 

analīzes un kontroles mūsdienīgu metožu un paņēmienu pārzināšana; 

 pielietot informācijas tehnoloģijas, t.sk. datortehniku un mūsdienīgus programmēšanas 

produktus, ekonomisko uzdevumu risināšanai; 

 jaunu zināšanu iegūšana, izmantojot mūsdienīgas mācību tehnoloģijas adaptācijai 

dinamiski mainīgiem apstākļiem.    

 

Kompetences: 

 programma nodrošina zināšanu ieguvi sociāli ekonomisko zinātņu jomā un to izmantošanu 

dažādās profesionālajās un sociālajās darbības jomās, 

 pētnieciskā darba iemaņu ieguvi, pašizglītības un tālāko studiju iespējas augstākā līmeņa 

akadēmiskajās un profesionālajās programmās. 

 

Akadēmiskās maģistra studiju programmas „Sociālo zinātņu maģistrs ekonomikā” mērķis ir 

tādu speciālistu sagatavošana, kuri spēj īstenot analītisko, organizatorisko (administratīvo), 

zinātniskās pētniecības un izglītības (pasniedzēja) darbību dažādās ekonomikas jomās – 

funkcionējošos tirgos, finanšu un informācijas plūsmu, ražošanas un pētīšanas procesos, kas 

īstenojami jebkura īpašuma veida uzņēmumos (firmas) , kā arī valsts pārvaldes institūciju 

ietvaros, un kuri atbilst mūsdienu prasībām kompetentu lēmumu pieņemšanai Latvijas 

tautsaimniecības brīva tirgus apstākļos. Akadēmiskās maģistra studiju programmas uzdevums - 

padziļināta teorētiska sagatavošana, fundamentālo un profesionālo zināšanu un zinātniski 

praktisko iemanu līmeņa paaugstināšana, augstākās akadēmiskās izglītības nodrošināšana, kas 

ļauj patstāvīgi formulēt un risināt ar profesionālo funkciju izpildi saistītus zinātniskus 

uzdevumus, veikt zinātniskas pētniecības darbus ekonomikas jomā, īstenot pedagoģisko darbību, 

kā arī turpināt studijas doktorantūra. 

Pēc augstākās izglītības studiju programmas “ Sociālo zinātņu maģistrs ekonomikā” apguves 

iegūstamie studiju rezultāti: 

Zināšanas: 

 par ekonomisko procesu un to izpausmes teorētiskajiem pamatiem un procesu 

likumsakarībām praksē makro un mikro līmenī un dažādās ekonomiskajās sistēmās; 

 par pamatnosacījumiem un faktoriem, kas nosaka Latvijas, Eiropas un pasaules 

ekonomikas attīstības tendences; 

 par ekonomisko procesu zinātnisko pētījumu principiem, metodēm, paņēmieniem un  

instrumentiem ekonomiski pamatotu lēmumu pieņemšanai dažādos ekonomikas vadības 

līmeņos; 

Prasmes: 

 pārvaldīt statistikas datus, kas atspoguļo mikro- un makroekonomiskos procesus, uzskaites, 

apstrādes, analīzes un kontroles mūsdienu metodes un paņēmienus; 

 zinātniski pētnieciskajā un pedagoģiskajā darbībā; 

 izmantot informācijas sistēmas un tehnoloģijas ekonomisko uzdevumu risināšanā; 

 iegūt jaunas zināšanas, izmantojot modernās mācību tehnoloģijas, adaptācijai dinamiski 

mainīgiem apstākļiem. 

 

Kompetences 

 programma nodrošina zināšanu ieguvi sociāli  ekonomisko zinātņu jomā un to izmantošanu 

dažādās pētnieciskās, profesionālajās un sociālajās darbības jomās; 

 pētnieciskā darba iemaņu ieguvi, pašizglītības un tālāko studiju iespējas doktorantūrā. 
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2015.-2016.studiju gadā tika turpināta studiju programmu satura uzlabošana ņemot vērā 

starptautiskās ekspertu komisijas viedokļus, kuri bija izteikti 31.03.2012.gada ‘JOINT Report of 

Experts’ pārskatā.  

4.2. Studiju virziena attīstības stratēģija  

Atbilstoši Transporta un Sakaru institūta stratēģiskajam plānam, augstākās izglītības akadēmiskā 

bakalaura un akadēmiskā maģistra studiju programmu ir orientēta sagatavot darbam Latvijas un 

starptautiskajos uzņēmumos speciālistus ar nepieciešamām akadēmiskām un augstākā līmeņa 

profesionālām kompetencēm ekonomikā, nodrošinot iespēju iegūt bakalaura un maģistra grādu 

ar tiesībām turpināt izglītību doktora studiju programmās. Augstākās izglītības studiju 

programma pilnībā atbilsts TSI mērķiem un uzdevumiem, kas noteikti TSI Satversmē. 

„Ekonomika” ir studiju virziens, kas nosaka Transporta un sakaru institūta vienu no 

svarīgākajam studiju virzienam. Tāpēc šī studiju virziena attīstība ir harmonizēta ar TSI attīstības 

stratēģiju. Lai sasniegtu virziena mērķus, TSI vadība nodrošina pastāvīgu studiju programmu un 

resursu attīstību. TSI attīstības stratēģija ietver darbību zinātniskajā un studiju jomā, vadīšanas 

un infrastruktūras pilnveidošanā. 

Zinātniskās darbības izcilība – kvalitatīvi zinātniskie pētījumi integrēti studiju procesā ar plašu 

iesaisti starptautiskajās, valsts un nozaru pētniecības programmās, kas sekmē tehnoloģiju pārnesi 

un inovāciju attīstību. Izglītības, zinātnes un ražošanas sistēmas integrācijas nodrošināšana, 

ieskaitot zinātnisko pētījumu pārvaldības procesu integrāciju ar izglītības procesu. 

Studiju izcilība – augstas kvalitātes, prestižas, starptautiski atzītas studijas, kas iemāca kritiski 

uztvert un radoši apstrādāt informāciju, analītiski domāt, attīstīt jaunrades spējas un pašizglītoties 

mūža garumā, sagatavojot starptautiskajā darba tirgū konkurētspējīgus speciālistus.  

Organizācijas izcilība un atpazīstamība – demokrātiska, efektīva un moderna augstskolas darba 

organizācija, kas veicina studiju un zinātniskās darbības izcilību, kā arī TSI atpazīstamību 

pasaulē.  

Saskaņā ar TSI stratēģiju ekonomikas virziena attīstības uzdevumi ir: 

 sistemātiski integrēt zinātniskos pētījumus studiju procesā; 

 paplašināt akadēmiskā personāla piedalīšanos starptautiskajās, valsts un nozaru pētniecības 

programmās vadībzinības jomā; 

 nodrošināt studentu, absolventu, darba devēju piedalīšanos studiju programmu kvalitātes 

vadīšanā; 

 plašāk izmantot studijās IT resursus un laboratorijas; 

 aktīva mūsdienīgu  izglītības programmu realizācijas formu īstenošana studiju procesā 

(tālmācība, e-studiju attīstība, moduļu un starpdisciplinārais princips, tīkla formas u.c.);  

 paplašināt mācību literatūras fondu, kuru piedāvā studiju virziena studentiem; 

 tālāka studiju kursu angļu valodā metodiskā nodrošinājuma izstrādāšana un pasniegšana; 

 izglītības kvalitātes vadības sistēmas pilnveidošana (studentu un institūta absolventu aptaujas, 

antiplagiāta sistēmas attīstība, dalība TSI Absolventu asociācijas darbā u.c.);  

 aktivizēt studentu zinātnisko darbu. 

 studiju virzienu un programmu tālāka pilnveidošana ņemot vērā pieprasījumu darba tirgū un 

Latvijas un ES ekonomikas attīstības tendences, jaunu virzienu un programmu izstrādāšana; 

 vairāk pieaicināt uzņēmumu vadītājus un speciālistus, tai skaitā no ārzemēs, piedalīties studiju 

programmu izstrādē un īstenošanā; 

 aktīvi piesaistīt studiju procesam ārzemju augstskolu docētājus, vadot kopīgas nodarbības, 

meistarklases; 

 ārvalstu studentu piesaistīšana, lai nākotnē tie sastādītu 35% no kopējā studējošo skaita; 

 pilnveidot starpinstitucionālo sadarbību, noslēgt sadarbības līgumu ar mērķi izveidot 
starpaugstskolu doktora studiju programmu vadībzinātnē nākotnē. 
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5. STUDIJU VIRZIENA STIPRO UN VĀJO PUŠU, IESPĒJU UN DRAUDU ANALĪZE 

 

Studiju virziena SVID analīze 

 

 

Stiprās puses 

 

Vājās puses 

 Kvalificēts, pieredzējis akadēmiskais 

personāls; 

 Labi attīstīta institūta infrastruktūra;  

 Labi attīstīta personāla darba samaksas 

sistēma; personāla darba kvalitātes atestēšanas 

organizēšana studiju gada beigās; 

 Pozitīvas studentu un absolventu attieksmes 

par studiju programmas studiju virziena 

ietvaros; 

 Modernu tehnoloģiju un metožu izmantošana 

studiju procesā; 

 TSI studiju programmu kvalitātes pārvaldības 

sistēma; 

 Vairāku mācībspēku gatavība lasīt lekcijas 

profesionālās kvalifikācijas paaugstināšanas 

programmās ietvaros (sadarbība ar darba 

devējiem).  

 

 Nav valsts budžeta finansējuma; 

 Ekonomikas disciplīnas mācībspēku zemā 

aktivitāte zinātniskajā un organizatoriskajā 

darbā; 

 Brīvas izvēles kursu piedāvājuma  

ierobežojums ekonomikas un finanses jomā; 

 Atgriezeniskā saite ar absolventiem; 

 Neliels ārvalstu studējošo skaits; 

  TSI nodrošinātās iespējas akadēmiskā 

personāla pilnveidošanai. 

 

 

 

 

Iespējas 

4.  

5. Draudi  

 Studiju programmas attīstība sadarbībā ar 

citām fakultātēm; 

 Specializāciju ieviešana (Transporta 

ekonomika, Starptautiskās finanses, Vides 

ekonomika) pēdējā studiju gadā; 

 Studiju kursu pasniegšanas paplašināšana 

angļu valodā; 

 Starptautiskās sadarbības iespējas (Erasmus, 

ārvalstu studentu stažēšanas organizēšana; 

ārvalstu mācībspēku kvalifikācijas 

paaugstināšanas kursu organizēšana, utt.); 

 Studējošo skaita palielināšana latviešu 

plūsmā; 

 Intensīvāka studentu iesaistīšana zinātniski 

pētnieciskajā darbā projektos; 

 Mācībspēku studijas TSI doktorantūrā; 

 Piedalīšanās augsta līmeņa starptautiskā 

zinātniskā konferencē un rakstu publicēšana 

TSI žurnālā (Scopus datu bāze); 

 Finanšu institūcijas darbinieku piesaite lekciju 

lasīšanai; 

 Specialistu profesionālās kvalifikācijas 

paaugstināšanas kursu organizēšanas 

piedāvājums. 

 

 Studējošo skaita samazināšanās demogrāfisko 

procesu rezultātā; 

 Konkurence no citu Latvijas augstskolu puses 

esošās augstākās izglītības finansēšanas 

sistēmas apstākļos;  

 Atsevišķu studiju kursu realizēšanas kvalitātes 

nepilnība.  
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6. STUDIJU VIRZIENA VADĪBA  

Studiju virziena vadības  shēma (TSI organizatoriskās struktūras fragments): 

 

 MĀCĪBU 

 PROREKTORS 

ZINĀTŅU 

  UN ATTĪSTĪBAS 

PROREKTORS

 ADMINISTRATĪVAIS 

PROREKTORS 

 REKTORS

 

 AKADĒMISKAIS 

DEPARTAMENTS

 - Studiju daļa

- Programmu vadības 

grupa

- Tālmācības grupa

 Fakultātes dekāns

 - studiju virziena vadītājs

  Studiju programmu 

 direktori

 ADMINISTRATĪVAIS 

 DEPARTAMENTS

Katedru

 vadītāji 

SENĀTS

-  Mācību-metodiskā 

komisija

FAKULTĀTES

DOME

 
 

Studiju virziena vadību fakultātes līmenī nodrošina fakultātes dekāns sadarbībā ar studiju 

programmas direktoriem un Ekonomikas, finanšu un vadības un Humanitāro zinātņu katedras 

vadītājiem.  

7. STUDIJU VIRZIENA RESURSI 

7.1. Materiālie resursi  

 

Studiju virziena finansēšanas avoti ir: 

 TSI studējošo studijas maksa;  

 sponsoru maksājumi, kā arī to organizāciju investīcijas, kuras ieinteresētas speciālistu; 

 ieņēmumi no profesionāliem kursiem, kurus piedāvā fakultātes mācībspēki;  

 LZP granti.  

 

Studiju programmas realizācija Rīgā tiek īstenota mācību korpusā ar kopējo platību 13 567,10 

m
2
, kas atrodas Lomonosova ielā 1. Mācību telpas par augstskolas līdzekļiem veikts moderns 

remonts. Pašlaik TSI auditoriju fondā ir 12 lekciju auditorijas, 10 datorklases, vairāk nekā 20 

auditorijas praktiskajām un laboratorijas nodarbībām. Studiju un zinātniskā darba telpu platība 

veido 9638 m
2 

sporta un atpūtas telpu platība 2879 m
2.

.  

 

Bibliotēkā ir pieejami šādi periodiskie resursi: 

Starptautiskie žurnāli: 

- Harvard Business Review; 

- IEEE Engineering Management Review; 

- International Journal of Strategic Property Management; 

- Мировая экономика и международные отношения. Издательство Российской 

Академии наук и Института мировой экономики и международных отношений 

имени Е.М.Примакова. 
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Žurnāli:  

- Top 500 Latvijas lielākie uzņēmumi, Dienas bizness; Lursoft, LIAA. 

- Bilance (Grāmatvedība, likumdošana, finanses); 

- Kapitāls; 

- Бюллетень предпринимателя. 

Statistika: 

- European Comission Studiesand Reports. Beyondvision 2020 (towards 2050); 

- Eurostat Statistical Books (differentissues); 

- Latvijas Banka gada pārskati. 

Katalogi: 

- Business Management, EE Edward Elgar publishing; 

- Economics&Management, Peter Langinternationalacademic Publisher; 

- Gower Business and Management 2014/2015.  

 

Studiju virziena programmu nodrošinājums ar mācību literatūru (bibliotēkas resursi): 
 

Nr. Tematika 
Mācību literatūra 

Grāmatu nosaukumu skaits Eksemplāru skaits 

1. Ekonomika 1338 3132 

2. Mārketings 277 601 

3. Finanses 420 982 

4. Starptautiskās finanses 31 48 

5. Finanšu vadība 223 394 

6. Grāmatvedība 213 282 

7. Telekomunikācijas un sakari 76 108 

8. Vadībzinība 867 1716 

 

Augstskolā esošo datoru skaits ar interneta pieslēgumu ir 475, no kuriem 400 tiek izmantoti 

mācību procesam un zinātniskajam darbam, kā arī vairāk nekā 15 serveru, kas apvienoti vienotā 

informācijas sistēmā TSI Intranet.  

Visi TSI datori apvienoti lokālā tīklā ar piekļuvi Internetam, gan docētājiem, gan studējošajiem. 

Studiju procesā tiek izmantotas aptuveni 100 dažādas programmu paketes, tajā skaitā: Matlab, 

Mathcad, Statistica,  AutoCADCivil 3D, VISUM/VISSIM u.c. Laboratorijas nodarbības notiek 

specializētās auditorijās.  

Praktiski visas lekciju auditorijas un datorklases ir aprīkotas ar stacionāriem videoprojektoriem 

un LCD-paneļiem. Divas auditorijas aprīkotas ar jaunākajiem līdzekļiem videokonferenču 

organizēšanai un nodrošina tālmācības translāciju.  

 

Augstskolas bibliotēka centralizēti nodrošina studiju virzienu ar mācību, zinātnisko un 

metodisko literatūru. Bibliotēkas fonds veidots, galvenokārt, no jauniem izdevumiem, kas izdoti 

pēc 2005.gada. Uz 2016.gada septembri augstskolas rīcībā bija vairāk nekā 1330 nosaukumu 

grāmatas (30120 eksemplāri) un vairāk nekā 45 nosaukumu žurnālu (no tiem 3 nosaukumu – 

latviešu valodā, 36 – angļu valodā un 6 -   krievu valodā) tie pārsvarā abonēti uz gadu. Daži 

tehnisko grāmatu un žurnālu eksemplāri ir vienīgie eksemplāri Latvija. Bibliotēkai ir divas 

lasītavas, no kurām viena atrodas Rīgā, viena Daugavpilī. Bibliotēkas lietotāju rīcība ir 

nepieciešamais skaits datoru, darbojas elektroniskais katalogs. 

 

TSI bibliotēka tāpat tiek papildināta ar daudziem metodiskajiem norādījumiem, kurus 

izstrādājuši TSI docētāji. Šīs grāmatas iegādājas arī paši augstskolas studenti (līdz 80% tirāžas). 

Pāreja uz jaunajām elektroniskajām studiju tehnoloģijām sakarā ar tālmācības sistēmas Moodle 

ieviešanu studiju procesa veicināja metodisko materiālu skaita pieaugumu elektroniskā veidā 

vairākas reizes.  
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TSI ir noslēdzis virkni sadarbības līgumu ar daudzām organizācijām, uzņēmumiem un 

institūcijām, kuros paredzēta kopīga materiālo resursu izmantošana. Pamatojoties uz šiem 

līgumiem, augstskolai ir radusies iespēja izmantot studiju procesā materiālos un tehniskos 

resursus. Piemēram, Latvijas gaisa satiksme, "Schenker", "MAERSK LATVJA", 

"PanwayLogistics, LDZ Cargo DSV TRANSPORT", "J&P Logistics", "N Logistiks", "ATLAS", 

"Rīgas starptautiskā autoosta", "Kuehne+NagelLatvia", "NurminenMaritimeLatvia", 

"SUNGATE", "DHL Latvia", „AirBalticcorp.”, ”Microsoft Latvia” u.c. 

 

7.2. Akadēmiskais personāls 

 

Studiju virziena realizāciju pamatā nodrošina Vadībzinības un ekonomikas fakultāte, ar tās 

sastāvā ietilpstošajām katedrām:  

- Ekonomikas, finanšu un vadības katedra,  

- Humanitāro zinātņu katedra. 

 

Studiju virziena īstenošanā iesaistītas visas fakultātes un to pakļautībā esošās katedras, kā arī 

citas TSI struktūrvienības, kas savas kompetences ietvaros nodrošina studiju programmās 

paredzēto studiju rezultātu sasniegšanu.  

Akadēmiskā personāla sastāvs, kurš realizē studiju programmas Sociālo zinātņu bakalaurs 

ekonomikā studiju virziena ietvaros: 

Programmas realizācijā piedalās 23 docētāji. No tiem 20 (87%) ievēlēti amatā TSI. Tajā skaitā, 3 

(14%) ir profesori vai asociētie profesori,10 (43%) docenti un 10 (43%) lektori. Doktora 

zinātniskais grāds ir 13 (56,5%) docētajiem. 

 

Akadēmiskā personāla sastāvs, kurš realizē studiju programmas Sociālo zinātņu bakalaurs 

Ekonomikā studiju virziena ietvaros: 

 

Studiju priekšmeta nosaukums Docētājs 
Amats un zinātniskais vai 

akadēmiskais grāds 

Ievēlēts 

TSI 

Darba drošība, civilā un apkārtējas vides 

aizsardzība 

Larisa Zagrebina Lektore, Mg. sc. ing. -. 

Ievads studijās Alla Serjogina 

Oksana Skorobogatova 

Asoc.profesors, Dr.oec. 

Lektore, Mg.oec. 

iev. 

Latvijas ekonomika un ES Marina Pliss Lektore, Mg.oec. iev. 

Mikroekonomika Jeļena Popova Docente, Dr.oec iev. 

Informācijas tehnoloģijas 1 Sergejs Junusovs Docents, Dr.sc.ing. iev. 

Lietišķo attiecību psiholoģija Išgalejs Išmuhametovs 

Anna Palma 

Docents, Dr. psych. 

Lektore, Mg. paed. 

 iev. 

  

Svešvaloda Olga Zervina Lektore, Mg.oec. iev. 

Filozofija Oksana Pozdņakova Docente, Soc. zin.kand. iev. 

Augstaka matematika Tatjana Šamšina Docente, Dr.sc.ing.  iev. 

Makroekonomika Jeļena Popova Docente, Dr. oec. iev. 

Informācijas tehnoloģijas 2 Sergejs Junusovs Docents, Dr.sc.ing. iev. 

Profesionālā angļu valoda uzņēmējdarbībai Olga Zervina Lektore, Mg.oec. iev. 

Sociālā psiholoģija un socioloģija Išgalejs Išmuhametovs Docents, Dr. psych. iev. 

Tirgzinības Alevtīna Višņevska 

Aleksejs Busarovs 

Docente, Dr.paed. 

Lektors, Mg.admin. 

iev. 

- 

Grāmatvedība Nataļja Podoļakina Docente, Ek.zin.kand. iev. 

Statistika Dmitrjs Pavljuks Docents, Dr.sc.ing. iev 

Operāciju vadība Levs Fainglozs 

Jurijs Roļiks 

Lektors, Mg.oec. 

Docents, Dr.sc. ing. 

iev. 

iev. 

Uzņēmējdarbības tiesiska regulēšana Vladimirs Jeltiševs Lektors, Mg. jur. iev. 

Korporatīvās finanses Alla Serjogina Asoc.profesore, Dr.oec. iev. 

Angļu valoda karjeras vadība Olga Zervina Lektore, Mg.oec. iev. 

Vadības analīze Irina Kuzmina-Merlino Profesore, Dr. oec iev. 

Nodokļi un aplikšana ar nodokļiem Marina Koževņikova Lektore, Mg.oec. iev 

Finanšu uzskaite Nataļja Podoļakina Docente, Ek.zin.kand. iev. 
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Studiju priekšmeta nosaukums Docētājs 
Amats un zinātniskais vai 

akadēmiskais grāds 

Ievēlēts 

TSI 

Ievads ekonometrijā  Dmitry  Pavlyuk Docents, Dr.sc.ing. iev 

Optimizācijas teorija un metodes Tatjana Šamšina Docente, Dr.sc.ing.  iev. 

Risku vadības pamati Jelena Popova Docents, Dr.oec. iev. 

Apdrošināšana Aleksandrs Stetjuha 

Alla Serjogina 

Profesors, Dr.oec. 

Asoc.profesore, Dr.oec. 

iev. 

iev 

Starptautiskās ekonomiskās attiecības Jurijs Baltgailis Docents, Dr.oec. iev. 

Publiskā sektora ekonomika Aleksandrs Stetjuha Profesors, Dr.oec. iev. 

Ekonomisko teoriju vēsture  Alla Serjogina Asoc.profesore, Dr. oec. iev. 

Uzņēmējdarbības pamati Oksana Skorobogatova Lektore, Mg. oec. iev. 

 

Akadēmiskā personāla sastāvs, kurš realizē studiju programmas Sociālo zinātņu maģistrs 

ekonomikā studiju virziena ietvaros ir dots zemāk. 

Programmas realizācijā piedalās 15 docētāji. No tiem 13 (86.7%) ievēlēti amatā TSI. Tajā skaitā, 

5 (33,3%) ir profesori vai asociētie profesori, 4 (26.7%) docenti un 3 (20%) lektori. Doktora 

zinātniskais grāds ir 12 (80%) docētajiem. 

 

Studiju priekšmeta nosaukums Docētājs 
Amats un zinātniskais vai 

akadēmiskais grāds 

Ievēlēts 

TSI 

Zinātnisko pētijumu metodoloģija Igors Kabaškins Profesors, 

Dr.habil.sc.ing.  

iev. 

Zinātniskais seminars Irina Jackiva 

Aleksandrs Stetjuha 

Irina Kuzmina-Merlino 

Profesore, Dr.sc. ing. 

Profesors, Dr.oec. 

Profesore, Dr.oec. 

iev. 

iev. 

Iev. 

Pedagoģija un psiholoģija Išgali Išmuhametovs Docents, Dr.psych.  iev. 

Mikro- un makroekonomiskā analīze Aleksandrs Stetjuha  Profesors, Dr.oec. iev. 

Datu analīzes metodes un biznesa 

prognozēšana 

Irina Jackiva 

Jeļena Jurševiča 

Profesore, Dr.sc.ing. 

Docents, Dr.sc.ing. 

iev. 

iev. 

Biznesa procesu modelēšana un vadība Jeļena Jurševiča 

Ļevs Fainglozs 

Docents, Dr.sc.ing. 

Lektors, Mg.oec. 

 iev. 

iev. 

Akadēmiskā angļu valoda Viktorija Kazanovska Lektore, Mg. paed. iev. 

Starptautiskās finanses Irina Kuzmina-Merlino 

Nataļja Konovalova 

Profesore, Dr. oec. 

Asoc. profesore, Dr.oec. 

iev. 

- 

Globāla ekonomika un starptautiskā 

biznesa vide 

Aleksandrs Stetjuha Profesors, Dr.oec. iev. 

 

Operāciju pētīšana Vladimirs Labejevs Docents, Fiz. mat. zin. 

kand. 

iev. 

Informācijas sistēmas un tehnoloģijas 

biznesā 

Vasilijs Demidovs Docents, Dr.sc.ing. iev. 

Starptautiskās komerctiesības un nodokļi Nataļja Podoļakina 

Vladimirs Jeltiševs 

Docente, Ek.zin.kand. 

Lektors, Mg. jur. 

iev. 

iev. 

Stratēģiskā vadībzinība Andrejs Čirjevskijs Dr.oec., Profesors - 

Finanšu vadīšana Irina Kuzmina-Merlino Profesore, Dr. oec. iev. 

Inovācijas vadība Jurijs Roļiks Docents, Dr.sc.ing. iev. 

Starptautiskie finanšu pārskatu standarti Irina Kuzmina-Merlino Profesore, Dr. oec. iev. 

Atestācija eksāmens Aleksandrs Stetjuha Profesors, Dr.oec. iev. 

Maģistra darbs Aleksandrs Stetjuha Profesors, Dr.oec. iev. 

Vairāk, kā 85 procentu no kopēja akadēmiskā darba apjoma izpildi nodrošina akadēmiskais 

personāls, kura ievēlēšanas vieta ir Transporta un sakaru institūts.  
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Dotā informācija apliecina: 

1) ka akadēmiskās studiju programmas „Sociālo zinātņu maģistrs ekonomikā” obligātās 

daļas un ierobežotās izvēles daļas īstenošanā piedalās ne mazāk kā pieci profesori un 

asociētie profesori kopā. 

2) Ka vismaz 50 procentu no kopēja akadēmiskā darba apjoma izpildi, neietverot studiju 

programmas brīvās izvēles daļas un gala pārbaudījumu īstenošanu, nodrošina 

akadēmiskais personāls, kura ievēlēšanas vieta ir TSI.  

8. STUDIJU PROGRAMMU PRAKTISKĀ ĪSTENOŠANA 

8.1. Bakalaura studiju programma „Sociālo zinātņu bakalaurs ekonomikā” 

Akadēmiskā bakalaura studiju programma  “Sociālo zinātņu bakalaurs ekonomikā”,  tiek  

realizēta  saskaņā ar LR IZM 13.10.1999. izsniegto licenci NR. 04038-1,  atbilstoši LR Izglītības 

klasifikācijai (kods 4331003) un Starptautiskajai izglītības klasifikācijai ISCED - 97 ( līmenis – 

5A) . 

 

Studiju programmu iespējams apgūt pilna laika (klātiene) un nepilna laika (neklātiene) studiju 

formā. Nepilna laika studijas no pilna laika studijām atšķiras tikai ar kalendāro plānu un mācību 

ilgumu. 

Studiju programmas apjoms – 120 kredītpunkti. 

Studiju ilgums: 

 - pilna laika (klātiene) - 3 gadi;  

 - nepilna laika (neklātiene) – 4 gadi. 

Akadēmiskās bakalaura studiju programmas struktūrā ietilpst: 

- obligātie studiju priekšmeti (bloks A), kas nodrošina teorētiskās zināšanas, kuras 

nepieciešamas akadēmiskā bakalaura grāda iegūšanai, un uz kurām balstās izglītības 

turpināšana augstākā līmeņa akadēmiskajās programmās; 

- obligātās izvēles studiju priekšmeti (bloks B), kas papildina vai nodrošina izglītību 

humanitāro, sociālo vai vispārzinātnisko zināšanu jomā; 

- brīvas izvēles studiju priekšmeti (bloks C), kas nodrošina papildus izglītību citās, ar 

izvēlēto akadēmisko virzienu saistītās, zināšanu jomās; 

- kursa darbi; 

- gala pārbaudījums – bakalaura darba izstrādāšana un aizstāvēšana. 

 

Programmas 2016. gada studiju priekšmeti sadalījumā pa A un B bloku 

 

Bloks Studiju priekšmeti 
Studiju programma 2016.g 

Apjoms, kredītpunktos Īpatsvars, % 

A Obligātie 68 56,7 

B Obligātās izvēles 38 31,7 

C Brīvās izvēles 4 3,3 

A Gala pārbaudījums 10 8,3 

 Kopā 120 100 

 

Studiju plāna (2016) ar akreditēto studiju plānu salīdzinošā analīze 

Pamatojoties uz Studiju akreditācijas komisijas sēdes 2013.gada 12.jūnija lēmumu Nr. 147, 

studiju programma Sociālo zinātņu bakalaurs ekonomikā (43310) ir akreditēta studiju virziena 

„Ekonomika” ietvaros līdz 2019.gada 11.jūnijam.  
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Akreditācijas  plāns KP Bloks Plāns 2016 KP 

Augstākā matemātika 8 A Augstākā matemātika 8 

Filozofija 2 A Filozofija 2 

Uzņēmējdarbības pamati 4 A Uzņēmējdarbības pamati 4 

Mikroekonomika 4 A Mikroekonomika 4 

Darba drošība, civilā un apkārtējās vides 

aizsardzība 
2 A 

Darba drošība, civilā un apkārtējās 

vides aizsardzība 
2 

Mikroekonomiskā modelēšana 2 A Ievads studijās 2 

Informācijas tehnoloģijas 1 2 A Informācijas tehnoloģijas 1 2 

Sociālā psiholoģija un socioloģija 2 B Sociālā psiholoģija un socioloģija 2 

Makroekonomika 6 A Makroekonomika 4 

Informācijas tehnoloģijas 2 2 A Informācijas tehnoloģijas 2 2 

Lietišķo attiecību psiholoģija 2 A Lietišķo attiecību psiholoģija 2 

Statistika 4 A Statistika 4 

Svešvaloda 4 B Svešvaloda 2 

Lietvedība un lietišķā korespodence 2 A Angļu valoda karjeras vadībā 2 

Starptautiskā ekonomika 
2 B 

Profesionālā angļu valoda 

uzņēmējdarbībai 
4 

Finanses 2 B Finanšu institūcijas un finanšu tirgi 4 

Uzņēmējdarbības tiesiskā regulēšana 4 A Uzņēmējdarbības tiesiskā regulēšana 4 

Tirgzinības 4 A Tirgzinības 4 

Optimizācijas teorija un metodes 2 A Optimizācijas teorija un metodes 2 

Nozaru tirgus ekonomika 4 A Nozaru tirgus ekonomika 4 

Korporatīvās finanses 2 A Korporatīvās finanses 4 

Biznesa procesu reinženierings 2 B Operāciju vadība 4 

Grāmatvedība 4 B Grāmatvedība 4 

Ekonomiskā statistika 2 A Publiskā sektora ekonomika 2 

Nodokļi un aplikšana ar nodokļiem 2 B Nodokļi un aplikšana ar nodokļiem 2 

Uzņēmuma ekonomika un organizēšana 4 A    

Ievads ekonometrijā 2 A Ievads ekonometrijā 2 

Ekonomisko teoriju vēsture 2 B Ekonomisko teoriju vēsture 2 

Starptautiskās ekonomiskās attiecības 2 B Starptautiskās ekonomiskās attiecības 2 

Finanšu pārskatu analīze 4 A Finanšu pārskatu analīze 4 

ES un Latvijas ekonomika 2 A ES un Latvijas ekonomika 2 

Risku vadības pamati 2 A Risku vadības pamati 4 

Vadības analīze 4 B Vadības analīze 4 

Finanšu uzskaite 4 A Finanšu uzskaite 4 

Banku darbība 2 B    

Vērtspapīru tirgus 2 B    

Apdrošināšana 2 B Apdrošināšana 2 

Brīvās izvēles kurss 2 C Brīvās izvēles kurss 4 

Bakalaura darbs 10 A Bakalaura darbs 10 
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1) 2012.g. un 2015.g - izmaiņas programmā  

2015. gada izņemto studiju priekšmetu kopējais apjoms sastāda 18% no kopējā studiju 

programmas apjoma, t.sk. 10%  ir A bloka studiju priekšmeti.  

2) 2015.g. un 2016.g - izmaiņas programmā  

2016. gadā izmaiņas nebija. 

 

Studiju programmas satura atbilstība valsts akadēmiskās izglītības standartam izglītībā 

Bakalura studiju programma „Sociālo zinātņu bakalaurs ekonomikā” atbilst valsts akadēmiskās 

izglītības standartam, atbilstoši 13.05.2014. MK noteikumi Nr.240 „Noteikumi par valsts 

akadēmiskās izglītības standartu” .  

 
Studiju saturs un apjoms Valsts akadēmiskās 

izglītības standarts 

TSI programma 

Bakalaura SP apjoms 120 līdz 160KP 120KP 

Bakalaura darbs ne mazāk kā 10 KP 10 KP 

Obligātā daļa ne mazāk kā 50KP 68 KP 

Tai skaitā: 

- zinātņu nozares vai apakšnozares 

pamatnostādņu, principu, struktūru un 

metodoloģijas studiju kursi  

 

 

 

ne mazāk kā 25KP 

 

40 KP 

- zinātņu nozares vai apakšnozares attīstības 

vēstures un aktuālo problēmu studiju kursi  

 

ne mazāk kā  10 KP 

 

12 KP 

- zinātņu nozares vai apakšnozares 

raksturojuma un problēmu starpnozaru 

aspektā studiju kursi 

 

ne mazāk kā  15 KP 

 

16 KP 

Obligātā izvēles daļa ne mazāk kā  20 KP 38 KP 

Brīvās izvēles daļa  4 KP 

8.2. Maģistra studiju programma „Sociālo zinātņu maģistrs ekonomikā” 

Maģistra studiju programmas obligātajā daļā, izņemot maģistra darba izstrādi, ietver attiecīgās 

zinātņu nozares jomas teorētisko atziņu izpēti sastāda 32 kredītpunkti, kas atbilst MK 2014.gada 

13.maija Noteikuma nr. 240 Noteikumi par valsts akadēmiskās izglītības standartu, III daļas, 20. 

panta prasībām (ne mazāk kā 24KP kredītpunktu apjomā, ja maģistra studiju programmas 

apjoms ir 80KP). Studiju programmas apjoms ir 82 kredītpunkti.  

 

Akadēmiskās maģistra studiju programmas struktūrā ietilpst: 

- obligātie studiju priekšmeti (bloks A), kas nodrošina padziļinātas teorētiskās zināšanas, 

kuras nepieciešamas akadēmiskā maģistra grāda iegūšanai, un uz kurām balstās izglītības 

turpināšana zinātniskās programmās un doktora zinātniskā grāda iegūšana; 

- obligātās izvēles studiju priekšmeti (bloks B), kas papildina vai nodrošina izglītību 

humanitāro, sociālo vai vispārzinātnisko zināšanu jomā; 

- brīvas izvēles studiju priekšmeti (bloks C), kā arī kursa darbi.   

Maģistra studiju  programmas gala pārbaudījumā ietilpst maģistra darbu izstrādāšana un 

aizstāvēšana, Starppriekšmetu gala eksāmens (no 2007. gada mutiskā formā).    

 

Studiju plāna (2016) ar akreditēto studiju plānu salīdzinošā analīze 

 

Studiju programma „Sociālo zinātņu maģistrs ekonomikā” 2012.gadā martā tika akreditēta 

virziena „Ekonomika” sastāvā pēc novērtēšanas ar ES eksperta grupu šadā sastāvā: Dr. Michael 

Emery, Prof. Asta Vasiliauskaite, Ms. Inta Lovnika, Mr. Martins Lidaks (LSA) ES Līguma Nr. 

2011/0012/1DP/1.1.2.2.1/11.IPIA/VIAA/001 ietvaros. Studiju programma kā virziena 

„Ekonomika” sastāvdaļa tika novērtētā pozitīvi un tika pieskaitīta pie 2.grupas programmām. 

2013.gadā 12.jūnijā studiju programma „Sociālo zinātņu maģistrs ekonomikā”  2012.gadā martā 

tika akreditēta virziena „Ekonomika” sastāvā. Akreditēta termiņš - 6 gadi.  
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2012.gada studiju plāns Uz 01.09.2015. studiju plāns Uz 01.09.2016. studiju plāns 

Nr. Priekšmeta nosaukums Bloks KP Priekšmeta nosaukums Bloks KP Priekšmeta nosaukums Bloks KP 

1. Stratēģiskā 

uzņēmējdarbības vadība 

A 4 Stratēģiskā vadībzinība 

(nosaukuma 

precizēšana) 

A 4 

Stratēģiskā vadībzinība 

 

A 4 

2. 
Zinātnisko pētījumu 

metodoloģija 

A 2 Zinātnisko pētījumu 

metodoloģija 

A 2 Zinātnisko pētījumu 

metodoloģija 

A 2 

3. 
Pedagoģija un 

psiholoģija 

A 2 Pedagoģija un 

psiholoģija 

A 2 Pedagoģija un 

psiholoģija 

A 2 

4. 
Mikro- Makro 

ekonomiskā analīze 

A 4 Mikro- Makro 

ekonomiskā analīze 

A 4 Mikro- Makro 

ekonomiskā analīze 

A 4 

5. 
Komercdarījumu 

aplikšana ar nodokļiem 

B 2 Starptautiskās 

komerctiesības un 

nodokli (Kursu 

apvienošana vienā  

studiju kursā) 

B 4 Starptautiskās 

komerctiesības un 

nodokli  

 

B 4 

6. 
Starptautiskās 

komerctiesības 

B 2 

7. 

IT zinātniskajos 

pētījumos 

B 4 Informācijas sistēmas 

un tehnoloģijas biznesā 

(kursa nosaukuma 

uzlabošana) 

B 4 Informācijas sistēmas 

un tehnoloģijas biznesā  

B 4 

8. 
Kredīta 

uzņēmējdarbības vadība 

B 2 Izņemts (2KP)      

9. 
Kvalitātes vadīšanas 

sistēmas 

B 2 Pārnests uz bloku C C 2 Brīvās izvēles 

priekšmeti 

C 2 

10. 

Ekonometrika A 4 Datu analīzes metodes 

un biznesa 

prognozēšana (kursu 

apvienošana) 

B 

d.b.A 

6 Datu analīzes metodes 

un biznesa 

prognozēšana  

B 

d.b.A 

6 

11. 
Ekonomiskas attīstības 

analītika un plānošana 

A 4 (2KP piesaistīti kursam 

Starptautiskās finanses) 

     

12. 

Starptautiskās finanses A 2 Starptautiskās finanses 

(kurss pagarināts līdz 

4KP) 

A 4   Starptautiskās finanses 

 

A 4   

13. 

Biznesa procesu 

modelēšana 

B 2 Biznesa procesu 

modelēšana un vadība 

(kursu apvienošana 

vienā kursā) 

B 4  Biznesa procesu 

modelēšana un vadība  

B 4  

14. 
Informācijas 

tehnoloģijas ekonomikā 

B 2       

15. Zinātniskais seminārs A 2 Zinātniskais seminārs I A 2 Zinātniskais seminārs I A 2 

16. Zinātniskais seminārs A 2 Zinātniskais seminārs II A 2 
Zinātniskais seminārs 

II 
A 2 

17. 

Inovācijas un 

Investīcijas 

A 2 Inovācijas vadība  

(nosaukuma 

precizēšana) 

A 2 Inovācijas vadība  A 2 

18. Operāciju pētīšana  B 2 Operāciju pētīšana  B 2 Operāciju pētīšana  B 2 

19. 

„Jaunās ekonomikas” 

teorētiskie pamati 

A 4 Globālā ekonomika un 

starptautiskā biznesa 

vide (iepriekšējais 

kurss izņemts kā 

neaktuāls) 

B 4 Globālā ekonomika un 

starptautiskā biznesa 

vide 

B 4 

20. 
Finanšu analīze A 4 Finanšu vadīšana 

(nosaukuma maina)  

A 4 Finanšu vadīšana 

 

A 4 

21. 
 

  Starptautiskie finanšu 

pārskatu standarti 

A  4 Starptautiskie finanšu 

pārskatu standarti 

A 4 

22. 
Pedagoģiskā prakse 

A 2 Akadēmiskā angļu 

valoda 

B 2 Akadēmiskā angļu 

valoda 

B 2 

23. 
Ekonomisku risku 

analīze 

B 2 Pārcelts uz C bloku C 2 Brīvās izvēles 

priekšmeti 

C 2 

24. Atestācijas eksāmens A 2 Atestācijas eksāmens A 2 Atestācijas eksāmens A 2 

25. Maģistra darbs A 20 Maģistra darbs A 20 Maģistra darbs A 20 

 Kopā KP  80   82    82 
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2012.g. un 2015.g - izmaiņas programmā  

Izdarītās izmaiņas studiju programmas akreditācijas periodā Maģistra studiju programmas 

„Sociālo zinātņu maģistrs ekonomikā” apjomā sastāda 16KP vai 19.5%, kas nepārsniedz 20 

procentu no akreditācijas iesniegumā dotās studiju programmas obligātās un ierobežotās izvēles 

daļas apjoma kredītpunktos. (saskaņā ar 2015.gada 14.jūlija MK “Augstskolu, koledžu un studiju 

virzienu akreditācijas noteikumi” Noteikumiem nr. 407 (pants 8.7.4.).  

Izmaiņas programmā pamatojums 

Visas izmaiņas, kas ir izdarītas mācību programmas saturā (priekšmetu komplekts), ir balstītas 

starptautisko ekspertu rekomendācijās studiju programmas akreditācijas laikā 2012. gadā. Ņemot 

vērā iepriekš aprakstītās rekomendācijas, kas ņemtas no ekspertu atskaites, neizbēgami 

programmā tika veiktas augstāk minētās izmaiņas, un tām ir mērķis – atjaunot un pastiprināt 

studiju programmas starptautisko saturu ar mērķi palielināt studentu skaitu. 

Pamatojumi: 

 Atsevišķiem studiju kursiem kredītpunktu skaits palielināts no 2 kredītpunktiem uz 4 

kredītpunktiem (Pamatojums: Starptautisko ekspertu rekomendācija); 

 Izstrādāti jaunie kursi („Globālā ekonomika un starptautiskā biznesa vide”; 

„Starptautiskie finanšu pārskatu standarti”) ar mērķi pastiprināt studiju programmas 

starptautisko nozīmi; 

 Izņemti no programmas neaktuālie kursi; 

 Paredzēti C bloka priekšmeti (agrāk nebija paredzēti);  

 Ieviests jauns studiju kurss „Akadēmiskā angļu valoda” (Pamatojums: Starptautisko 

ekspertu rekomendācija: Palielināt studiju kursu skaitu, kuri tiek pasniegti angļu valodā.) 

2015.g. un 2016.g - izmaiņas programmā  

Studiju priekšmetu attiecību blokos izmaiņas 2016. gadā 
 

Studiju priekšmetu attiecība blokos parādīta nākamajā tabulā: 

Bloks Studiju priekšmeti 

Studiju programma 

2015. g. un 2016.g. 

Studiju programma 

2015.g. 

Studiju programma 

2016.g. 

Apjoms, 

kredītpunktos 

Īpatsvars, 

% 

Apjoms, 

kontaktā 

stundās 

Īpatsvars,, 

% 

Apjoms, 

kontaktā 

stundās 

Īpatsvars,, 

% 

A Obligātie 30 36,6 360 52,3 296 47,4 

B Obligātās izvēles 24 29,3 304 44,2 304 48,7 

C Brīvās izvēles 4 4,9 24 3,9 24 3,9 

B Kursa darbi 2 2,4 - - - - 

A Gala pārbaudījums 22 26,8 - - - - 

Kopā 82 100,0 688 100,0 624 100,0 

 

Tabulā redzams, ka kredītpunktu sadalījums disciplīnās programmas blokiem A, B, C 2016 

nemainījās, salīdzinot ar 2015. Tomēr, izmaiņas kontaktstundu skaitā 2016. bija nozīmīgs 

lielums - no 688 stundām 2015. gadā līdz 624 stundām 2016. gadā.   

Šajā gadījumā viss samazinājums ir saistīts ar A bloka disciplīnām, kurās konaktstundu 

samazinājums bija 18% (no 360 stundām 2015. gadā līdz 296 stundām 2016. gadā) 

2016. gadā nebija izmaiņu mācību programmas disciplīnās; izmaiņas attiecās tikai uz  

priekšmetu parsniegšanas secību. 

 

8.3. Studiju programmas praktiskā īstenošana. Vērtēšanas sistēma 

Mācību-metodiskais nodrošinājums studiju programmas realizācijai notiek uz pieņemtās 

„Transporta un Sakaru Institūta vadības politikas studiju programmu vadības jomā” pamata. 

Obligātie mācību-metodiskā nodrošinājuma elementi ir: studiju kursu anotācijas, metodiskais 
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plāns ar visu veidu starpkontroles norādījumiem, metodiskie norādījumi visu kontroles formu 

izpildei, plānotais apmācības rezultāts, jautājumi priekš sagatavošanās gala eksāmeniem. 

Ir veikts nopietns metodiskais darbs divos virzienos: 

1. Docētāji  izstrādāja visu studiju kursu aprakstus latviešu, angļu un krievu valodās. Katrs 

studiju kursa apraksts konkretizē kursa mērķi un mācību rezultātus, kā arī ietver galējā 

novērtējuma veikšanas metodiku.  

2. Izstrādāti un apstiprināti jauni studiju kursi: 

 Mācībspēka V.U. Jaunie kursi Jaunie kursi tālmācībai 

2. Stukaļina J. Strategic management (EN) 4KP 

 

, 

3. Kuzmina-Merlino I. Financial Management (EN) 4KP 

Management Accounting (EN) 

4KP 

Finanšu vadīšana (RU) 4KP  

4. Stetjuha A.  Publiskā sektora ekonomika  

Mikro- un makroekonomiskā analīze  

Globāla ekonomika un starptautiskā biznesa 

vide (RU) 4KP 

The Global Economy and International 

Business Environment (EN) 4KP 

3. Mācībspēku kvalifikācijas paaugstināšana metodiskajos jautājumos: 

Nr V.U. Amats Vieta Periods 

1. Stukaļina J. Dr.admin., 

as.prof. 

katedras vad.p.i. 

Latvijas Universitāte Continuing 

Educational Programme “language and 

Communication: Research Methodology 

Perspective” (6ECTS) 

24.-26.majis 

2016. 

2. Kuzmina-Merlino I. Dr.oec., prof. University of Thessaly, Volos, Greece 

Training school “Urban and Transportation 

Planning 

24-25 Maijs 

2016 

 

4. Semināru organizēšana metodiskajos jautājumos mācībspēku pedagoģiskās kvalifikācijas 

paaugstināšanai 

Nr V.U. Pedagoģiskais seminārs Datums 

1. Fainglozs L. Lekciju kursu “Riska kapitāla ievadkurss” 16 akadēmisko 

stundu apjoma. Kursa autors: Latvijas riska kapitāla asociācijas 

valdes loceklis, Dr.sc.admin. Anatolijs Prohorovs 

13.10.2015- 

10.11.2015 

2. Kuzmina-Merlino I. Pedagoģiskais seminārs Case metodes pielietošana finanšu 

disciplīnas pasniegšana maģistratūrā  

14.aprīlis 2016 

 Išmuhametovs I. Pedagoģiskais seminārs  - Pedagoģiskā retorika jaunajiem 

docētājiem 

TSI  Pedagoģiskie semināri  - 16 akadēmisko stundu apjoma. 

21.aprīlis 2016 

02-05.2016 

3. Stukaļina J. Studiju kursa veidošana Moodle sistēmā  19.maijs 2016 

 

Studiju kursu aprakstu pārbaudes laikā, kuru sagatavoja pasniedzēji, tika atklātas šādas tipiskas 

nepilnības: 

 Pasniedzēji maz (nedaudz) strādā ar mācību literatūru angļu valodā, kas ir acīmredzams no 

rekomendējamo avotu saraksta; vairākos gadījumos tiek piedāvāta mūsdienām neatbilstoša 

literatūra;  

 Noformulētie studiju rezultāti nav saistīti ar novērtējuma veikšanas sistēmu.  

 Vairākos gadījumos nav loģiska sakara novērtējuma veikšanas sistēmai ar studiju kursa 

saturu (īpaši patstāvīgā darba daļas organizācijā). 

 Atsevišķām studiju disciplīnām studiju kursu saturs bakalaura un maģistra programmām 

būtiski neatšķiras. 
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Secinājums: 

1) ir nepieciešams turpināt darbu studiju kursu aprakstu sagatavošanas mērķu 

noskaidrošanai un to satura uzlabošanai; 

2) ir nepieciešams izstrādāt Nobeiguma darbu noformēšanas metodiskus norādījumus.  

Vērtēšanas sistēma 

Saskaņā ar TSI Senāta pieņemtajiem noteikumiem, studiju rezultāti akadēmiskā maģistra studiju 

programmā tiek vērtēti pēc diviem vērtēšanas kritērijiem: kvalitātes kritērijs – atzīme 10 baļļu 

sistēmā un kvantitatīvais kritērijs – kredītpunkti pēc kopējā stundu skaita studiju kursā. 

Studiju programmā Sociālo zinātņu maģistrs ekonomikā studiju kursu rezultātu novērtēšanā 

pielieto komplekso metodi. Tā ietver studentu praktisko darbu, individuālā vai grupu darba, starp 

pārbaudījumu un gala pārbaudījumu (eksāmenu) rezultātu novērtējumu. Lai veicinātu studentu 

pastāvīgu darbu, ir noteikts, ka gala pārbaudījuma (eksāmena) vērtējums sastāda ne vairāk kā 

50% no studiju kursa gala atzīmes. Semestra sākumā studenti tiek informēti kādā veidā tiks 

noteikts galīgais rezultāts (atzīme). Studiju kursa aprakstos, kas ir pieejami TSI informatīvajā 

sistēmā, ir norādītas prasības studiju kursu kredītpunktu ieguvei. 

Praktiski novērtēšanas process notiek regulāri visu studiju laikā. Studentu zināšanu galīgo 

vērtējumu izdara semestra beigās pēc visu posmu: praktisko darbu, semināru, patstāvīgā darba, 

starp pārbaudījumu un eksāmena rezultātiem. Katra kursa docētājs ir izstrādājis novērtējuma 

metodiku un studiju kursu vērtēšanas sistēma tiek apspriesta attiecīgās katedras sēdē.  Vērtēšanas 

metodikā norāda, cik % no kopējā novērtējuma sastāda katrs novērtējuma kritērijs. 

Aktualizētajos studiju kursu aprakstos vērojama kopējā tendence palielināties starp 

pārbaudījumu daļai, kas vērtējama pozitīvi, jo ļauj studentam vienmērīgi apgūt studiju materiālu 

un saņemt iegūto zināšanu novērtējumu. 

Maģistra darba novērtēšanā izmanto komplekso pieeju. Pilnībā izstrādāta maģistra darba 

novērtēšana notiek valsts gala pārbaudījumu komisijā, pie kuras maģistrants aizstāv izrecenzētu 

maģistra darbu. Komisijas locekļi ņem vērā šādus kritērijus: 1)  maģistra darba izstrādes satura 

kvalitāte un atbilstība studiju virzienam; 2) darba atbilstība maģistra darbu rakstīšanas 

metodiskajiem norādījumiem; 3) prezentācijas kvalitāte; 4) studenta prasme atbildēt uz komisijas 

jautājumiem; 5)  recenzijā izteiktais vērtējums un piezīmes. Kopējais maģistra darba vērtējums 

veidojas, apkopojot katra komisijas locekļa izliktās atzīmes un par to balsojot. Komisijas 

priekšsēdētājam strīdu gadījumos ir noteicošā balss. 

9. STUDIJU VIRZIENA STUDĒJOŠIE  

Bakalaura studiju programma “Sociālo zinātņu bakalaurs ekonomikā” 

2015./2016. mācību gadā  kopējais studentu skaits  sastāda 113 cilvēkus  (pēc stāvokļa uz 2015. 

gada 1. oktobri). 

 

2016./2017. mācību gadā   kopējais studentu skaits, kuri mācās programmā, ir 129 studenti (pēc 

stāvokļa uz 2016. gada 1. oktobri), tajā skaitā 59 - pilna laika studējošie un 60 - nepilna 

laika studenti.  24- ārzemju studenti, 28 - tālmācība.   

Maģistra studiju programma “Sociālo zinātņu maģistrs ekonomikā” 

Maģistra studiju programmas studējošo skaits: 

2015./2016. mācību gadā   - 11 cilvēkus (pēc stāvokļa uz 2015. gada 1. oktobri). 
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2016./2017. mācību gadā   kopējais studentu skaits ir 13 studenti (pēc stāvokļa uz 2016. gada 1. 

oktobri), tajā skaitā 4 - pilna laika studējošie un 9 - nepilna laika studenti.  1- ārzemju studenti,  

3- tālmācība.   

 

Avots: TSI datu bāzes dati uz 2016.gada 01.oktobri. 

 

 
 

Virziena studējošo skaita dinamika 2012.-2016.g.  

(dati uz mācību gada 01.10.) 

 

a)  b)  

Virziena ārzemju (a)  un tālmācību (b) studējošo skaita dinamika 2012.-2016.g. 

(dati uz mācību gada 01.10.)  

Uz 2016.g. 1. oktobri  virzienā „Ekonomikā” mācās 142 studenti, tajā skaitā 25 ārzemju 

studenti, 31 - tālmācībā. 

Kā ir redzams attēlos, sākot ar 2015. gadu  palielinās studentu skaits studiju virzienos, kas 

apliecina piedāvāto izglītības  programmu pievilcību. Īpaša interese par studiju programmām ir 

ārzemju studentiem, kas 2016. gadā veido 17,6% no kopējā studējošo skaita. Pieaug interese 

par studijām angļu valodā.  

10. STUDIJU VIRZIENA PROGRAMMU ABSOLVENTI 

Maģistra studiju programmas “Sociālo zinātņu maģistrs Ekonomikā” studējošo skaits: 

Absolventu skaits: 

 Pavisam - 5, t.sk. 

 Pilna laika - 1 

 Nepilna laika - 4 
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Bakalaura studiju programma “Sociālo zinātņu bakalaurs Ekonomikā” 

2015./2016.ak.gadā studiju programmu absolvēja 12 – pilna laika un 4 – nepilna laika studējošie. 

11. STUDĒJOŠO UN ABSOLVENTU APMIERINATĪBA  

Aptauju rezultātu kopsavilkums par studējošo apmierinātību ar studiju kvalitāti un to 

izmantošana studiju programmu kvalitātes uzraudzībā 

Anketēšanas (no 01. marta līdz 31. maijam) mērķis bija noskaidrot studentu viedokli par studiju 

kvalitāti TSI 2015, 2016. gadā.  Galvenā uzmanība tika veltīta akadēmiskā personāla 

vērtējumam, izvērtējot docētos studiju kursus. Studentiem tika piedāvāts atbildēt uz 13 

jautājumiem un paust savas vēlmes studiju procesa kvalitātes uzlabošanai. Katram docētājam 

tika noteikta vidējā atzīme, kas tika ņemta vērā akadēmiskā personāla atestācijas procesā.  

VEF fakultātē anketēšanā piedalījās  62 studentu. Lielākajai  daļai respondentu  (80% no kopējā 

skaita) bija augsts nodarbību apmeklējuma līmenis (vairāk nekā  75%). 

Jautājuma “Kā Jūs vērtējat TSI piedāvātā izglītības pakalpojuma kvalitāti?” atbilžu sadalījums 

bija šāds: 

 9% respondentu izglītības pakalpojuma kvalitāti TSI vērtē ka teicamu; 

 56% no aptaujātajiem atzīēja, ka TSI izglītības pakalpojuma kvalitāti uzskata par labu.  

 1% izglītības pakalpojuma kvalitāti vērtē kā apmierinošu, bet 4% aptaujāto izglītības 

pakalpojuma kvalitāti  vērtē negatīvi; 

 3% respondentu nav apmierināti ar izglītības kvalitāti; 

 1% respondentu atzīmēja, ka “ir grūti atbildēt”. 

 

Galvenās studentu izteiktās piezīmes: 

- vairāk kontaktnodarbību  

- mazāk teorijas, vairāk praktisko nodarbību, vairāk salīdzinājumu ar reālajām situācijām; 

- interaktīvo metožu izmantošana nevis slaidu lasīšana; 

- būtu lieliski, ja nodarbības būtu nevis kā nepārtrauktas lekcijas, bet gan praktiskie darbi 

grupās;  

- nepieciešams studentus apgādāt ar izdales materiāliem; 

- lielāku bibliotēkas fondu pieejamību; 

- lielāku darba intensitāti nodarbību laikā, mazāk patstāvīgos darbu; 

- vairāk mūsdienīgu priekšmetu specialitātē; 

- piesaistīt lekciju lasīšanai pasniedzējus praktiķus; 

- nepieciešamība apspriest pārbaudes darbu rezultātus. 

Kopumā, anketēšanas rezultāti norāda uz nepieciešamību paplašināt pielietoto mācību metožu 

klāstu, ieviešot interaktīvās mācību formas, uzlabot izdales materiālu kvalitāti un to pieejamību 

studentiem; pieaicināt nodarbību vadīšanai speciālistus praktiķus. 

Aptauju rezultātu kopsavilkums par absolventu apmierinātību ar studiju kvalitāti un to 

izmantošana studiju programmu kvalitātes uzraudzībā 

 

2016.gadā septembrī VEF fakultāte veica TSI VEF fakultātes absolventu (2012.-2016.g.) 

aptauju, kurā piedalījās TSI maģistra studiju programmas Sociālo zinātņu bakalaurs un maģistrs 

absolventi (speciālisti un struktūrvienības vadītāji) šādu organizāciju pārstāvji: Cargomax, SIA 

Deliar, A/S "BLB Baltijas Termināls”, SIA "4finance IT”, Wellness Travel Group, Diatom 

Enterprises, SGS Latvija Ltd., AS "NORVIK BANKA”, Dinotrans SIA, VCA Pavnieki, Media 

House, SIA Eltel Networks, AAS Baltikums, Latvijas pasta banka AS, LNK Centre, RBK 

Games, 29.vidusskola, AS SAF Tehnika, BKUS, рašnodarbinātā persona, OEG, Casino, SIA 

"Binarium", SIA CSC Telekom, TEZ TOUR, Aroma Floris, Cityfinances SIA, EHR Mediju 
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Grupa, Rīgas Centrālcietums, AS Balticom, Pricewaterhouse, Coopers SIA, SIA Pilots' Club, 

Airline Support Baltic, SIA ExpressCredit, SIA"Olympic Casino Latvia", SIA "De Nova Agro" , 

Dinotrans, Sabi sushi, Drogas u.c. 

Izstrādātā anketa satur 26 jautājumus. Piedalījās TSI absolventi - 12 (maģistri) un 30 (bakalauri). 

Zemāk ir dots aptaujas rezultātu īss apkopojums tabulas veidā: 
Jautājumi Atbildes   (maģistri) Atbildes   (bakalauri) 

Kurā gadā Jūs absolvējāt TSI?  2012 – 2016 (ziemas izlaidums) 2012 – 2016 (ziemas izlaidums) 

Norādiet, lūdzu, Jūsu programmas 

nosaukumu 

Visas atbildes: Sociālo zinātņu 

maģistrs ekonomikā 

Visas atbildes: Sociālo zinātņu 

bakalaurs ekonomikā 

Izglītības forma: 8– pilna laika; 4 – nepilna laika 

bijušie studējošie  

18– pilna laika; 12 – nepilna laika 

bijušie studējošie 

Tagad Jūs strādājiet? 11– ja , 1 – nē  27 – ja, 3 – nē (2 - macības) 

Organizācijas nosaukums, kurā 

tagad Jūs strādājiet  

Hi End Solutions SIA, SIA 

Skada, Koduliising OÜ, Baltic 

Conteiner Terminal, As Drogas, 

AS "NORVIK BANKA”, AAS 

Baltikums  u.c. 

Torgy Baltic, Mogotel, Warranty 

Expert, SIA Inoxa, SIA BEGONIJA, 

AT logistic, Rittal UAB filiāle Latvijā, 

Reho, "ETL-Baltic Group", Transporta 

un sakaru institūts, Ieslodzījuma vietu 

Pārvalde, FSC EU  SIA u.c. 

Kādu amatu Jūs ieņemiet?  4– struktūrvienības vadītāji,  8 - 

speciālisti 

5 - struktūrvienības vadītāji, 1 – 

administratori, 26  speciālisti 

Vai Jūsu profesionālā darbība ir 

saistīta ar TSI iegūto izglītību? 

3 – ja;5 – daļēji; 4 – nē.  10 – ja; 14 – daļēji; 6– nē. 

Tālāk ir norādītas atbilžu vidējās vērtības pēc 7-baļļu sistēmas  (Piedalījās   TSI absolventi - 12 

(maģistri) un 30 (bakalauri). 

Novērtējiet, lūdzu, pēc 7-baļļu sistēmas (7-pilnīgi piekrītu, 6-pamatā piekrītu, 5-

vairāk piekrītu, 4-kaut kas vidējais, 3-vairāk nepiekrītu, 2-pamatā nepiekrītu, 1-

pilnīgi nepiekrītu, 0-nezinu, ko teikt)  

Atbildes   

(maģistri) 

Atbildes   

(bakalauri) 

Kā Jūs novērtējiet savas perspektīvas darba tirgū pēc TSI absolvēšanas? 4,67 4,53 

Jūsu domas par TSI apgūtās izglītības programmas kvalitātes līmeni 5,17 5,60 

Vai, Jūsuprāt, studiju procesā iegūtās zināšanas, prasmes un kompetence atbilst 

mūsdienu darba tirgus prasībām? 5,17 5,27 

Vai, pildot savus amata pienākumus, izmantojat zināšanas, prasmes un 

kompetenci, kas iegūta studiju laikā? 4,67 5,07 

Vai uzskatāt, ka studiju programmas saturs atbilst Jūsu izvēlētās darbības sfēras 

attīstības tendencēm 4,83 4,60 

Studiju kursi, kas ir ietverti programmā, papildina viens otru, veidojot nozares 

sistemātisko izpratni 5,67 5,60 

Studiju kursi bija interesanti un noderīgi 5,50 5,73 

Studiju procesa organizācija sekmēja studiju motivācijai 5,00 5,67 

Sagatavotie elektroniskije materiali (Moodle, Intranet uc.)  vienkāršoja studiju 

procesu 6,17 6,33 

Studijas palīdzēja attīstīt   prasmes ar darbā  nepieciešamajam datorprogrammām 5,17 5,33 

Pasniedzējiem bija svarīgi, lai studenti labi apgūtu studijas kursu 5,17 5,80 

Pasniedzēju sastāvs - zinošs un kompetents 5,00 6,20 

Studiju daļu darbinieku attieksme pret studentiem bija labvēlīga 5,17 6,40 

Studiju laikā bija iespēja uzsākt savas profesionālās attīstības un karjeras 

plānošanu 5,50 5,07 

Tika pievērsta uzmanība komunikatīvās kompetences attīstībai lietišķajās 

situācijās 5,67 5,80 

Studiju laikā pilnveidoju  komandas darba prasmes 5,50 5,53 

Iemācījos efektīvi prezentēt  sevi un sava darba rezultātus, pieņemt lēmumus 5,50 5,73 

Studiju telpas atbilda augstskolas mūsdienu prasībām 5,50 6,27 

Labas TSI portālu – tsi.lv, e.tsi.lv, intra.tsi.lv iespējas 6,00 6,20 

Secinājums: Absolventu attieksme pret TSI studijas kopumā ir pozitīva.  
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Pirmajā anketas aptaujā, kas  bija domāta respondentiem, kuri pabeiguši Transporta un sakaru 

institūtu laika posmā no 2011. gada līdz 2014. gadam, piedalījās 300 cilvēki. Aptaujas mērķis 

bija izpētīt jautājumu, kas saistīts ar nodarbinātību.  

Pēc absolventu anketēšanas rezultātiem, nodarbināti ir 93%. Gandrīz pusi absolventu nav 

nodarbināti savā specialitātē. Uz jautājumu, kas bija noteicošais tam, ka absolventi nav 

nodarbināti savā specialitātē, respondenti atzīmēja darba pieredzes trūkumu. Tika arī teikts, ka 

darba devēji biežāk uzmanību pievērš darba pieredzei un tikai tad personiskām īpašībām, un, 

visbeidzot, augstskolas diplomam. 

12. ZINĀTNISKĀ PĒTNIECĪBA STUDIJU VIRZIENA JOMĀ 

Zinātnisko konferenču organizēšana 

TSI katru gadu uz savas bāzes organizē daudz zinātniskās un mācību metodiskās konferences, 

no kurām, galvenās ir: 

Ikgadējās konferences:  

1. International Conference “Reliability and Statistics in Transportation and 

Communication”. 2000-2015. TSI, Riga, Latvia; 

2. Conference “Research and Technology – Step into the Future”. 2002-2016, TSI, Riga, 

Latvia; 

3. Starptautiskā zinātniskā un mācību metodiskā konference „Mūsdienu izglītības 

problēmas” 2004.-2016. TSI, Rīga, Latvija. 
 

Docetāja uzvārds , iniciāļi Daudzums 

Zinātniskās publikācijas starptautiski recenzētos izdevumos  

Kuzmina-Merlino I.   

Ishmuhametov I.    

Stukalina J. 

3 

1 

2 

Referāti starptautiskās zinātniskās konferencēs  

Kuzmina-Merlino I. 

 Ishmuhametov I.  

Palma A.  

Stukalina J. 

 Serjogina A. 

Stetjuha A. 

Višņevska А. 

Skorobogatova O. 

3 

5 

2 

2 

2 

1 

1 

3 

Publikācijas profesionālajos žurnālos   

Roliks J. 2 

Piedalīšanās starptautiskās zinātniskās konferencēs  

Kuzmina-Merlino I.  

Ishmuhametov I. 

Palma A. 

Pozdnyakova O 

Stukalina  S. 

 Serjogina A. 

Višņevska A. 

Popova Y. 

Stetjuha A. 

4 

4 

1 

1 

3 

1 

4 

5 

1 

 Piedalīšanās TSI konferencēs: MIP (26 – 27 February 2016), RESEARCH and 

TECHNOLOGY – STEP into the FUTURE  

 

Ishmuhametov I. 

Pozdņakova O. 

Kuzmenko L. 

Palma A. 

Serjogina A. 

Popova Y. 

4 

1 

1 

1 

1 

2 
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Stukalina J. 

Stetjuha A. 

Serjogina A. 

Kozhevnikova M. 

Skorobogatova O. 

Zervina O.  

Kuzmina-Merlino I. 

1 

1 

1 

2 

2 

1 

1 

Citi zinātniskie darbi  

Piedalīšanās zinātniskajos un citos  projektos 

Kuzmina-Merlino I. VIAA projekta Nr. 2.DP/2.1.1.3.3./15/IPIA/VIAA/006 ”TSI institucionālās 

kapacitātes attīstība” piedalīšanos kā vadošais pētnieks, 01.05.15.-31.12.15.   

Kuzmina-Merlino I.  ALLIANCE – Enhancing excellence and innovation capacity in sustainable 

transport interchanges. Grant agreement Nr. 692426. 01.02.2016. – 31.12.2018. 

Ishmuhametov I. LEARN IT (ERASMUS+) 2014-1-PL01-KA200-003353.  

Ishmuhametov I. Implementation of Software Engineering Competence Remote Evaluation for 

Master Program Graduates (ISECRET)” Nr.: 2015-1-LV01-KA203-013439. 

Stukalina J. LEARN IT (ERASMUS+) 2014-1-PL01-KA200-003353.    

Stukalina J. COST Action CA15137 European Network for Research Evaluation in the Social 

Sciences and the Humanities (ENRESSH. 

Kazanovska V. LEARN IT (ERASMUS+) 2014-1-PL01-KA200-003353. 

Palma A. LEARN IT (ERASMUS+) 2014-1-PL01-KA200-003353. 

Pozdnyakova O. LEARN IT (ERASMUS+) 2014-1-PL01-KA200-003353.  

Faingloz L. LEARN IT (ERASMUS+) 2014-1-PL01-KA200-003353.  

Faingloz L. Izcilības un inovāciju kapacitātes veicināšana ilgtspējīgos transporta mezglos” 

(ALLIANCE – Enhancing excellence and innovation capacity in sustainable transport 

interchanges, Grant agreement no.: 692426). 

Faingloz L.  Uzņēmumu ienākuma nodokļa atliktā maksājuma ieviešana kā būtisks faktors 

Latvijas ekonomikas attīstībā. RISEBA darba dokuments 16/9 – 2016. ISBN 978-9984-705-35-

4. 

Promocijas darbu vadīšana  

Kuzmina-Merlino I. Kotane Inta, Rēzeknes augstskola. Latvijas mazo uzņēmumu 

komercdarbības efektivitātes novērtējums (RISEBA). 

Kuzmina-Merlino I. Pavlovska O. Integrated Performance Management System development for 

ensuring effective decisions in International Holdings (RISEBA). 

Kuzmina-Merlino I. Ieva Kozlovska, Banku Augstskola. Ilgtermiņa aktīvu vērtības vadīšana 

(Latvijas biržas) uzņēmuma korporatīva vadības sistēmā. 

Kuzmina-Merlino I. Oksana Skorobogatova, TSI, Transporta infrastructure Performance 

Management. 

Studijas doktorantūrā 

Plise M. TSI, логистика "Повышение эффективности перевозочного процесса” 

Popova J. Studijas doktorantūrā, Baltijas Starptautiskā akadēmija (закончила) 

Skorobogatova O., TSI, Transporta infrastructure Performance Management. 
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Kozlovska I., Banku Augstskola. Ilgtermiņa aktīvu vērtības vadīšana (Latvijas biržas) uzņēmuma 

korporatīva vadības sistēmā.  

Fainglozs L. TSI 

13. AKADĒMISKĀ PERSONĀLA METODISKAIS DARBS   UN 

ORGANIZATORISKĀS KOMPETENCES 

 Metodiskais darbs  

Jauno maģistra studiju programmas studiju kursu izstrāde :  

Kuzmina-Merlino I. Financial Management, 4KP, (EN) 

Kuzmina-Merlino I. Korporatīvās finanses, 4KP. (RU) 

Kuzmina-Merlino I. Management Accounting ,4KP. (EN) 

Studiju kursi tālmācībai  

Išmuhametovs I. Pedagoģija un Psiholoģija 2KP (EN) 

Stetjuha A. Publiskā sektora ekonomika, 2 KP (RU) 

Stetjuha A. Mikro un makroekonomiskā analīze 4KP (RU) 

Stetjuha A. The Global Economy and International Business Environment 4KP (EN) 

Roļiks J. Innovation Management. 4 KP (EN) 

Kuzmina-Merlino I. Financial Management, 4KP, (EN) 

 

Akadēmiskā personāla organizatoriskās kompetences 
Semināru un kursu organizēšana  

 
Atbildīgā persona Pasākumi Datums 

I.Kuzmina-Merlino  Pedagoģiskais seminārs. Keis metožu izmantošana 

finanšu disciplīnu mācīšanā. 

14. aprīlis 2016 

I.Išmuhametovs  Pedagoģisko semināri organizēšana   - 10 sem.  

Darbs ar skolām, prezentācija vecāko klašu skolēniem.  

Nodarbību organizēšana  TSI SCHOOL - YOUR 

ROAD TO THE FUTURE CAREER   

2015. gada 28. aprīlī 

 

Starptautisko konferenču organizācijas komisijas vadība vai līdzdalība to darbībā, zinātnisko izdevumu 

redakcijas kolēģijas vadība vai līdzdalība to darbībā, utt. 

 
V.U. Nosaukums 

I.Kuzmina-Merlino  (1) Editorial team in the International Management Journals, U.K. ISSN: 1742-528X (on-

line journals)   (from 2005)  

2) Emerald Emerging Markets Case Studies, review of manuscript ID EEMCS-05-2014-

0147 , 2015 

(2). The Clute Institute, Journal of Business Case Studies, Reviewers’ team. 

(3). 11
th

 International Strategic Management Conference, Member of the Peer review 

committee, July 23-25, 2015, Vienna, Austria 

(4). The Seventh International conference „Entrepreneurship Teaching, Research and 

Practice in Global Environment – Building Bridges”, 8-10 June, 2016, Pomorie, Bulgaria. 

(5). The 5th International Conference on Leadership, Technology, Innovation and 

Business Management 2015 (ICLTIM-2015) Member of Advisory Board   

(6). Scientific-Practical Conference ‘Business Strategy: Performance in Systemic 

Transformations Conditions’, SHEI Kyiv National Economic University named after 

Vadym Hetman 19-20 November, 2015, Kiev, Ukraine. Organizing committee. 

(7). International Scientific Symposium „Economics, Business & Finance”, Jurmala, 

Latvia, July 8-10, 2016. Scientific committee.  

(8). Zinātne un tehnoloģija – Solis nākotnē. TSI zinātniski-praktiskā konference, 2015, 

Programmas komitēja loceklis.  

(9) MIP – 2016, Mūsdienu izglītības problēmas, 25-26.februāris 2016. Programmas 

komitēja loceklis. 

Zinātne un tehnoloģija – Solis nākotnē. TSI zinātniski-praktiskā konference, Programmas 

komitēja loceklis. 
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V.U. Nosaukums 

I.Išmuhametovs (1). Organizing Committee, Vice-Chair; MIP – 2016, Mūsdienu izglītības problēmas, 25-

26.februāris 2016. Programmas komitēja loceklis. 

(2). VI Starptautiskas konferences “Psiholoģiskais atbalsts izglītības jomā: teorija un 

prakse” programmas komitejas loceklis,  Yoshkar-Ola, Krievija,  2015. gada 24-26 

decembrī  

(3). Konferencē R&T-SiF  2015. gada 11. decembrī programmas komitejas loceklis. 

(4). Konferencē R&T-SiF  2016. gada 21. - 22. aprīlis programmas komitejas loceklis. 

 

A.Višņevska  Programmas komitēja loceklis. 

Starpt.zinātniski-praktiskā konference ” Studenta profesionālā un zinātniskā identitāte”  

Baltijas psihol. Un men.augstskola 

O.Skorobogatova  Zinātne un tehnoloģija – Solis nākotnē. TSI zinātniski-praktiskā konference, 2015, 

Programmas komitēja loceklis.  

 

A. Palma  MIP – 2016, Mūsdienu izglītības problēmas, 25-26.februāris 2016. Programmas komitēja 

loceklis. 

Zinātne un tehnoloģija – Solis nākotnē. TSI zinātniski-praktiskā konference, Programmas 

komitēja loceklis. 

J. Stukalina MIP – 2016, Mūsdienu izglītības problēmas, 25-26.februāris 2016. Programmas komitēja 

loceklis. 

L. Kuzmenko  MIP – 2016, Mūsdienu izglītības problēmas, 25-26.februāris 2016. Programmas komitēja 

loceklis. 

 

A. Stetjuha (1). Member of the International Advisory Board of the Journal “Economic Alternatives”, 

- University of National and World Economy, Sofia, ISSN 1312-7462 

(2). MIP – 2016, Mūsdienu izglītības problēmas, 25-26.februāris 2016. Programmas 

komitēja loceklis. 

(3). Zinātne un tehnoloģija – Solis nākotnē. TSI zinātniski-praktiskā konference, 

Programmas komitēja loceklis. 

 

Zinātnisko un akadēmisko komisiju vai koleģiālo institūciju vadība vai līdzdalība to darbībā 

 
V.U. Komisijas nosaukums 

I.Išmuhametovs   TSI Senāta loceklis (priekšsēdētāja vietnieks, MMK) 

 VEF Fakultātes domes loceklis 

 TSI Satversmes sapulces loceklis (priekšsēdētāja vietnieks) 

 TSI - skola,  darba organizācija ar skolēniem 

 Latvijas  profesionālo psihologu asociācijas loceklis 

 BSA Maģistra studiju programmas „Psiholoģija” atestācijas komisijas priekšsēdētājs 

   

J. Stukalina   TSI zinātnisko institūciju ievēlētā vadošā pētniece 

 http://www.tsi.lv/sites/default/files/editor/science/nauchnye_sotrudniki_2015_0.pdf 

 Latvijas Augstskolu profesoru asociācijas locekle 

 LZP eksperte 

  

I.Kuzmina-Merlino   LZP experts. Expert in economic science of the Latvian Council of Science 

 TSI zinātnisko institūciju ievēlētais vadošais pētnieks  

 Latvijas Augstskolu Profesoru Asociācija 

 RISEBA, Banku augstskolas un Stockholm school of Economics augstskolas kopīgo 

profesoru padomes loceklis 

  

A. Stetjuha   Latvijas Augstskolu Profesoru Asociācija 

 TSI Senāta loceklis;  

 VEF domes fakultātes loceklis 

  

V. Jeltiševs   Arbitrāžas tiesas loceklis (TSI)  

 VEF domes fakultātes loceklis 
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14. ĀRĒJĀ SADARBĪBA 

Transporta un sakaru institūtā kopš 2005/2006. akadēmiskā gada tiek īstenota Erasmus apmaiņas 

programma, kuras ietvaros katru gadu augstskola realizē studējošo un mācībspēku un personāla 

apmaiņu, kā arī uzņem studējošos un mācībspēkus no partneraugstskolām. TSI ir noslēdzis 20 

sadarbības līgumus par Erasmus apmaiņas programmas realizāciju ar partneraugstskolām no 

Beļģijas, Bulgārijas, Igaunijas, Itālijas, Lietuvas, Polijas, Rumānijas, Slovākija, Spānijas, Vācijas 

un Zviedrijas, kuru ietvaros „Studentu mobilitātē – studijas un prakse” aktīvi piedalās arī 

„Vadība, administrēšana un nekustāma īpašumu pārvaldība” virziena studējošie. Erasmus staff 

Exchange programs piedalījās 3 Vadībzinības un Ekonomikas fakultātes pasniedzēji.  

Viesu lekcijas Erasmus programmas ietvaros 

Viesu lekcijas:  

Viesu lektors Amats Lekcijas tēma Lekciju ilgums  Periods  

Serkan Gursoy Ass. Professor  

Beykoz Lojistik 

Meslek Yuksekokolu  

Big Data as a Big Capital 

and Latest Strategies for 

globalizing business 

8 ak.st 9.-13.maijs 

2016 

Prof. Massimo 

Merlino 

Bergamo University, 

Itālija 

International marketing  4 ak.st.  07.10.2014. 

 

Latvijas speciālistu piesaiste studiju procesā 

Viesu lektors Amats Lekcijas tēma Lekciju ilgums  Periods  

Dr. Anatolijs 

Prohorovs 

SIA „Proks Capital” 

valdes priekšsēdētājs, 

Latvijas riska kapitāla 

asociācija (LVCA) 

valdes loceklis 

Personiskā brenda 

veidošana un virzīšana 

zinātniskajā un 

pedagoģiskajā darbībā.  

4 ak.st.  2015.gada 

15.decembris,  

Aud. 230 

Ilze Jaunsleine Rietumu Banka 

 

Noziedzīgi iegūtu līdzekļu 

legalizācijas novēršana 

4 ak.st. 2016.gada 

22.marts 

Rietumu 

banka telpā 

Studentu mobilitāte  

TSI ir noslēdzis virkni sadarbības līgumu ar partneraugstskolām un organizācijām no Eiropas 

Savienības valstīm, Krievijas un Kazahstānas par dalību kopīgos pētniecības un inovāciju 

projektos, sadarbību sniedzot konsultāciju pakalpojumus, mācībspēku apmaiņu u.c. Tādi līgumi 

ir noslēgti ar Viļņas Gediminas Tehnisko universitāti,  M. Tinišpajeva Kazahstānas Transporta 

un komunikāciju akadēmiju, Sanktpēterburgas Valsts politehnisko universitāti u.c. 

Starptautisko zinātnisko projektu ietvaros, TSI maģistrantiem tiek sniegta iespēja izbraukt uz 

ārvalstu augstskolām vai zinātniskajām institūcijā materiālu iegūšanai bakalaura vai maģistra 

darba izstrādei. 

Fakultātes Dome 

Ņemot vērā iepriekšējo akreditāciju ekspertu sniegtos novērtējumus un ieteikumus, sadarbības ar 

darba devējiem uzlabošanai visu VEF fakultāšu Domēs iekļauti 4 darba devēju pārstāvji. 

Vadībzinības un Ekonomikas fakultātes Domē iekļauti šādi ārējie pārstāvji: 

1. SIA RSGA valdes loceklis Andrejs Voļpe, Dr.Sc.Ing.; 

2. Nina Saļņikova, MKC Vērtspapīri valdes loceklis; 

3. Anatolijs Prohorovs, grupas PROKS generaldirektors; 

4. Deniss Titarenko, Dr.oec., Latvijas Banka vecākais ekonomists.  
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15. KVALITĀTES NODROSINĀJUMS 

Augstas studiju procesa kvalitātes nodrošināšana ir prioritārs augstskolas uzdevums, kura 

atrisināšana nodrošina TSI absolventu augstu konkurētspēju darba tirgū. Konceptuāli šī 

uzdevuma risinājums balstīts uz visu studiju procesa dalībnieku (administrācijas, mācību spēku 

un studentu) savstarpējas un reālas ieinteresētības principa realizēšanu šī procesa pilnveidošanā 

un augstu rezultātu sasniegšanā. 

 

Studiju procesa plānošana 

Nodarbību saraksta sastādīšanas posmā tiek nodrošināta mācāmo studiju priekšmetu pēctecība 

saskaņā ar to metodiskajiem plāniem. Šajā studiju procesa plānošanas posmā fakultātes dekāns 

kontrolē metodisko plānu un citas mācību metodiskās dokumentācijas atbilstību apstiprinātajām 

studiju programmām. Visa metodiskā dokumentācija TSI studentiem un darbiniekiem ir 

pieejama Internet iekšējā mājas lapā – TSI-Intra (http://intra.tsi.lv/root/) un Moodle 

(https://e.tsi.lv). 

 

Kontrole 

Studiju procesa kontrolei un tā efektivitātes paaugstināšanai, katra semestra sākumā studentiem, 

vienlaikus ar nodarbību un eksāmenu sarakstu, tiek izsniegti patstāvīgo darbu grafiki. Studiju 

procesa kvalitātes un studiju programmas realizācijas kontrole tiek īstenota nodarbību 

apmeklētības, kārtējās sekmības stāvokļa un akadēmisko parādu likvidēšanas, nodarbību satura 

atbilstības apstiprinātajiem metodiskajiem plāniem (pēc ierakstiem grupu žurnālos) monitoringa 

veidā. Notiek nodarbību saraksta ievērošanas, semestra studiju  plāna un studiju programmas 

izpildes kontrole, kā arī nodarbību metodiskā nodrošinājuma kontrole, studentu sekmības, atklāto 

nodarbību organizēšanas  pārbaude Nepieciešamā informācija par kontroli TSI studentiem un 

darbiniekiem pieejama Internet iekšējā mājas lapā – TSI-Intra ( intra.tsi.lv/root/). 

 

Lēmumu analīze un pieņemšana 

Pamatojoties uz nodarbību kontroles apmeklējumu rezultātu un gala pārbaudījumu komisijas 

darba analīzi, studentu anonīmo aptauju analīzi par apmācības saturu un kvalitāti (anketēšanas 

veidā) studiju procesa plānošanu un organizēšanu, tiek atklāti šī procesa veiksmes, trūkumi un 

nepilnības, ko izmanto studiju satura un apmācības metodikas korekcijai, citu augstskolas 

darbības jomu uzlabošanai. Visos studiju procesa plānošanas un realizācijas posmos tiks 

nodrošināta šī procesa dalībnieku demokrātiska līdzdalība: 

 mācībspēku, mācību palīgpersonāla un studējošo- ar Akadēmiskas sapulces starpniecību;  

 mācībspēku – ar katedru, fakultātes Domes, institūta Senāta līdzdalību; 

 studējošo – ar anketēšanas palīdzību, ar studējošo pašpārvaldes un Senāta līdzdalību. 

 

Visa studiju procesa kvalitātes līmeņa celšanas pasākumu efektivitāti analizē semestra 

(akadēmiskā gada) noslēgumā Senāta Mācību metodiskās komisijas un vadības sēdē. 

Pamatojoties uz šo analīzi, tiek izstrādāts konkrēts pasākumu plāns nākamajam akadēmiskajam 

gadam un tālākajai perspektīvai. Studiju programmas efektivitāte un aktualitāte tiek vērtēta 

ikgadējā studiju programmas pašnovērtējuma gaitā. Pašnovērtējuma rezultāti tiek apspriesti TSI 

Senāta Mācību metodiskās komisijas sēdē un apstiprināti TSI Senātā. 

 

Studiju programmu vadības procesus kontrolē augstskolas Kvalitātes pārvaldības sistēma 

(apstiprināta ar 08.01.2004. rīkojumu Nr.01/4-V). Izglītības pakalpojumu izstrādes rokasgrāmatā 

aprakstīti studiju programmu izstrādes un apstiprināšanas procesi, to aktualitātes periodiskās 

pārbaudes un nepieciešamo izmaiņu veikšanas procesi. Kvalitātes pārvaldības sistēmas procesu 

efektivitāte katru gadu tiek pārbaudīta iekšējā audita laikā. Iekšējā audita rezultāti tiek apspriesti 

vadības, fakultāšu un katedru sēdēs. Augstskolas Kvalitātes pārvaldības sistēmas detalizēts 

raksturojums sniegts Kvalitātes rokasgrāmatā. 

 

http://intra.tsi.lv/root/
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Katru semestri tiek veikta studentu anketēšana, anketās tiek uzdoti jautājumi, kas ietver institūta 

mācību metodisko un saimniecisko darbību. Pēc tam tiek veikta anketēšanas rezultātu statistiskā 

apstrāde un pārskata formēšana. Pārskati tiek izmantoti augstskolas visu darbības jomu 

uzlabošanai katedru, fakultātes un visas augstskolas līmenī kopumā. 

16. STUDIJU VIRZIENA ĀRĒJĀ VERTĒŠANA 

Studiju virziens “Ekonomika” ir akreditēts līdz 2019. gada 11. jūnijam (Akreditācijas lapa 

nr.145). 

2014.-2015. gada studiju virziena „Ekonomika” pašnovērtējuma ziņojuma ārējā eksperte – 

Saksonova Svetlana, ekonomikas doktore, LU asociētā profesore, Latvijas Zinātnes Padomes 

eksperte ekonomikā un vadībzinātnē. 

 

17. ĀRĒJĀS VIDES ANALĪZE 

 

Studiju virziena un studiju programmu perspektīvais novertējums no LR interešu viedokļa 

Lai novērtētu studiju virziena un studiju programmu perspektīvas no Latvijas Republikas 

interešu viedokļa, tika izmantota LR Saeimas apstiprinātā „Latvijas ilgtspējīgas attīstības 

stratēģija līdz 2030. gadam”. Sekmīga TSI attīstības stratēģijas īstenošana ir pamats uz 

zināšanām balstītas Latvijas sabiedrības veidošanā un TSI ir viens no nozīmīgiem partneriem 

Latvijas Nacionālajā attīstības plānā 2014.-2020. gadam noteiktā stratēģiskā mērķa sasniegšanai 

- izglītība un zināšanas tautsaimniecības izaugsmei un tehnoloģiskai izcilībai. Minētajā 

programmā ir paredzēts: „Sniegt atbalstu Latvijas uzņēmumiem konkurētspējīgu produktu un 

pakalpojumu piegādei ārvalstu tirgiem”. 

Mērķa sasniegšanas rādītāji uzņēmējdarbības attīstībai ir apkopoti tabulā zemāk. (Avots: 

http://likumi.lv/doc.php?id=253919 ) 

 Bāzes vērtība 2014 2017 2020 2030 

Ekonomiski aktīvu komersantu skaits 65629 (2011) 67 000 75 000 80 000 90 000 

Latvijas vieta "Doing Business" indeksā 21 (2011) 20 17 13 11 

Latvijas vieta Globālās konkurētspējas indeksā 64 (2011) 60 53 45 <40 

 

Liela uzmanība Nacionālajā programma bija pievērsta pētniecībai. Galvenais jautājums ir 

sasniegt pētījumu rezultātu komercializāciju un apmierinošu sadarbību starp zinātnes un 

uzņēmējdarbības sektoriem, t.sk. starp Baltijas valstīm. Formulēti sekojošie uzdevumi, kuri 

pastiprina augstskolas nozīmi speciālistu sagatavošanas un zinātnes komercializācijas procesos: 

- Zinātnes kvalitatīva un kvantitatīva atjaunotne, jauno zinātnieku iesaiste pētījumos un 

zinātniskajā darbībā, kā arī akadēmiskā un zinātniskā personāla mobilitāte, lai veicinātu 

komercializējamu projektu veidošanu Latvijā; 

- Augstākās izglītības eksporta atbalsta pasākumi (izcilu programmu apvienošana un vienoto 

programmu izveide citās ES valodās vismaz 10 studiju virzienos, programmu starptautiskā 

publicitāte un ārvalstu studentu atbalsta punktu attīstība, ārvalstu pasniedzēju piesaiste); 

- Augstākās izglītības konkurētspēja un konsolidācija, materiāltehniskās bāzes (aprīkojums) 

attīstība, augstskolu un koledžu iekšējās kvalitātes sistēmas pilnveide, augstskolu personāla 

zinātnisko publikāciju skaita pieauguma motivēšana, starptautisko zinātnisko žurnālu 

izveide, pārvaldības sistēmas efektivitātes palielināšana. 

 

 

 

http://likumi.lv/doc.php?id=253919
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Mērķa sasniegšanas rādītāji uzņēmējdarbības attīstībai ir apkopoti tabulā zemāk. (Avots: 

http://likumi.lv/doc.php?id=253919 ) 

 Bāzes vērtība 2014 2017 2020 2030 

Zinātnieku skaits, kas nodarbināti privātajā 

sektorā (% no visiem, atbilstoši pilna laika 

ekvivalentam) 

16.2 (2010) 18 21 23 27 

Grādu vai kvalifikāciju ieguvušo studentu skaits 

augstskolās un koledžās (tūkst./ cilv.) 

24,8 (2011) 23.9 24.1 24.6 28.6 

Augstākā izglītība (iedzīvotāju īpatsvars % 30-34 

gadu vecumā ar augstāko izglītību) 

36 (2012) 37 38 40 >40 

Speciālistu sagatavošana „Ekonomika” studiju virzienā atbilsts speciālistu sagatavošanas un 

zinātnes attīstības koncepcijai. TSI ir visi nepieciešamie resursi lai nodrošināt speciālistu 

sagatavošanas kvalitatīvu apmācību un vairāk piesaistīt studentus zinātniskajā darbā. Izglītības 

programmas visām vecuma grupām būtu jāpārfokusē uz radošuma veicināšanu, kas saistīts arī ar 

komanda darbu un starpdisciplinaritāti, nevis tikai specifisku kompetenču apgūšanu 

(www.academia.edu). 

Salīdzinot mērķus un noteiktās stratēģijas prioritātes ar Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 

var secināt, ka studiju virziens: 

 nodrošina Latvijas galvenā kapitāla - cilvēku spēju, zināšanu un talantu attīstību; 

 attīsta radošumu veicināšanu un spēju sadarboties;   

 izglīto jauniešus, lai tie būtu spējīgi iekļauties globālajā darba tirgū nepametot Latviju un 

spējot piedāvāt savas zināšanas un spējas virtuālā vidē; 

 dod iespēju spējīgiem un talantīgiem cilvēkiem iegūt pasaules līmeņa zināšanas nepametot 

Latviju; 

 realizē visus galvenos Latvijas stratēģiskās attīstības principus: jaunradi, toleranci, 

sadarbību un līdzdalību; 

 spēj veicināt cilvēka kapitāla produktivitāti un līdzdalību darba tirgū; 

 nodrošina izglītības pakalpojumu efektivitāti; 

 nodrošina kvalitatīvu, visa mūža garumā pieejamu un uz radošumu orientētu izglītību. 

Latvijas darba un izglītības tirgus novērtējums par darba vietu pieejamību studiju programmu 

absolventiem  

Pēc JobNetwork aptaujas rezultātiem 20012./2013. gada aktuālāko vakanču vidū ir dominējošās 

darbības sfēras ar noturīgu pieprasījumu pēc jauniem darbiniekiem – mārketings, 

uzņēmējdarbības vadība, pārdošana un inženierzinātnes.  Šie ir  2016. gada aktuālie virzieni.   

 

Saskaņā ar  SEB (2015) pētījumiem īpaša uzmanība tiks veltīta virzieniem - Pārdošanas sektors: 

pārdošanas speciālisti, direktori. Pārdošana ir ārkārtīgi svarīga teju jebkuram uzņēmumam – gan 

programmatūras, gan finanšu sektoros pārdošanas apjomi noteiks, vai uzņēmums pieredzēs 

uzplaukumu un izaugsmi. Pārdošanas sektora augstākā līmeņa vadītājiem – pārdošanas 

direktoriem jābūt spējīgiem motivēt darbiniekus sasniegt noteiktos mērķus, viņiem jābūt izciliem 

klientu apkalpošanas speciālistiem un darbinieku vadītājiem.  Cits virziens - Konsultācijas: 

biznesa, sabiedrisko attiecību konsultanti, finanšu konsultanti, veselības aprūpes konsultanti. 

Uzņēmumi, meklējot veidus, kā ietaupīt izmaksas, arvien biežāk izvēlas ārpakalpojumus – 

dažādi pētījumi liecina, ka, piemēram, ASV ap 2025. gadu teju 50% darba ņēmēju darbosies kā 

pašnodarbinātie ārpakalpojumu sniedzēji, uzņēmējiem arvien samazinot štata darbinieku skaitu 

izmaksu optimizācijas nolūkos. Sagaidāms, ka pēc dažādu jomu konsultantiem pieprasījus būs 

ārkārtīgi liels – uzņēmēji meklēs kvalitatīvus, zinošus ārpakalpojumu konsultantus, lai pēc 

nepieciešamības aizpildītu “tukšās” štata vietas.  

http://likumi.lv/doc.php?id=253919


32 

  

 

Vēl viens virziens  - Finanšu sektors: grāmatveži, aktuāri, auditori, finanšu konsultanti 

Ja padodas darbs ar skaitļiem un ir interese par finansēm, finanšu sektorā ir iespējams izveidot 

veiksmīgu un labi atalgotu karjeru. Līdz ar pieaugošo uzņēmējdarbības apjomu, pieaug arī 

nepieciešamība pēc finanšu jomas speciālistiem. Paplašinās arī finanšu sektora pakalpojumu loks 

– līdzīgi kā citās nozarēs, arī finanšu jomā notiek pielāgošanās demogrāfiskajai situācijai, 

piedāvājot arvien vairāk pakalpojumu, kas vērsti uz savlaicīgu vecumdienu nodrošināšanu 

(pensiju fondi, uzkrājumi u.tml.).  Avots: http://www.seb.lv/info/jauniesi/kadu-jomu-izveleties-

nakotnes-profesijai 
 

«Doing Business 2016» ir pētījums par mazo un vidējo uzņēmumu novērtējumu par regulējumu, 

kas ietekmē uzņēmējdarbību. Pētījumā uzņēmējdarbības vides labvēlīgums vērtēts, ņemot vērā 

tādus šo vidi raksturojošus faktorus kā uzņēmējdarbības sākšana, licenču iegūšana, darba likumi, 

īpašuma reģistrācija, kredītu pieejamība, investoru aizsardzība, ārējā tirdzniecība, līgumu 

nosacījumu ievērošana un uzņēmējdarbības izbeigšana. 

Latvija pašlaik ir uzņēmējdarbībai 22. labvēlīgākā valsts pasaulē, kas ir par vienu pozīciju 

augstāk nekā pirms gada. Par to liecina publiskotais Pasaules Bankas (PB) un Starptautiskās 

Finanšu korporācijas (IFC) jaunākais pētījums «Doing Business 2016» («Nodarbošanās ar 

biznesu 2016») kurā izvērtēta uzņēmējdarbības vide 189 pasaules valstīs un teritorijās. Avots: 

http://financenet.tvnet.lv/zinas/581707-

pasaules_banka_latvija_ir_uznemejdarbibai_22labveligaka_valsts_pasaule Latvija pēc 

uzņēmējdarbības sākšanas procesa izvērtējuma ierindota 27.vietā, būvatļauju saņemšanas 

rādītājā - 30.vietā, pēc elektrības saņemšanas rādītāja - 65.vietā, īpašuma reģistrēšanas rādītājā - 

23.vietā, kredīta saņemšanas rādītājā - 19.vietā, mazākuma investoru aizsardzības rādītājā - 

49.vietā, nodokļu nomaksas procesa izvērtējumā - 27.vietā, līgumu apstiprināšanas rādītājā - 

25.vietā, pārrobežu tirdzniecības rādītājā - 22.vietā, bet maksātnespējas procesa izvērtējumā - 

43.vietā. 

18. STUDIJU VIRZIENA FINANSIĀLĀ NODROŠINĀŠANA 

Studiju virziena „Ekonomika” finansēšanas avoti ir: 

 TSI studējošo studijas maksa;  

   sponsoru maksājumi, kā arī to organizāciju investīcijas, kuras ieinteresētas speciālistu       

  sagatavošanā;  

Par studiju virziena īstenošanu ir atbildīga Transporta un loģistikas fakultāte. Saskaņā ar AS 

„Transporta un sakaru institūts” Valdes lēmumu fakultātēm ir noteikti budžeti, kurus nodrošina 

Valde. 

Studiju programmas izmaksas un to kalkulācija 

Studiju programma “Sociālo zinātņu bakalaurs ekonomikā” 

Studiju maksa semestrī, euro (EUR): 

 pilna laika dienas: 790 

 pilna laika vakara: 690  

 nepilna laika: 590  

 tālmācība: 400 – 490  

 Studijas angļu valodā bakalaura programmās maksā 1250 euro semestrī. 
 

Studiju programma “Sociālo zinātņu maģistrs ekonomikā” 

Studiju maksa, eur 

 
pilna laika 

dienas 

pilna laika 

vakara 
nepilna laika tālmācība 

moduļveida 

(par 1 moduli) 

ES pilsoņiem 

(EUR/semestrī) 

890 890 720 No 400 līdz 490 210 

Ārzemniekiem 

(EUR/ gadā) 

3000 - - 980 - 
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* Studijas angļu valodā maģistra programmās maksā 1500 euro semestrī.  

 

AS TSI akcionāri 2015./2016. mācību gadam no uzņēmuma budžeta iedala līdzekļus 50 budžeta 

vietu finansēšanai reflektantiem, kas stājas dienas nodaļas pirmajā kursā jebkurā bakalaura vai 

profesionālajā programmā. Konkursā par budžeta vietas iegūšanu var piedalīties Latvijas vidējo 

vispārizglītojošo skolu un profesionālo mācību iestāžu absolventi, kuri atbilst vienam no 

turpmāk minētajiem kritērijiem: 

 ir saņēmuši sertifikātu par to, ka nokārtojuši centralizēto eksāmenu matemātikā vai fizikā 

ar vērtējumu, kas nav zemāks par „В” līmeni, un saņēmuši atestātu ar vidējo atzīmi, kas 

nav zemāka par 8; 

 matemātikas, fizikas vai informātikas olimpiādes, kas nav zemāka par pilsētas līmeņa 

olimpiādi, uzvarētāji un godalgotie (pirmās trīs vietas); 

 TSI olimpiādes uzvarētāji. 
 

Budžeta vieta studentam tiek saglabāta visu studiju garumā, ja studējošajam ir labas sekmes 

(vidējā atzīme nedrīkst būt zemāka par 8 un visas atzīmes – ne zemākas par 7) ja eksāmenu 

sesija ir nokārtota noteiktajā laikā un ja ir stingri izpildītas saistības, kas norādītas līgumā starp 

studentu un AS TSI. 

Ja nosacījumi, kas ļauj saglabāt budžeta vietu, netiek pildīti, tad saskaņā ar AS TSI valdes 

lēmumu tiesības uz budžeta vietu pāriet pie cita tā paša kursa un programmas studenta, kurš 

atbilst iepriekš minētajiem kritērijiem. 

Jautājumu par budžeta vietas saglabāšanu vai nodošanu citam studentam izskata AS TSI valde 

katra studiju gada beigās. 

19. STUDIJU VIRZIENA PROGRAMMAS SALĪDZINOŠĀ ANALĪZE  

Izvēloties studiju programmas salīdzinošās analīzes veikšanai, par pamatu tika izvēlēti divi 

kritēriji: 

 studiju programmai ir jābūt akadēmiskajam raksturam; 

 studiju programmas saturam ir jābūt vērstam uz starptautiska līmeņa speciālista 

sagatavošanu.  
 

Studiju programma „Sociālo zinātņu bakalaurs ekonomika”  

Studiju programmas salīdzinošā analīze ar līdzīgām studiju programmām Latvijā 

Studiju programmas struktūra salīdzinājumā ar Latvijas augstskolu līdzīgām studiju 

programmām 
 Latvijas 

Universitāte 

Daugavpils 

Universitāte 

Rīgas Tehniskā 

Universitāte 

TSI 

Iegūstamais 

grāds 

Sociālo zinātņu 

bakalaurs 

ekonomikā 

Sociālo zinātņu 

bakalaurs 

ekonomikā 

Sociālo zinātņu 

bakalaurs ekonomikā 

Sociālo zinātņu 

bakalaurs ekonomikā 

KP skaits 120 120 120 120 

Programmas 

struktūra 

Obligātā daļa (A) – 

58 KP 

Obligātās izvēles 

daļa (B) –50 KP 

Brīvās izvēles daļa 

(C) – 2 KP  

Bakalaura darbs – 

10 KP 

Obligātā daļa (A) – 

65 KP 

Obligātās izvēles 

daļa (B) – 37 KP 

Brīvās izvēles daļa 

(C) – 8 KP  

Bakalaura darbs -

10 KP 

Obligātā daļa (A) – 

82 KP 

Obligātās izvēles 

daļa (B) – 22 KP 

Brīvās izvēles daļa 

(C) – 6 KP  

Bakalaura darbs - 10 

KP 

Obligātā daļa (A) –

68KP 

Obligātās izvēles daļa    

(B)- 38 KP 

Brīvās izvēles daļa (C) 

– 4 KP  

Bakalaura darbs – 10 

KP 

Studiju ilgums 

PLK 

3 studiju gadi 

(6 semestri) 

3 studiju gadi 

(6 semestri) 

3 studiju gadi 

(6 semestri) 

3 studiju gadi 

(6 semestri) 

Studiju ilgums 

NLK 

4 studiju gadi 

(8 semestri) 

4 studiju gadi 

(8 semestri) 

4 studiju gadi 

(8 semestri) 

4 studiju gadi 

(8 semestri) 

 

 



34 

  

 

Ekonomikas bakalaura studiju programmas kursu salīdzinājums ar līdzīgu studiju programmu 

kursiem Latvijā 

Studiju kursi 

Latvijas 

Universitāte 

KP 

Rīgas Tehniskā 

universitāte 

KP 

 

TSI 

KP 

Matemātika ekonomistiem  4 4 8 

Mikroekonomika  4 4 4 

Makroekonomika  4 4 4 

Uzņēmējdarbības ekonomika 4 4 4 

Finanšu teorija  (Korporatīvas finanses)  4 4 4 

Vadības teorija 2 2 4 

Filozofija 2 2 2 

Grāmatvedības teorija 4 3 4 

Nodokļu sistēmas  4 3 2 

Statistika ekonomistiem  4 2 4 

Ievads studijās (Ievads studiju nozarē) 2 1 2 

Ekonomikas informātika  4 5 4 

Ekonomiskās domas vēsture 2 3 2 

 

Salīdzinājums ar Eiropas Savienības augstskolu līdzīgām studiju programmām 

 

Augstskolas nosaukums Studiju programmas nosaukums 
Sadalījums blokos (%) Kr.p. 

skaits A B C 

Transporta un sakaru 

institūts 
Sociālo zinātņu bakalaurs ekonomikā 68 38 4 120 

Vilniaus universitetas Sociālo zinātņu bakalaurs ekonomikā 77 17 6 120 

Alto Universitāte,  

Helsinki 
Sociālo zinātņu bakalaurs ekonomikā 66 24 20 120 

Stokholmas  

Ekonomikas augstskola 
Sociālo zinātņu bakalaurs ekonomikā 80 20 10 120 

 

Studiju programma „Sociālo zinātņu maģistrs ekonomika”  

Studiju programmas struktūra salīdzinājumā ar Latvijas augstskolu līdzīgām studiju 

programmām 

Augstskolas nosaukums 
Studiju programmas un apakšprogrammas 

nosaukums 

Sadalījums blokos (%) Kr.p. 

skaits A B C 

Transporta un sakaru 

institūts 

http://www.tsi.lv   

Sociālo zinātņu maģistrs ekonomikā 63,4 31,7 4,9 82 

Latvijas Universitāte 

http://www.evf.lu.lv 

Sociālo zinātņu maģistrs ekonomikā   

 
45 55 - 80 

Latvijas 

lauksaimniecības 

universitāte 

http://www.llu.lv 

Ekonomika 

Finanses un kredīts; Grāmatvedības un 

uzskaites teorija; 

Uzņēmējdarbība un vadīšana;  

Reģionālā attīstība un pārvalde;  

Mārketings un nozaru ekonomika 

62,5 35 2,5 80 

 

Studiju programmas struktūra,  salīdzinājumā ar Eiropas Savienības  augstskolu līdzīgām 

studiju programmām 

 

Augstskolas nosaukums 
Studiju programmas 

nosaukums 

Sadalījums blokos (%) Kr.p. 

skaits A B C 

Transporta un sakaru institūts 

(http://www.tsi.lv/) 

Sociālo zinātņu 

maģistrs ekonomikā 

 

63,4 31,7 4,9 82 

Barcelona Graduate School of Economics Master in Economics 100   60 

http://www.tsi.lv/
http://www.evf.lu.lv/
http://www.llu.lv/
http://www.tsi.lv/
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Augstskolas nosaukums 
Studiju programmas 

nosaukums 

Sadalījums blokos (%) Kr.p. 

skaits A B C 

(http://www.barcelonagse.eu) 

(http://www.barcelonagse.eu/UPF-

GSE_Master_in_Economics_Courses.html) 

University of Oslo (http://www.uio.no/)  

Economics 

Research; 

Economics; 

Resurce- and 

Development 

Economics 

58 42 -- 80 

20. STUDIJU VIRZIENA KOPĒJĀ VĒRTĒŠANA 

Studiju virziens atskaites periodā saglabāja atbilstību akreditācijas prasībām. Būtisku izmaiņu 

resursos, programmu saturos un programmu īstenošanas apstākļos, kas jāsaskaņo ar akreditācijas 

un nozares uzraudzības institūcijām, nebija. 

 

21. PRIEKŠLIKUMI STUDIJU VIRZIENA ATTĪSTĪBAI 

Turpināt programmas pilnveidošanas procesu ar mērķi nodrošināt programmu atbilstību 

mūsdienu prasībām, kā arī akreditēta programmas pārmaiņām atļauto limitā.   

Studiju programmas tiek realizētas iesaistot visas institūta fakultātes, tādā veidā tai ir 

multidisciplinārs raksturs. 

Ir nepieciešami nodrošināt stratēģiskās stabilitātes programmas, kas ļauj optimizet mācību 

procesu, ņemot vērā  studentu skaitu samazināšanu. Stabilitātes programma, starp citiem, dod 

iespēju apvienot mācību plūsmās studentu pirmo un otro gadu apmācību. 

Tajā pašā laikā, ir nepieciešami nodrošināt nepārtrauktu atjaunināšanu akadēmiskajām 

disciplīnām saturu. Apmācība studentu interesi  jo lielāks, jo vairāk priekšmetu saturs atspoguļo 

pašreizējās problēmas reālo ekonomiku. 

 

Tālāka studiju virziena attīstība var tikt realizēta šādos virzienos: 

(1)  Studiju kursu metodoloģiskā nodrošinājuma un mācību programmas realizācijas metožu 

uzlabošana aktīvāk ieviešot interaktīvos mācību paņēmienus, kas uzlabos izglītības 

pakalpojuma kvalitāti; 

(2)  Tālāka mācību programmas pilnveidošana; Eiropas un pasaules vadošo universitāšu  

pieredzes ekonomikas mācīšanā studēšana; 

(3)  Studiju  programmu tālāka pilnveidošana ņemot vērā pieprasījumu darba tirgū un      

Latvijas un ES ekonomikas attīstības tendences; 

(4)   Bakalaura programmas “Sociālo zinātņu bakalaurs ekonomikā” izlaiduma kursos ieviest 

specializāciju  „ Starptautiskās finanses”; 

(5)  Tālāka studiju kursu angļu valodā metodiskā nodrošinājuma izstrādāšana un 

pasniegšana; 

(6)  Profesionālo speciālistu piesaiste studiju procesam;  

(7)  Veicināt pasniedzēju un studentu mobilitāti Erasmus programmas ietvaros; 

(8)  Vairāk pieaicināt uzņēmumu vadītājus un speciālistus,  piedalīties studiju programmu 

izstrādē un īstenošanā; 

http://www.barcelonagse.eu/
http://www.uio.no/


36 

  

 

(9)  Izglītības kvalitātes vadības sistēmas pilnveidošana (studentu un institūta absolventu 

aptaujas); 

(10)  Moduļu un starpdisciplināra principu īstenošana studiju procesā; 

(11)  Studiju programmu vadīšanas uzlabošana. 

 

 

Studiju virziena „Ekonomika” direktors 

Dr.psych. I.Išmuhametovs, docents 

 


