11:30
Tavas iespējas drošības un aizsardzības industrijā un
pētniecībā (latv.val.)
Latvijas Drošības un aizsardzības industriju federācija valdes
priekšsēdētāja Elīna Egle-Ločmele, III aud.

12:00

12:30
Viedtālruņu attīstības tendences: lokāmie ekrāni –
būt vai nebūt? (latv.val./krievu val.)
BITE Tehnoloģiju eksperts Dainis Dembovskis

Robotu procesu automatizācija (angļu val.)
EVRY Latvia IT Problēmu analītiķis Timurs Junusovs, III aud.

15:45

16:15
Profesionālās maģistra studiju programmas
"Aviācijas vadība" prezentācija (angļu val.)
Programmas direktors Profesionālajai maģistra studiju programmai
"Aviācijas vadība", VAS Starptautiskā lidosta "Rīga"
valdes loceklis Artūrs Saveļjevs, III aud.

Loģistikas nozare, MSC ir pasaules līderis & MSC Shared Service
Center Rīga iespējas (angļu/krievu val.)
MSC SSC Dokumentācijas un klientu apkalpošanas daļas vadītāja
Anna Demidova, TSI absolvente, III aud.

15:15

15:45
Loģistikas uzņēmuma Kreiss ikdiena. Loģistika un tehnoloģijas.
GPS sistēmas loģistikas darbā (krievu val.)
KREISS Eiropas transporta nodaļas vadītājs Aleksandrs Didenko,
TSI 4. kursa students, programmā "Transporta un biznesa loģistika"
230 aud.

Mīti un patiesības par darba tirgu. Kā “pārdot” sevi darba devējam
(latv.val.)
BITE Personāla attīstības vadītāja Laura Pļavniece, III aud.

14:15

14:45

DHL Latvijā. Mūsu piedāvātie transporta pārvadājumi
un loģistikas risinājumi, III aud.

IT sistēmas kā palīgs drošai, efektīvai un videi draudzīgai gaisa
satiksmei Eiropas gaisa telpā (latv.val.)
VAS Starptautiskā lidosta "Rīga" Informācijas tehnoloģiju departamenta
direktors Lauris Siliņš, III aud.

13:15

13:45

Accenture tehnoloģiju vīzija 2019 (angļu val.), III aud.

ACE Logistics pakalpojumi un nianses
ar kurām saskaramies ikdienā (latv.val.)
ACE Logistics Latvia Avio un jūras pārvadājumu nodaļas vadītāja
Ināra Savicka un pārdevēja Signe Sadovska, III aud.

Interneta mārketinga tendences 2019. gadā (Kā "nosmelt
krējumu" Bitcoin krituma laikā) (krievu val.)
Mark Barkan, III aud.

16:45

17:15

Diskusija par aviācijas nozares izaugsmi, darbaspēka pieprasījumu,
īpašībām, kurām jāpiemīt vadītājiem aviācijas nozarē (angļu val.)
Programmas direktors Profesionālajai maģistra studiju programmai
"Aviācijas vadība", VAS Starptautiskā lidosta "Rīga" valdes loceklis
Artūrs Saveļjevs
Uzņēmuma beznodokļu tirdzniecības veikalu ATU Duty Free vadītājs Latvijā
Murat Demirag
Uzņēmuma lidostas ēdināšanas uzņēmuma Cakes & Bakes vadītāja
Beata Kayhan, III aud.

