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1. STUDIJU VIRZIENA RAKSTUROJUMS KOPUMĀ 
 
Studiju virziena nosaukums: Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība 
 

Studiju virziens „Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība”  Transporta un 

sakaru institūtā (TSI)  tiek realizēts  Vadībzinātņu un ekonomikas fakultātē (VEF).  

Studiju virziens akreditēts:  no 12.06.2013. līdz 11.06.2019.  (akreditācijas lapa №357) 

 

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

 akadēmisko bakalaura studiju programmu „Sociālo zinātņu bakalaurs vadībzinatnē” un  

 akadēmisko maģistra studiju programmu “Sociālo zinātņu maģistrs vadībzinātnē”.  

 

Programmu raksturojums 
 

N.p.k. 

 

Raksturojums 

Bakalaura studiju programma  

 „Sociālo zinātņu bakalaurs 

vadībzinatnē” 

Maģistra studiju programma 

 „Sociālo zinātņu maģistrs 

vadībzinātnē” 

1. 
Studiju programmas izglītības 

klasifikācijas kods 
43345 45345 

2. 

Izglītības tematiskā joma 

(ISCED) Komerczinības un 

administrēšana 

34 34 

3. 

Izglītības programmu grupa 

(ISCED) Vadība un 

administrēšana 

345 345 

4. EKI līmenis 6 7 

5. LKI līmenis 6 7 

6. 
Izglītības pakāpe 

 
Augstākā izglītība Augstākā izglītība 

7. 
Izglītības veids 

 
Akadēmiskā izglītība Akadēmiskā izglītība 

8. 
Kods ISCED-97 

 
5A 5A 

9. 
Augstākās izglitības pakape, 

 iegūstamais grāds 

Sociālo zinātņu bakalaura grāds 

vadībzinatnē 

Sociālo zinātņu maģistra  

grāds vadībzinātnē 

10. Studiju valodas latviešu, krievu, angļu latviešu, krievu, angļu 

11. Akreditācija līdz 2019. gada 11.jūnijam (Akreditācijas lapa Nr.357.) 

 

1.1.Studiju virziena raksturojums kopumā un programmu nozīme  

 

Studiju virziena „Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība” programmas 

nodrošina zināšanu, prasmju un kompetences iegūšanu dažādās biznesa vadības funkcionālajās 

jomās, tajā skaitā uzņēmējdarbībā, mārketingā, cilvēkresursu un finanšu vadīšanā pastāvīgi 

mainīgas vides apstākļos globalizācijas kontekstā. Studiju programmā «Sociālo zinātņu 

bakalaurs vadībzinātnē» studējošie studiju procesā iegūst prasmi saprast klientu vajadzības, 

organizācijas mērķu un uzdevumu sasniegšanai nepieciešamās stratēģijas un politikas izstrādes 

iemaņas, biznesa plāna izstrādes iemaņas savas biznesa idejas realizācijai. Studiju programma 

kalpo kā platforma tālākām padziļinātām vadībzinātņu studijām maģistratūrā, kur galvenais 

akcents tiek likts uz studējošo analītisko un pētniecisko spēju attīstību un konsultanta 

profesionālo iemaņu iegūšanu mūsdienu organizācijas vadības jautājumos.  

Programmas sniedz iespēju: 

 apgūt uzņēmuma vadības teoriju un praksi; 

 padziļinātā līmenī apgūt un attīstīt uzņēmējdarbības vadības prasmes; 

 rast risinājumus un pieņemt lēmumus, balstoties uz iegūtajām zināšanām. 

 

http://www.tsi.lv/sites/default/files/editor/vadiba.pdf
http://www.tsi.lv/sites/default/files/editor/vadiba.pdf
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Pakāpeniska ekonomiskās aktivitātes paaugstināšanās pozitīvi ietekmē darba tirgu: pieaug 

nodarbinātība un samazinās krīzes izraisītais augstais bezdarbs. Pašlaik situācija darba tirgū 

turpina uzlaboties, taču lēnāk kā iepriekšējos gados. Uzņēmējdarbība ir nacionālās ekonomikas 

attīstības pamats, tāpēc organizācijām ir nepieciešami šīs jomas speciālisti ar zināšanām un 

prasmēm vadības jautājumos. Šī virziena programmu īstenošana ļaus realizēt Nacionālajā  

attīstības plānā 2014. – 2020. gadam iekļautos uzdevumus, lai cilvēkam piemistu profesionālā 

kompetence, viņš varētu strādāt cienīgu darbu, saņemt atalgojumu, rūpēties par sevi un saviem 

tuviniekiem. Tas sekmēs valsts attīstību, iedzīvotāju dzīves kvalitātes paaugstināšanos, kā arī 

uzlabos situāciju darba tirgū. Kvalificēti speciālisti var piedāvāt jaunas idejas, virzīt organizāciju 

un radīt jaunas darba vietas. Tas dos cilvēkiem pastāvīgu darbu, uzlabos darba apstākļus un 

dzīves kvalitāti. Vadībzinātņu specializācijas absolventi ir nepieciešami visās nozarēs un ļoti 

svarīgi ne tikai nacionālās ekonomikas attīstībai, bet arī valsts starptautiskās konkurētspējas 

paaugstināšanai.  

Fakultātes absolventi var strādāt dažādās biznesa struktūrās, valsts un pašvaldību iestādēs, 

bankās, ražošanas, tirdzniecības un tūrisma organizācijās, auditoru un apdrošināšanas 

kompānijās, kā arī paši dibināt savus uzņēmumus un vadīt tos.   

 

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.  

 

Bakalaura studiju programma „Sociālo zinātņu bakalaurs vadībzinatnē”  

Studiju programma tika salīdzināta  ar citām līdzīgām studiju programmām Latvijā un ārvalstīs: 

1) akadēmiskās bakalaura studiju programma  “Vadības zinātne” (Rēzeknes Tehnoloģiju 

akadēmija, Latvijā); 

2) akadēmiskā bakalaura studiju programma “Vadībzinība” (Ekonomikas un kultūras 

augstskola, Latvijā); 

3) bakalaura studiju programma  „Biznesa administrācija” (Tartu universitāte, Igaunijā). 

 

Programmu salīdzinājums Latvijā  

Salīdzinot abas programmas, var secināt, ka daudzi studiju kursi ir līdzīgi, taču katra no 

programmām piedāvā arī atšķirīgus un unikālus kursus. Vairākos studiju kursos atšķirīgi ir KP.  

Jāņem vērā arī tas, ka no izskatītām augstskolām, tikai TSI piedāvā studentiem tālmācības 

programmas apguvi krievu vai angļu valodā pilnā apjomā.  

 

Programmu salīdzinājums ar citām līdzīgām studiju programmām ārzemēs: 

Salīdzināmās studiju programmas ir līdzīgas pēc iegūstamajiem kredītpunktiem un atsevišķiem 

studiju kursiem. Būtiskākā atšķirība starp augstāk salīdzinātajām programmām ir tā, ka Tartu 

Universitātē  studiju programma tiek realizēta moduļu veidā.   

TSI programma veicina nepieciešamo zināšanu iegūšanu mūsdienīga uzņēmuma vadības jomā, 

kas ļauj efektīvi izmantot starptautiskās biznesa vides iespējas. Katram studentam ir iespēja 

parādīt sevi zinātniskajos pētījumos un aktīvi piedalīties starptautiskos projektos. 

Kopumā studiju programma ir vērsta uz speciālistu sagatavošanu, kuri spētu veiksmīgi strādāt kā 

pirmā un vidējā līmeņa speciālisti dažādās komerciālās struktūrvienībās, tā arī nekomerciālās 

organizācijās. 

 

 Programmu absolvējušie ir: 

 savu biznesa virzienu organizētāji; 

 mazo uzņēmumua vadītāji; 

 projektu vadītāji; 
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 speciālisti personāla vadības jomā utt. 

 

Maģistra studiju programma „Sociālo zinātņu maģistrs vadībzinātnē” ir orientēta uz 

mūsdienu vadītājam nepieciešamo zināšanu, iemaņu un prasmju apguvi, kas varētu palīdzēt 

pieņemt efektīvus lēmumus pastāvīgi mainīgās ekonomiskās, politiskās un sabiedriskās dzīves 

apstākļos, un palīdzētu kļūt par līderi.  

 

Studiju programma tika salīdzināta  ar citām līdzīgām studiju programmām Latvijā un ārvalstīs: 

1) Maģistra studijas programma „Sociālo zinātņu maģistrs vadībzinātnē” (Latvijas 

universitāte); 

2) The Graziadio School of Business and Management, USA .Informācija pieejama: 

http://bschool.pepperdine.edu/masters-degree/management-leadership/ 

3) Barselona Business School, UIBS   Informācija pieejama: 

www.barcelona.uibs.org/graduate_master.html 

4) Barcelona School of Management Informācija pieejama:  

www.barcelonaschoolofmanagement.upf.edu/en/masters-of-science 

Salīdzinošā analīze parādīja, ka katrai programmai ir savas īpatnības.  Salīdzinājums ar LU 

programmu  ļauj izdarīt secinājumus par mūsu studiju programmas „Sociālo zinātņu maģistrs” 

stiprajām pusēm, un tieši: 

 studiju programmai ir sabalansēts saturs, un tā ir vērsta uz vadības zinības metožu 

apgūšanu ar kuru palīdzību mūsdienu vadītājs varētu vadīt savu uzņēmumu neatkarīgi no 

uzņēmuma lieluma un biznesa organizatoriski-tiesiskās formas; 

 vadības zinību metožu pielietošanas iespējas gan vietējā, gan arī starptautiskajā tirgū; 

 programmas realizēšana angļu valodā (Latvijā); 

 multidisciplināro studiju kursu esamība studiju programmas struktūrā pastiprina 

programmas „analītisko” raksturu, attīstot konsultanta - eksperta prasmes, nevis tikai 

tradicionālā vadītāja prasmes; 

 studiju priekšmeta „Zinātniskais seminārs” esamība ļauj attīstīt studentiem zinātniskā 

pētījuma veikšanas prasmes. 

 

Studiju programmas akadēmiskais raksturs, kas tiek nodrošināts, izmantojot mūsdienīgas 

interaktīvas mācību formas, sekmē pedagoģisko un pētniecisko prasmju attīstību, kas ļauj apgūt 

analītiskā darba un profesionālās konsultēšanas iemaņas mūsdienīgas organizācijas attīstības un 

vadības jautājumos.  

Sekmīga studiju programmas apguve ļauj attīstīt profesionālās kompetences, kas nepieciešamas, 

lai TSI absolventi kļūtu par veiksmīgiem vidējā un augstākā līmeņa vadītājiem kā 

komercuzņēmumos, tā arī dažādās nekomerciālās organizācijās starptautiskā vidē.  

 

Iespējamās karjeras jomas:  

 uzņēmuma vadītājs; 

 komercdirektors; 

 projekta vadītājs; 

 ražošanas organizācijas un plānošanas vadītājs; 

 personāla vadības un attīstības vadītājs; 

 konsultants uzņēmējdarbības jautājumos. 

 

Zemāk sniegtajā attēlā redzama  virziena studiju programmu pēctecība un savienojamība ar 

augstāka līmeņa studiju programmām.  
 

http://bschool.pepperdine.edu/masters-degree/management-leadership/
http://www.barcelona.uibs.org/graduate_master.html
http://www.barcelonaschoolofmanagement.upf.edu/en/masters-of-science
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1.att. Studiju virzienā realizēto programmu pēctecība

1
 

 

1.2.Studiju virziena attīstības mērķi un stratēģija 

 

Eiropas Komisijas 11.07.2013. apstiprinātajā paziņojumā “Eiropas augstākā izglītība pasaulē” ir 

teikts, ka izglītībai ir izšķiroša nozīme indivīda un sabiedrības attīstībā, un, labvēlīgi ietekmējot 

inovācijas un pētniecību, tā nodrošina augsti kvalificētu cilvēkkapitālu, kas ir nepieciešams uz 

zināšanām balstītā ekonomikā, lai radītu ekonomisko izaugsmi un labklājību.
2
  Izglītības 

attīstības pamatnostādnēs 2014.–2020.gadam  ir teikts, ka pieaugot globālajai konkurencei 

augstākajā izglītībā un zinātnē un vienlaikus samazinoties potenciālajam studējošo skaitam 

Latvijā, aktualizējas nepieciešamība izveidot elastīgu augstākās izglītības sistēmu, kas ir 

starptautiski atvērta, plaši pieejama, kvalitatīva, t.i., tāda, kas spēj apmierināt pieprasījumu pēc 

atbilstošas kvalifikācijas speciālistiem saskaņā ar Latvijas tautsaimniecības attīstības vajadzībām 

un globālā izglītības tirgus tendencēm un vienlaikus veicina indivīda personības izaugsmi un 

sabiedrības attīstību. Pamatnostādnes nosaka tādas pamatprioritātes kā cilvēkorientēta izglītība, 

izglītība ilgtspējīgai attīstībai un uz zināšanām balstītu sabiedrību veicinošā izglītība.  

TSI savā darbības stratēģijā līdz 2020.gadam seko šiem valsts stratēģiskajos dokumentos 

noteiktajiem principiem. TSI attīstības stratēģija pieejama: 

http://www.tsi.lv/sites/default/files/editor/Ob_institute/tsi_attistibas_strategija_11-05-2017.pdf 

 

Atbilstoši Transporta un sakaru institūta stratēģiskajam plānam, augstākās izglītības akadēmisko 

bakalaura un maģistra studiju programmu mērķis ir sagatavot darbam Latvijas un 

starptautiskajos uzņēmumos speciālistus ar nepieciešamajām akadēmiskām un augstākā līmeņa 

profesionālām kompetencēm, nodrošinot iespēju iegūt bakalaura un maģistra grādu ar tiesībām 

turpināt izglītību doktora studiju programmās. Augstākās izglītības studiju programmas pilnībā 

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

 

                                                 
1
 Augstākā līmeņa studiju programmās uzņem studentus arī no citiem studiju virzieniem, ja nokārtots  pārbaudījums izvēlētajā 

studiju jomā1 
2 Eiropas augstākā izglītība pasaulē, Eiropas Komisija, COM(2013) 499 final. 

http://www.tsi.lv/sites/default/files/editor/Ob_institute/tsi_attistibas_strategija_11-05-2017.pdf
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Saskaņā ar TSI stratēģiju, Vadības, administrēšanas un nekustama īpašuma pārvaldības virziena 

attīstības uzdevumi ir: 

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

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

izstrādāšana; 

 Eiropas un pasaules vadošo universitāšu  pieredzes izpēte menedžmenta un ekonomikas 

mācīšanā;  

 kopīgu studiju programmu attīstība sadarbībā ar Latvijas un ārvalstu augstskolām 

(piemēram, “dubultā diplomia formātā”), tajā skaitā maģistra un doktora programmās;  

 aktīva mūsdienīgu  izglītības programmu realizācijas formu īstenošana studiju procesā 

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

 studiju kursu metodoloģiskā nodrošinājuma un studiju  programmas realizācijas metožu 

uzlabošana aktīvāk ieviešot interaktīvos mācību paņēmienus, kas uzlabos izglītības 

pakalpojuma kvalitāti; 

 tālākā studiju kursu angļu valodā metodiskā nodrošinājuma izstrādāšana un pasniegšana; 

 uzņēmumu vadītāju un speciālistu pieaicināšana, tai skaitā no ārzemēs, piedalīties studiju 

programmu izstrādē un īstenošanā; 

 ārzemju augstskolu docētāju piesaiste studiju procesam, vadot kopīgas nodarbības, 

meistarklases; 

 izglītības kvalitātes vadības sistēmas pilnveidošana (studentu un institūta absolventu 

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

 studentu, absolventu, darba devēju piedalīšanās studiju programmu kvalitātes vadīšanā; 

 akadēmiskā personāla dalības veicināšana starptautiskajās, valsts un nozaru pētniecības 

programmās vadībzinības jomā; 

 zinātnisko pētījumu integrēšana studiju procesā; 

 studentu piedalīšanās zinātniskajā darbā aktivizēšana; 

 IT resursu un laboratoriju izmantošanas studijām paplašināšana; 

 mācību literatūras fonda paplašināšana, kuru piedāvā studiju virziena studentiem; 

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

 starpinstitucionālās sadarbības pilnveidošana, noslēdzot sadarbības līgumus ar mērķi 

izveidot starpaugstskolu doktora studiju programmu vadībzinātnē. 

 

1.3.Studiju virziena SVID analīze 

SVID analīze- kā stratēģiskās plānošanas un vadības instruments atspoguļo TSI, studiju virziena 

un tās programmu stāvokli un attīstību vairāku gadu laikā un kontekstā.  

Stiprās puses Vājās puses 

 Studiju virziens orientēts uz mūsdienīgu un kvalitatīvu 

izglītību, kā arī labām karjeras izaugsmes iespējām; 

 TSI izglītības pakalpojumi ir sertificēti atbilstoši 

standartam ISO 9001:2015 un ir ieviesta studiju 

programmu kvalitātes pārvaldības sistēma;  

 Kvalificēts akadēmiskais personāls (fakultātes ievēlēto 

docētāju skaits ar doktoru grādu - 67 %), kas nodrošina 

teorētisko un pētniecisko potenciālu; 

 Pieaugošs ārvalstu studējošo un viesdocētāju skaits, 

kas nodrošina studiju vides internacionalizāciju; 

 Modernu tehnoloģiju un metožu izmantošana studiju 

procesā; 

 Laba augstākās izglītības un zinātnes integrācija, 

iesaistot pētniekus un vadošos pētniekus studiju 

procesā; 

 Ierobežota finansējuma avotu diversifikācija;  

 Ņemot vērā konkurenci un Latvijas tirgus lielumu, ir 

ierobežotas iespējas studiju maksas paaugstināšanai;   

 Nepietiekami spēcīgs starptautiskais zīmols, lai 

veiksmīgi konkurētu ar līdzvērtīga līmeņa 

starptautiskajām augstskolām kvalitatīvai starptautisko 

studentu piesaistei; 

 Liela personāla akadēmiskā un organizatoriska slodze, 

atstājot maz iespēju nodarboties ar pētniecību; 

 Nepietiekoša pedagoģiskā sastāva atjaunošanas 

dinamika; 

 Ierobežotas iespējas abonēt zinātniskās datu bāzes; 

 Nepietiekams reflektantu zināšanu līmenis un zema 

motivācija mācīties; 

 Vairums studentu paralēli mācībām strādā, lai 
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Stiprās puses Vājās puses 

 Laba mācību infrastruktūra un materiālā bāze: ir 

pieejamas telpas studentu mācībām brīvajā laikā, labas 

un ērtas akadēmiskā un administratīvā personāla darba 

telpas, mūsdienīga sporta zāle; 

 Mūsdienīgs un pilnībā aprīkots studiju telpu un 

bibliotēkas nodrošinājums; 

 Apmācību process tiek nodrošināts arī angļu valodā 

(lekcijas, praktiskās nodarbības   u.tml.), kas dod 

iespēju piesaistīt studentus no ārvalstīm; 

 Dzīvesvietas nodrošināšanai ārvalstu studentiem ir 

noslēgts sadarbības līgums starp TSI un blakus esošo 

viesnīcu “Apalenis”; 

 Nodibināta sadarbība un izveidots plašs kontaktu loks 

ar darba devējiem, uzņēmējiem, valsts institūcijām un 

citām augstskolām; 

 Nepārtraukta sadarbība ar TSI Absolventu asociāciju. 

nodrošinātu finansējumu mācībām, tādēļ tiek kavēta 

daļa nodarbību; 

 Nepietiekami tiek nodrošināta dažādu organizāciju 

speciālistu piesaiste par  vieslektoriem;  

 Ļoti atšķirīgs ārvalstu studentu zināšanu līmenis, tai 

skaitā, angļu valodas zināšanas; 

 Augstskolai nav savu kopmītņu. 

 

Labvēlīgās ārējās iespējas Negatīvā ārējā ietekme 

 Ciešākas sadarbības iespējas  ar darba devējiem un 

ārvalstu partneriem, studiju programmu izveide, ņemot 

vērā mūsdienu uzņēmumu intereses un specifiku;   

 Aktīva organizāciju vadītāju un speciālistu interese 

pieredzes apmaiņā, nodarbību vadīšanā un ekskursiju 

nodrošināšanā savās organizācijās, utt.; 

 Jau esošo studiju programmu pilnveidošana un jaunu 

studiju programmu veidošana saskaņā ar darba tirgus 

tendencēm un pieprasījumu; 

 Pieaugoša interese pēc izglītības Latvijā ārvalstīs 

(Indijā, Uzbekistānā, Kazahstānā, u.c.valstīs); 

 Darba tirgus vidēja un ilgtermiņa prognoze liecina, ka 

ir pieprasījums pēc speciālistiem fakultātē realizētajos 

studiju virzienos; 

 Pieejams ES atbalsts studentu un docētāju mobilitātes 

pasākumu īstenošanai;  

 Studiju programmu īstenošana angļu valodā ļauj 

piesaistīt aizvien vairāk ārvalstu studentus;  

 Iespēja izstrādāt kopīgu doktorantūras programmu ar 

citām Latvijas augstskolām;  

 Studiju programmu attīstība sadarbībā ar Latvijas un 

ārzemju augstskolām, ieskaitot jaunu maģistrantūras 

un doktorantūras studiju programmu izveidi; 

 Studiju procesa pilnveidošana un zinātnisko pētījumu 

attīstīšana, piedaloties dažāda veida projektos;   

 Specializāciju ieviešana  pēdējā studiju gadā; 

 Tā kā jau pašlaik aktīvi un veiksmīgi  tiek izmantota 

tālmācības apmācības forma, pakāpeniski paredzēts 

uzsākt  tālmācības studijas jaunās programmās un 

apmācības valodās; 

 Starptautiskās sadarbības iespējas (ārvalstu studentu 

stažēšanās organizēšana; ārvalstu mācībspēku 

kvalifikācijas paaugstināšanas kursu organizēšana, 

utt.); 

 Intensīvāka studentu iesaistīšana zinātniski pētnieciskā 

darba projektos; 

 Mācībspēku studijas TSI doktorantūrā. 

 Konkurence no citu Latvijas augstskolu puses esošās 

augstākās izglītības finansēšanas sistēmas apstākļos;  

 Potenciālo studēt gribētāju skaita samazināšanās 

sakarā ar demogrāfisko situāciju valstī, migrācija un 

cilvēku intelektuālā potenciāla aizplūšana uz citām 

pasaules valstīm; 

 Ārzemju augstskolu piedāvājuma pieaugums Latvijā; 

 Strauji augošas tehnoloģijas, mobilitāte, pazīstamu 

ārvalstu augstskolu stipendiju un studiju maksu 

piedāvājums, attīstīta infrastruktūra un apmācību 

iespējas angļu valodā piesaista Latvijas jaunos 

studentus izvēlēties ārvalstu augstskolas; 

 Studentu maksātnespēja un studiju kreditēšanas 

ierobežošana, palielinoties studiju maksai un inflācijas 

līmenim valstī; 

 Privāto un valsts augstākās izglītības iestāžu atšķirīgas 

piekļuves iespējas valsts un Eiropas fondu līdzekļiem 

un cilvēkresursu un zinātnisko pētījumu programmu 

finansējumam; 

 Augsta studiju maksa un zema iedzīvotāju 

maksātspēja; 

 Nodarbību apmeklētības samazinājums, sakarā ar to, 

ka studenti apvieno studijas ar darbu;  

 Pieprasījuma pieaugums pēc tiešsaistes un tālmācību 

apmācībām, ņemot vērā to pieejamo mācību maksu, 

samazina pilna laika studentu skaitu. 
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Studiju virziena  īstenošanas stipro un vājo pušu, labvēlīgo ārējo iespēju un negatīvo ārējo 

ietekmju  analīze norāda uz iespējām pielāgoties ārējo faktoru  ietekmei un stratēģiskajām 

iespējām attīstībai.  

Stiprās puses akcentē uzmanību uz studiju virziena stratēģiskajiem aspektiem, ņemot vērā 

faktorus, kas ietekmē noturīgu reģionālo attīstību Latvijā kopumā. Tās ir saistītas ar studiju 

procesa pilnveidošanu, konkurētspējas attīstību darba tirgū un orientētas uz studenta personības 

attīstību. Tiek veikts plānveidīgs darbs vājo vietu novēršanai un adaptācijai ārējā vidē. среде. 

 

 2.4.Studiju virziena attīstības plāns  

 
Nr. 

p./k. 
Pasākums Izpildes laiks 

1 2 3 

1. Studiju efektivitātes un kvalitātes paaugstināšana  

1.1. Studiju programmu realizācijas pašnovērtējums Katru gadu 

1.2. Fakultātes Domes piesaistīšana studiju programmu pilnveidošanai un 

novērtēšanai 

Katru gadu 

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

piesaistīšana studiju programmu pilnveidošanai un novērtēšanai 

Katru gadu 

1.4. Studentu aptauja  Katra semestra beigās 

1.5. Izglītības kvalitātes vadības sistēmas pilnveidošana Saskaņā ar KVS 

pilnveidošanas programmu 

1.6. Fakultātes iekšējās komunikācijas sistēmas pilnveidošana, VEF lapas 

ieviešana studentiem e.tsi.lv  

Pastāvīgi 

2. Zinātniskais darbs  

2.1. Piedalīšanās konferences R&T-SiF organizēšanā un rīkošanā 2 reizes gadā  

(decembrī, aprīlī) 

2.2. Piedalīšanās starptautiskā zinātniski praktiskā un mācību metodiskā  

konferencē MIP 

1 reizi gadā  

2.3. Piedalīšanās starptautiskajās zinātniskajās konferencēs  

(Latvijā un ārvalstīs) 

Pēc TSI plāna un  

mācībspēku individuāliem 

plāniem 

2.4. Studijas doktorantūrā  O.Skorobogatova, 

I.Kozlovska 

2.5. Zinātnisko publikāciju skaita palielināšana vispāratzīto recenzējamo 

izdevumu sarakstā     

Pēc TSI prasībām un 

mācībspēku individuāliem 

plāniem 

2.6. Studentu zinātniskā darba veikšanas atbalsts Pēc fakultātes plāna 

3. Studiju kursu un programmu pilnveidošana  

3.1. Studiju programmu pilnveidošana saskaņā ar starptautisko ekspertu 

rekomendācijām, studiju programmas pašnovērtējumiem par 2016.-

2017. studiju gadu, tirgus attīstības tendencēm, studentu viedokļiem  

2017.-2018.ak.gada laikā 

3.2. Sadarbība ar darba devējiem;  

TSI semināru organizēšana par biznesa vadības un attīstības aktuāliem 

jautājumiem.  

Saskaņā ar fakultātes 

Domes plānu, iesaistot 

Ekonomikas, finanšu un 

vadības katedru  

3.3. Līgumu noslēgšana , studiju plāna apstiprināšana, nodarbību saraksta 

sastādīšana profesionālajai maģistra programmai „Aviācijas vadība” 

2018.g. septembrī 

3.4. Piedalīšanās karjeras dienās, ekskursiju organizēšana uz dažādām 

organizācijām 

Pēc TSI plāna 

4. Metodiskā nodrošinājuma pilnveidošana  

4.1. Mācību-metodiskā kompleksa izveidošana saskaņā ar TSI studiju 

programmu vadības politiku 

2017.-2018.gada laikā 

4.2 Mācību-metodiskā kompleksa izstrādāšana profesionālajai maģistra 

programmai „Aviācijas vadība” 

2018.g. 

4.3. Studiju kursu  izveide un pilnveide saskaņā ar tālmācības prasībām Pastāvīgi 

4.4. Studiju kursu aprakstu korekcijas saskaņā ar  “Studiju kursu vadības 

noteikumu” prasībām 

2017.-2018.gada laikā 

4.5. Studiju kursu aprakstu atjaunošana Katra semestra sākumā 
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Nr. 

p./k. 
Pasākums Izpildes laiks 

1 2 3 

4.6. Studiju kursu aprakstu atjaunošana pavasara semestrim 2017.g. 10.februāris 

4.7. Piedalīšanās pedagoģisko semināra darbā Pēc TSI plāna 

5. Bakalaura un maģistra darbu kvalitātes paaugstināšana  

5.1. Ārējo speciālistu un darba devēju iesaiste gala pārbaudījuma tematu 

izstrādē un speciālistu piesaiste Valsts pārbaudījumu komisiju sastāvā  

Pastāvīgi 

5.3. Gala pārbaudījumu komisiju sastāvā iekļaut ārējos speciālistus  Pastāvīgi 

5.4. Gala pārbaudījuma rezultātu apspriešana vadošās katedras sēdē 2018.g. februāris, jūnijs 

5.5. Sociālo zinātņu programmu noslēguma darbu izstrādes noteikumu 

pilnveidošana un publicēšana  

2018.gadā janvārī 

 

6. Studiju izvēles brīvības un atklātības nodrošinājums  

6.1. Piedalīšanas ERASMUS+ programmas  Katru gadu 

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

zinātniskās darbības jautājumos. 

Pēc TSI plāna 

6.3. Studiju kursu mācību metodisko kompleksu sagatavošana,  

izplatīšana un attīstīšana 

Pastāvīgi 

6.4. Docētāju  pieaicināšana no citām augstskolām (Latvija un ārvalstis) Pastāvīgi 

7. Kvalifikācijas celšana  

7.1. Mācībspēku profesionālās kvalifikācijas pilnveide: 

 piedalīšanās zinātniskajos semināros, 

 metodiskais darbs, 

 piedalīšanās LR un starptautiskajos zinātniskajos projektos. 

 

Pastāvīgi 

7.2. Citu augstskolu un organizāciju vadošo zinātnieku un speciālistu 

pieaicināšana, t.sk. no ārvalstīm. 

Pastāvīgi 

8. Profesionālās sagatavotības līmeņa paaugstināšana  

8.1. Attīstīt kontaktus ar darba devējiem un profesionālām  organizācijām, 

lai precizētu perspektīvā nepieciešamo speciālistu daudzumu un 

svarīgākās zināšanas un prasmes studiju rezultātu definēšanai. 

Pastāvīgi 

8.2 Attīstīt kontaktus ar absolventiem caur absolventu asociācijas 

izveidošanu, piedalīšanos karjeras dienās 

Pastāvīgi 

8.3. Profesionālo speciālistu piesaiste lekciju pasniegšanai  Pastāvīgi 

 

Realizējot Virziena attīstības plānu, tiek ņemtas vērā VEF attīstības līdz 2020. gadam stratēģijas  

prioritātes un principi:  

 Augstas prasības docētājiem (no kvalifikācijas un kompetences viedokļa) un studentiem 

(no sekmju un iestāšanās prasību viedokļa);  

 Nepārtraukta studiju procesa pilnveide un modernizācija, kas ietver sevī regulāru mācību 

metodisko materiālu atjaunošanu un  obligātu to apstiprināšanu fakultātes mācību 

metodiskajā komisijā vai programmu direktoru padomē. Aktīvo studiju procesa formu 

iedzīvināšana, kā arī mūsdienīgu prezentācijas tehniku pielietošana;  

 Zinātniski pētnieciskās darbības modernizācija (meklēt piekļuvi starptautiskiem 

zinātniskiem projektiem un paaugstināt darbinieku motivāciju sasniegt augstus rezultātus 

zinātniskajā darbā);  

 Inovatīvās darbības modernizēšana, izpaužas pastāvīgā kontaktā ar vadošajiem Eiropas 

centriem un augstskolām, kas realizē projektus, līdzīgus  TSI esošajiem;  

 Kadru potenciāla attīstība (orientēta uz docētāju kvalifikācijas celšanu, radot apstākļus 

profesionālajai mobilitātei, vieslekcijām, stažēšanās  Eiropas augstskolās);   

 Infrastruktūras un materiāli tehniskās bāzes modernizācija, bibliotēkas fondu 

palielināšana;  

 Organizācijas struktūras pilnveidošana, kas vērsta uz lēmumu pieņemšanas procesa 

vienkāršošanu un paātrināšanu. 
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2. STUDIJU VIRZIENA VADĪBA 

 

2.1. Studiju virzienu un programmas vadība 

 

Studiju virziena vadība tiek organizēta ņemot vērā šī vadības objekta specifiku:  Studiju 

virziens un programmas tiek izstrādātas un realizētas piedaloties daudzām augstskolas  izglītības 

un atbalsta vienībām, tāpēc ir jāveic nepārtraukta šo struktūrvienību darbības koordinācija.  

Studiju virzienu vadības mērķis ir nodrošināt studiju virzienu atbilstību augstskolas stratēģijai 

un akreditācijas prasībām. 

Studiju virzienu vadība ir Transporta un sakaru institūtā sniegto izglītības pakalpojumu 

sastāvdaļa, kurus īsteno atbilstoši  Nolikumam par studiju kārtību, Studiju virzienu un studiju 

programmu vadības nolikumam.  
Studiju virzienu un studiju programmu vadības nolikums nosaka augstskolā īstenoto studiju 

virzienu un studiju programmu vadības kārtību un atbilstošo darbinieku un struktūrvienību 

atbildību. Studiju programmas tiek īstenotas atbilstoši studiju plānam, kurus rektors apstiprina 

katrai studiju programmai un katrai studiju formai. Studiju procesa plānošanas un īstenošanas 

kārtība tiek organizēta atbilstoši licencētām studiju programmām, saskaņā ar Nolikumu par 

studiju kārtību.   

Studiju virziena realizāciju pamatā nodrošina Vadībzinības un ekonomikas fakultāte ar tās 

sastāvā ietilpstošajām katedrām: Ekonomikas, finanšu un vadības un Humanitāro zinātņu 

katedra. 

 

Studiju virzienu vadītāji, saskaņā ar Fakultātes nolikumu, ir fakultātes dekāni. Studiju virzieni 

tiek īstenoti fakultātēs saskaņā ar rektora rīkojumu. 

 Fakultāšu dekāni kā studiju virziena vadītāji veic šādas funkcijas:  

 plāno studiju virzienu attīstību; 

 plāno, kontrolē un novērtē studiju programmu direktoru darbu; 

 periodiski analizē studiju programmu kvalitāti un efektivitāti; 

 organizē studiju programmu un studiju virzienu pašvērtējumu; 

 iniciē, saskaņo un nodrošina jaunu programmu izstrādi, un veic esošo programmu 

modernizāciju; 

 apkopo studiju virzienu akreditācijai un studiju programmu licencēšanai nepieciešamo 

dokumentāciju.  

Studiju virziena vadību realizē fakultātes dekāns sadarbībā ar studiju programmas direktoriem un 

Ekonomikas, finanšu un vadības un Humanitāro zinātņu katedru vadītājiem.  

 

Katedru vadītāji ir atbildīgi par studiju procesa nodrošinājumu ar cilvēkresursiem, 

materiālajiem un informācijas resursiem. Fakultātes dekāns pārrauga studiju procesa 

organizāciju un īstenošanu pakļautībā esošajās katedrās. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2. att. Vadībzinātne un ekonomikas fakultātes (VEF) struktūra 

VEF fakultātes dekāns 
Išgalejs Išmuhametovs 

(Dr.psych., as.prof.) 

Fakultātes Dome 
(11 darbinieki un studenti, 4 

ārējie eksperti)  

Ekonomikas, finanšu un 

vadības katedra 
Kat.vad. Ilze Sproģe 

(Dr.sc.admin., viesdocente) 

 

Humanitāro zinātņu 

katedra 
Kat.vad. Julija Stukalina 

(Dr.sc.admin., prof.) 
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Studiju programmas vadību īsteno programmas direktors. Saskaņā ar Studiju programmas 

direktora amata aprakstu, studiju programmas direktora pienākums ir izstrādāt un/vai vadīt 

studiju programmas īstenošanu, nodrošināt studiju programmas īstenošanas metodisko atbalstu, 

periodiski analizēt un novērtēt programmas efektivitāti un aktualitāti, sagatavot studiju 

programmu pašnovērtējuma ziņojumus u.c.  

 

Fakultātes dome apspriež un pieņem priekšlikumus jaunu studiju programmu izstrādei, studiju 

virzienu un studiju programmu attīstības plānus, programmu direktoru un dekānu pārskatus par 

studiju programmām un studiju virzieniem. Domi veido  14 locekļi. 

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. Nina Saļņikova, MKC Vērtspapīri valdes loceklis; 

2. Anatolijs Prohorovs, grupas PROKS generaldirektors; 

3. Vitalijs Šehovcevs, SIA Baltkrasts direktors;  

4. Artūrs Saveļjevs,  VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga”” valdes locekli, Komerciālā 

departamenta direktors. 

 

Administratīvais departaments atbild par studiju programmu licencēšanas un studiju virzienu 

akreditācijas pieteikumu dokumentu uzglabāšanu. 

 

Tālmācības darba organizācijai TSI izveidota Tālmācības daļa, kurā strādā 3 tālmācības 

metodiķi un struktūrvienības vadītājs. Tālmācības daļas darbinieki veic tālmācības darba 

plānošanu un koordinēšanu;  izvieto metodiskos materiālus elektroniskajā sistēma Moodle un tos 

apstrādā; piedalās tālmācības studentu uzskaitē un studiju plānu realizācijā; piedalās studiju 

kvalitātes un klientu apmierinātības analīzē; organizē komunikāciju ar tālmācības formas 

studentiem un pasniedzējiem; nodrošina studentu piekļuvi tālmācības studiju kursiem; piedalās 

studiju procesā kā mentori un realizē citas ar studiju procesu saistītas darbības. 

 

Shematiska studiju virziena pārvaldības struktūra 

 

 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

 
 

3.att. Studiju virziena vadības  shēma (TSI organizatoriskās struktūras fragments) 
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2.2.Studējošo uzņemšanas prasību novērtējums 

 

Studentu uzņemšana virziena programmās notiek saskaņā ar TSI Uzņemšanas noteikumiem, kuri 

katru gadu tiek aktualizēti un sastādīti kārtējam akadēmiskajam gadam 

(http://www.tsi.lv/sites/default/files/editor/Dokumenti/tsi_uk_noteikumi_2018_2019.pdf ) 

Uzņemšanas noteikumi  izstrādāti saskaņā ar Augstskolu likuma 46.panta otrās daļas prasībām, 

Ministru kabineta 2006.gada 10.oktobra noteikumiem Nr.846 „Noteikumi par prasībām, 

kritērijiem un kārtību uzņemšanai studiju programmās”, Ministru kabineta 29.09.2015. 

noteikumiem Nr. 543 ”Noteikumi par svešvalodas eksāmena vispārējās vidējās izglītības 

programmā aizstāšanu ar starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījumu svešvalodā” un 

Augstskolas studiju nolikumu. Latvijas Republikas pilsoņiem un nepilsoņiem, kā arī 

ārvalstniekiem, kuriem ir pastāvīgās uzturēšanās atļauja Latvijā, uzņemšanas termiņi un 

procedūra ir noteikti atbilstoši vispārējai kārtībai. To ārvalstnieku tiesības studēt augstskolā, 

kuriem nav izsniegta pastāvīgas uzturēšanās atļauja, nosaka Augstskolu likuma 83.-85.panta 

prasības. 

Studējošo uzņemšanu Studiju virzienu  programmās  nodrošina ar rektora rīkojumu izveidota 

Uzņemšanas komisija.  

 

Bakalaura studiju programmu „Sociālo zinātņu bakalaurs vadībzinatnē” 43345 

Studiju valodas: latviešu, krievu, angļu.  

Iespējamās studiju (apmācības)  formas un studiju ilgums   
Studiju  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 

 

Prasības uzņemšanai: vidējā izglītība. 

 

Maģistra studiju programma „Sociālo zinātņu maģistrs vadībzinātnē” 45345 

Studiju valodas: latviešu, krievu, angļu.  

Iespējamās studiju (apmācības) 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 Dabaszinatņu bakalaurs 

datorzinātnēs (specializācija datortehnoloģijas biznesā) vai otrā līmeņa profesionālā augstākā 

izglītība ekonomikā, uzņēmējdarbībā, transportā vai loģistikā. 

 

Ārvalstu reflektantiem un visiem, kas vēlas studēt pamatstudiju programmās angļu valodā, tiek 

pārbaudītas angļu valodas un matemātikas zināšanas. Ja reflektantam ir  IELTS sertifikāts ar 

vērtējumu ne zemāku kā 5.5 punkti vai cits starptautiski atzīts angļu valodas prasmi apliecinošs 

sertifikāts, kā arī,  ja reflektants iesniedz dokumentu, kas  apliecina, ka vidējā izglītība apgūta 

angļu valodā, pārbaudījums angļu valodā nav jākārto. Izvēloties augstākā līmeņa studijas angļu 

valodā, reflektantiem nepieciešams uzrādīt angļu valodas zināšanas apliecinošu dokumentu – 

centralizētā eksāmena angļu valodā  sertifikātu vai starptautiski atzītu angļu valodas prasmi 

apliecinošu sertifikātu. Ja šāda dokumenta reflektantam nav, viņam jākārto pārbaudījums angļu 

valodā. 

Uzņemšana visās studiju programmās vēlākos studiju posmos tiek veikta saskaņā ar Augstskolu 

likuma 47.panta un Ministru Kabineta 2004.gada 16.novembra noteikumu Nr.932 „ Studiju 

uzsākšanas kārtība vēlākos studiju posmos” prasībām. 
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Konkursa kārtību par tiesībām, iestājoties Augstskolā 1.studiju gadā pilna laika studijās 

augstākās izglītības studiju programmās studēt bez maksas un/vai ar atlaidēm, nosaka 

“Noteikumi par mācību maksas personificēto atlaižu piešķiršanu Transporta un sakaru institūtā” 

un rīkojumi „Par studiju maksas atlaidēm” kārtējam ak.gadam. 

 

2.3. Studējošo sasniegumu un studiju rezultātu vērtēšanas sistēmas raksturojums un 

novērtējums 

 

Studiju rezultāti tiek vērtēti  saskaņā ar LR MK 2014.gada 13. maijā noteikumiem Nr.240 

“Noteikumi par valsts akadēmiskās izglītības standartu“.  

Studiju rezultātu vērtēšanas formas un rādītāji tiek realizēti saskaņā ar Nolikumu par studiju 

kārtību Transporta un sakaru institūtā. 

Studiju virziena programmas apguves vērtēšanas pamatprincipi un kārtība atbilst Valsts 

akadēmiskās izglītības standarta 40.panta prasībām. Vērtēšanas pamatprincipi: 

 vērtēšanas atklātības princips; 

 vērtējuma obligātuma princips; 

 vērtējuma pārskatīšanas iespēju princips. 

Studiju rezultātus vērtē pēc diviem rādītājiem:  

 kvalitatīvais vērtējums - atzīme 10 ballu skalā vai ieskaite „ieskaitīts/neieskaitīts”. 

 kvantitatīvais vērtējums – kredītpunktu skaits atbilstoši studiju kursa apjomam un 

nozīmīgumam. 

 

Zināšanu novērtējuma objektivitāti nodrošina šādu pasākumu realizācija: 

 eksāmenu un ieskaišu rakstisko un mutvārdu formu kombinēšana; 

 ieskaišu novērtējums ar atzīmi; 

 laboratorijas darbu, kursa darbu aizstāvēšana; 

 studiju darba rezultātu publiska aizstāvēšana (semināri un konferences); 

 ārējo pārstāvju iekļaušana valsts pārbaudījumu komisiju sastāvā. 

 

Studiju virzienu programmas apguves galvenie pārbaudes veidi ir eksāmeni un ieskaites, kas 

notiek pēc studiju kursa apguves mutiskā vai rakstiskā veidā. Pārbaudes veidu nosaka saskaņā ar 

studiju programmu. Zināšanu pārbaudes veida izvēle (rakstiski, mutiski utt.) atkarīga no 

pasniedzamā studiju priekšmeta specifikas un docētāja individuālās pieejas studējošo zināšanu  

novērtējumam. Liela daļa zināšanu pārbaudes tiek  organizēta rakstiskā veidā. Zināšanu pārbaudi 

parasti veic docētājs, kurš vada nodarbības, bet pēc katedras vadītāja rīkojuma, pārbaudei var 

pieaicināt arī citus katedras docētājus. Ar konkrētā studiju priekšmeta zināšanu pārbaudes 

prasībām, apjomu, veidiem un formām docētājs iepazīstina studējošos pirmajā nodarbībā.  

Studiju programmas katrā priekšmetā paredzēta kārtējā  zināšanu pārbaude, kura tiks organizēta 

semestra laikā, t.i. kontroldarbi, patstāvīgie darbi, laboratorijas darbi u.c. Kārtējās pārbaudes 

apjoms noteikts konkrētā studiju priekšmeta programmā. Darbu nodošanas termiņi noteikti 

attiecīgā akadēmiskā gada semestra studiju grafikā attiecīgajai studiju programmai. Starpposmu 

pārbaudījumu  atsevišķu uzdevumu izpilde tiks vērtēta ar „ieskaitīts” vai „neieskaitīts”. 

 

Studiju virzienu programmas atsevišķu studiju kursu gala vērtējums tiek noteikts pēc kārtējās 

pārbaudes rezultātiem, studējošo aktivitātes lekciju laikā, semināriem, praktiskajām nodarbībām 

un eksāmena vai ieskaites atzīmes. 

Pārbaudījumi tiek organizēti, lai novērtētu studējošo studiju rezultātus. Konkrētā perioda 

(semestra, studiju gada) kārtojamie pārbaudījumi ir noteikti studiju plānā.  Ja studiju kurss sastāv 

no vairākām patstāvīgām daļām un tā studijas ilgst vairākus semestrus, tad vienā studiju kursā 

var kārtot vairākus pārbaudījumus. Studijas noslēdz noslēguma pārbaudījumu, t.i. bakalaura vai 

maģistra darba aizstāvēšanu. 
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 Rezultātu analīzei tiek lietotas vidējā un vidējā svērtā atzīme: 

 vidējo atzīmi aprēķina, saskaitot vērtējumus un sadalot summu ar studiju kursu skaitu; 

 vidējo svērto atzīmi aprēķina, reizinot katra periodā apgūtā studiju kursa vērtējumu ar 

apjomu  kredītpunktos, summē visus iegūtos rezultātus un sadala summu ar kopīgu 

kredītpunktu skaitu periodā; 

 vidējo svērto atzīmi ņem vērā konkursos par atlaižu piešķiršanu un tā tiek ierakstīta  

augstākās izglītības diploma pielikumā. 

 

Studiju rezultātu vērtēšanai tiek  lietota 10 ballu skala, atbilstoši augstākās izglītības valsts 

standartam.  

Studējošo sekmība regulāri tiek analizēta un apspriesta sapulcēs, metodiskajās konferencēs utt. 

Studējošo attieksme pret apgūstamajiem studiju priekšmetiem tiek vērtēta katra semestra beigās, 

veicot anonīmu anketēšanu par studiju kvalitāti. Anketas jautājumi piedāvā novērtēt šādus 

aspektus: nodarbību  saprotamība un saturīgums, docētāju kompetence un personīgās iezīmes, 

prasību līmenis, iespēja saņemt konsultāciju ārpus studiju laika u.c. Iegūtie rezultāti tiek 

apspriesti attiecīgajās katedru sapulcēs, metodiskajās un administratīvajās sēdēs. Pēc sēžu 

rezultātiem tiek izstrādāti pasākumi, kas vērsti uz studiju procesa pilnveidošanu.  

Virzienu studiju programmās studiju kursu rezultātu novērtēšanā pielieto komplekso metodi. Tā 

ietver studentu praktisko darbu, individuālā vai grupu darba, starp pārbaudījumu un gala 

pārbaudījumu rezultātu novērtējumu. Studiju kursa aprakstos, kas ir pieejami TSI informatīvajā 

sistēmā, ir norādītas prasības studiju kursu kredītpunktu ieguvei. 

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. 

Bakalaura un maģistra darba novērtēšana 

Pilnībā izstrādāta studiju noslēguma darba novērtēšana notiek valsts gala pārbaudījumu komisijā, 

pie kuras students aizstāv bakalaura vai maģistra darbu (2016.gada 1.novembra rīkojums Nr. 06-

4.3/5 „Par Gala pārbaudījuma komisijas izveidošanu un apstiprināšanu 2016./17.ak.gadā” ). 

Komisijas locekļi ņem vērā šādus kritērijus:  

 bakalaura un maģistra darba izstrādes satura kvalitāte un atbilstība studiju virzienam;  

 darba atbilstība bakalaura un maģistra darbu rakstīšanas metodiskajiem norādījumiem;  

 prezentācijas kvalitāte;  

 studenta prasme atbildēt uz komisijas jautājumiem;  

 recenzijā (maģistra darbs)  izteiktais vērtējums un piezīmes.  

Kopējais bakalaura un maģistra darba vērtējums veidojas, apkopojot katra komisijas locekļa 

izliktās atzīmes un par to balsojot. Komisijas priekšsēdētājam strīdu gadījumos ir noteicošā 

balss. 

 

2.4. Akadēmiskā godīguma principu ievērošanas studiju procesā novērtējums 

 

Lai nepieļautu akadēmiskā godīguma principu pārkāpumus, TSI ar 2016.-2017.ak.gadu tika 

uzsākta studējošo noslēguma darbu pārbaude ar starpaugstskolu Vienotās datorizētās plaģiāta 

kontroles sistēmas palīdzību. Noslēguma darbi pēc to nodošanas Gala parbaudījumu komisijas 

sekretāram tiek pārbaudīti caur plaģiāta sistēmu.  
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Ja elektroniskās pārbaudes laikā noslēguma darbā konstatētas plaģiāta pazīmes, dekāna 

pilnvarotā persona pēc pārbaudes rezultātu saņemšanas nekavējoties informē fakultātes dekānu. 

Fakultātes dekāns vienas dienas laikā ar komentāru nodod attiecīgo darbu izvērtēšanai  attiecīgās 

studiju programmas direktoram un attiecīgā darba vadītājam. Eksperti izvērtē attiecīgo darbu un 

sagatavo rakstisku atzinumu/ziņojumu, vai darbs satur plaģiātu. Ja eksperti ir apstiprinājuši 

plaģiāta klātbūtni, tad pēc atzinuma/ziņojuma saņemšanas dekāns uzaicina attiecīgo studējošo 

iepazīties ar ekspertu atzinumu/ziņojumu un pieprasa studējošā rakstisku paskaidrojumu. 

Dekāns, pamatojoties uz ekspertu atzinumu/ziņojumu, pēc studējošā paskaidrojuma saņemšanas 

vai atteikšanās sniegt paskaidrojumu sagatavo TSI rektoram vai rektora pilnvarotai personai 

priekšlikumu par studējošā eksmatrikulāciju par būtisku TSI iekšējās kārtības noteikumu 

studējošajiem pārkāpumu. Ja ierobežotā laika dēļ nav iespējams veikt šīs procedūras punktā 

noteikto, tad dekāns ekspertu atzinumu nodod attiecīgajai noslēguma pārbaudījumu komisijai.  

 

3. IEKŠĒJĀS KVALITĀTES NODROŠINĀŠANAS SISTĒMAS EFEKTIVITĀTE 

 

Iekšējā kvalitātes nodrošināšanas sistēma TSI tiek īstenota saskaņā ar Augstskolu likuma 5.panta 

2
1

 daļas prasībām un Eiropas standartiem un vadlīnijām augstākās izglītības kvalitātes 

nodrošināšanai Eiropas augstākās izglītības telpā .  

Studiju programmu vadības procesus kontrolē augstskolas Kvalitātes pārvaldības sistēma 

(apstiprināta ar 21.03.2017. rīkojumu Nr. 01-12.1/14). Kvalitātes pārvaldības sistēmas procesu 

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

vadības, fakultāšu un katedru sēdēs. 28.03.2017. Transporta un sakaru institūta izglītības 

pakalpojumi sertificēti atbilstoši standartam ISO 9001:2015 (Nr. 10.16-58.1/01) (skatīt. 

http://www.tsi.lv/sites/default/files/editor/p02.pdf) 

 

Pie iekšējām TSI Politikas realizācijas garantijām pieder: 

 TSI kvalitātes pārvaldības sistēmas izstrāde, ieviešana, uzturēšana un attīstība saskaņā ar 

starptautiskā standarta ISO 9001:2015 prasībām; 

 izglītības pakalpojumu kvalitātes pārvaldības sistēmas efektīva funkcionēšana, regulārs 

institūta kvalitātes menedžmenta sistēmas iekšējais audits; 

 visu speciālistu sagatavošanas procesu pastāvīgs monitorings un visu iespējamo noviržu 

analīze; 

 izglītības pakalpojumu un speciālistu sagatavošanas kvalitātes pārvaldības sistēmas 

nepārtrauktas pilnveidošanas principa realizācija; 

 pastāvīga kvalitātes vadīšanas, dokumentēto procedūru komplekta, darba instrukciju u.t.t. 

aktualizācija atbilstoši starptautisko standartu prasībām; 

 regulāra iekšējā personāla, studentu un mācību spēku darba vietu atestācija. 

 

TSI Kvalitātes pārvaldības sistēma aptver augstākas izglītības pakalpojumu nodrošināšānas 

procesus. TSI kvalitātes pārvaldības sistēmas procesi iedalās trijās grupās: 

1. Izglītības pakalpojumu cikla procesi: 

 Patērētāju prasību un apmierinātības izpēte; 

 Izglītības pakalpojumu izstrāde; 

 Studiju procesa plānošana; 

 Studiju apakšvienību sagatavošana; 

 Apmācāmo uzņemšana un reģistrācija; 

 Studiju programmas realizācija; 

 Studiju atestācija. 

2. Personāla, materiālo un informatīvo resursu vadīšanas procesi: 

 Personāla kvalifikācijas celšanas vadīšana; 

 Informatīvo resursu fonda kārtošana; 

http://www.tsi.lv/sites/default/files/editor/p02.pdf
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 Infrastruktūras un ražošanas vides pārvaldīšana; 

 Dokumentācijas kārtošanas vadīšana; 

 Pierakstu vadīšana. 

3. Vispārējās vadības procesi, kurus realizē rektorāts nolūkā nodrošināt pastāvīgu kvalitātes 

uzlabošanu un vadības sistēmas efektivitātes  celšanu: 

 Datu analīze kvalitātes jautājumos; 

 Attīstības plānošana; 

 Iekšējie kvalitātes auditi. 

 

Kvalitātes nodrošināšanas sistēmas īstenošanai, TSI izveidoti šādi mehānismi: 
Iekšējie ietekmējošie faktori Ārējie ietekmējošie faktori 

 TSI ikgadējais pašnovērtējums; 

 TSI attīstības un stratēģijas plānošana; 

 iekšējie kvalitātes auditi (procedūru un 

dokumentācijas); 

 studiju virziena attīstības un stratēģijas plānošana; 

 studiju virziena ikgadējais pašnovērtējums; 

 studiju programmu ikgadējais pašnovērtējums; 

 studējošo anketēšana un analīze; 

 docētāju un darbinieku snieguma novērtēšana; 

 absolventu un darba devēju atsauksmes. 

 licencēšanas / akreditācijas novērtējums; 

 ekspertu ieteikumi. 

Studiju procesa plānošana 

Nodarbību saraksta sastādīšanas posmā tiek nodrošināta studiju kursu 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 e-

studiju vidē (e.tsi.lv), TSI iekšējā informācijas tīklā Intranets (intra.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 monitoringa veidā. Tiek kontrolēta  

nodarbību saraksta ievērošanas, semestra studiju  plāna un studiju programmas izpilde, kā arī 

nodarbību metodiskais nodrošinājums, studentu sekmība, atklātās nodarbības. 

Lēmumu analīze un pieņemšana 

Studiju procesa un studiju rezultātu kvalitāte tiek nodrošināta ar metodēm, kas paredzētas TSI 

iekšējos vadības noteikumos: Studiju nolikums, Nolikums par studiju kārtību TSI, Kvalitātes 

rokasgrāmata (pieejams: TSI lietvedības sistēmā Lotus Notes). Atbilstoši programmu studiju 

plāniem un studiju kursu aprakstiem, tiek veikta plānveida studiju rezultātu kārtējā, starpposma 

un gala pārbaude. Minētajos dokumentos noteikta kvalitātes novērtēšanas skala un kritēriji. 

Akadēmiskajam personālam tiek organizēta kvalifikācijas paaugstināšana metodiskajos 

semināros.  

Katru semestri tiek veikta studentu anketēšana, anketās tiek uzdoti jautājumi, kas ietver 

augstskolas mācību metodisko un saimniecisko darbību. Pēc tam tiek veikta anketēšanas 

rezultātu statistiskā apstrāde un pārskata sastādīšana. Pārskati tiek izmantoti augstskolas visu 

darbības jomu uzlabošanai katedru, fakultātes un visas augstskolas līmenī kopumā. 

Visos studiju procesa plānošanas un realizācijas posmos tiek nodrošināta šī procesa dalībnieku 

demokrātiska līdzdalība: 
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 mācībspēku, mācību palīgpersonāla un studējošo- piedaloties  Akadēmiskajās sapulcēs;  

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

 studējošajiem – ar anketēšanu, piedaloties Senāta, Senāta Studejošo komisijas darbā. 

Visa studiju procesa kvalitātes līmeņa paaugstināšanas pasākumu efektivitāti analizē semestra 

(akadēmiskā gada) noslēgumā Senāta Mācību metodiskās komisijas sēdēs. Pamatojoties uz šo 

analīzi, tiek izstrādāts konkrēts pasākumu plāns nākamajam akadēmiskajam gadam un tālākajai 

perspektīvai. Studiju programmas efektivitāte un aktualitāte tiek vērtēta ikgadējā studiju virzienu 

un studiju programmu pašnovērtējuma gaitā. Pašnovērtējuma rezultāti tiek apspriesti TSI Senāta 

Mācību metodiskās komisijas sēdē un apstiprināti TSI Senātā. 

Kontroles caurskatāmība un ticamība tiek nodrošināta arī pateicoties koleģiālam pasniedzēju 

darbam katedrās, fakultātes domē, Senāta Mācību metodiskajā komisijā. Šie koleģiālie orgāni 

izskata kā akadēmiskā personāla metodiskos, tā arī ētiskos aspektus. Augstskolā darbojas Ētikas 

kodekss, kurš regulē jautājumus, kas saistīti arī ar studiju procesa kvalitātes novērtējumu. 

 

4. STUDIJU VIRZIENA RESURSI UN NODROŠINĀJUMS 

 

4.1.Finanšu nodrošinājums 
 

Transporta un sakaru institūts ir juridiskas personas dibināta privāta augstskola,  tāpēc studējošo 

iemaksātā studiju maksa ir galvenais studiju procesa nodrošināšanas finansējuma avots.   

Pastāvīgie pašu ieņēmumu avoti augstskolā ir: 

 ieņēmumi no studiju maksas (80%); 

 ieņēmumi no mācību kursiem (13%); 

 ieņēmumi no līgumpētījumiem (3%); 

 ieņēmumi no citās zinātniskās darbības (1%); 

 ieņēmumi no telpu nomas, komunāliem pakalpojumiem un citiem pakalpojumiem (3%). 

Savukārt, studiju maksa tiek segta no fizisko un/vai juridisko personu līdzekļiem, to veido: 

studējoša personīgie līdzekļi, studējoša darba devēja līdzekļi, studiju kredīts ar valsts vārdā 

sniegtu galvojumu, komerckredīts, sponsoru līdzekļi. 

 

Studiju virziena finansēšanas avoti ir: 

 TSI studējošo studijas maksa  (http://www.tsi.lv/lv/content/maksa-par-studijam-riga);  

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

 ieņēmumi no profesionāliem kursiem, kurus piedāvā fakultātes mācībspēki; 

 granti par starptautiskiem pētnieciskiem projektiem, kuros piedalās TSI darbinieki. 

Studiju apmaksas kārtība noteikta, 03.03.2017. „Studiju apmaksas kārtības noteikumi Transporta 

un sakaru institūtā”.  

 

2016.-2017. ak. gada studiju maksa 

Programmas Studiju forma Maksa par gadu 

Sociālo zinātņu bakalaurs 

vadībzinātnē 

Pilna laika diena 1580EUR 

Pilna laika diena angļu valodā 2700EUR 

Pilna laika vakara 1580EUR 

Nepilna laika 1380EUR 

Tālmācība  900EUR 

Sociālo zinātņu maģistrs 

vadībzinātnē 

Pilna laika diena 1980EUR 

Pilna laika diena angļu valodā 3200EUR 

Pilna laika vakara 1980EUR 

Nepilna laika 1640EUR 

Tālmācība  1300EUR 
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Studiju maksas apmēru katram akadēmiskajam gadam apstiprina ar rektora rīkojumu. Katru gadu 

studentiem ir pieejamas TSI akcionāru piešķirtās budžeta vietas, tāpat tiek noteiktas maksas 

atlaides un piešķirtas uzņēmumu stipendijas.  

 

Ieņēmuma daļu TSI sadala atbilstoši zemāk minētajiem posteņiem:  

 darba samaksa un citas personāla izmaksas sastāda līdz 56% no kopējām izmaksām; 

 komunālo pakalpojumu un infrastruktūras uzturēšanas izmaksas sastāda līdz 14% no 

kopējām izmaksām; 

 mārketinga un reklāmas izmaksas sastāda līdz 10% no kopējām izmaksām; 

 izmaksas mācību procesa nodrošināšanai sastāda līdz 7% no kopējām izmaksām; 

 zinātniskās darbības izmaksas sastāda līdz 4% no kopējām izmaksām; 

 pārējās izmaksas veido līdz 9% no kopējām izmaksām. 

 

Detalizēta finanšu informācija par programmas izmaksām  ir pieejama TSI finanšu daļā. 

 

4.2.Infrastruktūras un materiāltehniskais nodrošinājums  

 

Studiju virzienu programmas realizācija Rīgā tiek īstenota mācību korpusā ar kopējo platību 13 

567,10 m
2
, kas atrodas Lomonosova ielā 1. Pašlaik TSI auditoriju fondā ir 12 lekciju auditorijas, 

10 datorklases, vairāk nekā 20 auditorijas praktiskajām un laboratorijas nodarbībām. 

(skat.15.pielikumu). Studiju un zinātniskā darba telpu platība veido 9638 m
2 

sporta un atpūtas 

telpu platība 2879 m
2.

.  

 

Mācību telpās par augstskolas līdzekļiem veikts moderns remonts. Laikā no 2010.gada līdz 

2013.gadam TSI īstenotā  projekta “Informācijas un komunikāciju tehnoloģijas kā vienots 

akadēmiskais resurss Transporta un sakaru institūtā” (vienošanās Nr. 

2010/0180/3DP/3.1.2.1.1/09/IPIA/VIAA/023) ietvaros tika veikti ēkas būvdarbi un ēkas 

infrastruktūras pielāgošana personām ar funkcionāliem traucējumiem: veikta liftu iegāde un 

uzstādīšana; iekšējo un ārējo kāpņu pielāgošana personām ar invaliditāti; higiēnas telpu 

renovācijas un pielāgošanas personām ar invaliditāti.  

IT infrastruktūrai ir savs datu centrs, kas nodrošina ar nepieciešamajiem serveriem mācību 

procesu, apvieno iekšējos tīklus un optiskus sakaru kanālus. Attiecībā uz lokālajiem tīkliem 

augstskolā ir maģistrālais tīkls 1Gb/s CAT; bezvadu tīkls sedz gandrīz visas augstskolas telpas 

(802.11/b/g/n standarti). 

 

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. Studiju procesā tiek izmantotas aptuveni 100 dažādas 

programmu paketes, tajā skaitā: Matlab, Statistica, SPSS, GPSS World, AnyLogic, 3D Max u.c. 

Laboratorijas nodarbības notiek specializētās auditorijās. 

Praktiski visas lekciju auditorijas un datorklases ir aprīkotas ar stacionāriem videoprojektoriem 

un LCD-paneļiem.  

 

TSI studējošajiem pieejama pilnībā atjaunota  un labiekārtota sporta zāle, kurā tiek piedāvātas 

nodarbības dažādos sporta veidos. Studējošajiem ir iespējams izvēlēties sporta nodarbības 

atbilstoši savām interesēm, kā arī nodarboties ar sportu papildus sekcijās.  

Studējošo pašpārvaldei ir izdalīts LR Augstskolu likumā noteiktais finansējums un darba telpas, 

kas aprīkotas ar datortehniku un internetu. 

 

TSI pamatlīdzekļu kopējā vērtība ir 7,18 milj. euro. Šo summu veido augstskolai piederošas ēkas 

un zemes gabali, aprīkojums, datorprogrammas. 
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TSI esošie pamatlīdzekļi  

Pozīcija Kopā (EUR) 

Aprīkojums 854 725 

Datorprogrammas 459 203 

Datortehnika, u.c. 1 546 470 

Zeme, ēkas apbūves 3 574 680 

Ieguldījumi pamatlīdzekļos 284 450 

Mēbeles, u.c. inventārs 461 391 

Kopā: 7 180 919 

 

Pašlaik TSI iesniedzis projekta pieteikumu Eiropas Savienības struktūrfondu līdzfinansējuma 

8.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt modernizēto STEM, tajā skaitā medicīnas un radošās 

industrijas, studiju programmu skaitu” projektam. Kaut arī uzsvars šeit likts uz STEM 

programmām, praktisku labumu gūs visi augstskolas studējošie  neatkarīgi no studiju 

programmas, jo tiks renovētas mācību auditorijas 2.stāvā 656 m
2
 (auditoriju Nr. I, II un III), 

notiks novecojušo serveru maiņa – serveri ar mācību datiem un serveri mācību procesa 

nodrošināšanai (studentu nodrošināšana ar e-pastiem, tālmācības sistēma Moodle) Multimediju 

laboratorijas atjaunināšana (videolekciju un citu materiālu ierakstīšana klātienes, neklātienes un 

tālmācības nodaļām) , bibliotēkas fonda paplašinājums gan ietver konkrēti aviācijas virzienu. 

 

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

institūcijām, kuros paredzēts veikt kopīgus pētniecisko un akadēmisko darbību, kopīgu materiālo 

resursu izmantošanu- noslēgti sadarbības līgumi ar Latvijas Lauksaimniecības universitāti, 

Latvijas Jūras akadēmiju, Vidzemes augstskolu u.c.  

 

 4.3.Metodiskais un informatīvais nodrošinājums 

 

Augstskolas bibliotēka (library.tsi.lv) centralizēti nodrošina Transporta un sakaru institūta 

studentus un akadēmisko personālu  ar mācību, zinātnisko un metodisko literatūru.   

Bibliotēkas darbības principi: 

 izveidota un tiek papildināta vienotā elektroniskā bibliotēkas krājumu datu bāze, pieejama  

vietnē http://services.tsi.lv/library/page.php?lang=lv; 

 nodrošināta iespēja lietotājiem attālināti piekļūt savam izsniegtās literatūras kontam un 

virtuāli rezervēt izdevumus; 

 izveidota  un tiek papildināta TSI docētāju izdoto darbu datu bāze. 

Bibliotēkas krājumu veidošanas principi: 

 katra semestra sākumā tiek saņemti pieprasījumi no fakultātēm . 

 notiek regulāras konsultācijas ar akadēmisko personālu un TSI vadību par bibliotēkas 

fonda atjaunošanu. 

 tiek paredzēti līdzekļi bibliotēkas resursu papildināšanai (literatūras iegādei un 

elektronisko datubāzu abonēšanai. 

 informācija par jaunākajām iegādātajām grāmatām un žurnāliem tiek izvietota TSI mājas 

lapā un izsūtīta  kā elektroniska informācija visiem TSI darbiniekiem un studējošajiem. 

 tiek izmantoti datu bāzu izmēģinājumi. 

 

Bibliotēkai ir divas lasītavas, no kurām viena atrodas Rīgā, viena Daugavpilī. Bibliotēkas 

lietotāju rīcībā ir nepieciešamais skaits datoru. 

Uz 2016.gada septembri augstskolas rīcībā vadības, aviācijas un transporta virzienā bija vairāk 

nekā 1330 nosaukumu grāmatas (30120 eksemplāri) un vairāk nekā 45 nosaukumu žurnāli (no 

tiem 3 nosaukumu – latviešu valodā, 36 – angļu valodā un 6 -   krievu valodā) , kas  pārsvarā 

abonēti uz gadu. Daži tehnisko grāmatu un žurnālu eksemplāri ir vienīgie eksemplāri Latvijā. 

Iegādāta speciāla kolekcija Springer Transporttaion Research.  

http://services.tsi.lv/library/page.php?lang=lv
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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 procesā vairākas reizes palielināja metodisko materiālu skaita pieaugumu 

elektroniskā veidā. Bibliotēkā pieejamā mācību literatūra studiju virzienā, tostarp, aviācijā: 

 vadībzinātne, ekonomika, finanses, marketings –7155 eks. (3369 nosaukumu); 

 transporta menedžments, transporta marketings, tostarp, aviācijas menedžments- 133 eks. 

(91 angļu valodā). 

 

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 

 

Bibliotēkā ir pieejami šādi periodiskie resursi:  

Vadībzinātnes jomai veltīti žurnāli: Harvard Business Review, IEEE Engineering Management 

Review, International Journal of Strategic Property Management, Dienas bizness, Kapitāls, 

Bilance, Lursoft laikrakstu bibliotēka u.c. Statistikā informācija, kas apkopota European 

Comission Studiesand Reports. Beyondvision 2020 (towards 2050),  Eurostat Statistical Books 

(differentissues) , Latvijas Banka gada pārskatos. Katalogi: Business Management, EE Edward 

Elgar publishing; Economics&Management, Peter Langinternationalacademic Publisher; Gower 

Business and Management . 

Transporta jomai veltīti žurnāli:  

 Eurotransport , 2004-2017; 

 IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems, 2000-2017; 

 IEEE Transactions on Reliability. 2017. Vol.66; 

 ITS (Intelligent Transportation Systems) International, 2000-2016; 

 Journal of Intelligent Transportation Systems. Technology, Planning and Operations , 

2004-2016. 

 

TSI bibliotekai ir  pieja datu bāzem:  

 SpringerLink datu bāzes ; 

 zinātniskā elektroniskā bibliotēka  eLibrary.ru; 

 Directory of Open Access Journals (DOAJ); 

 OAPEN (Open Access Publishing in European Networks) Library; 

 ScienceDirect Support Center  ELSEVIER; 

 PKP (Public KnoWledge Priject); 

 OECD iLibrary; 

 World Bank; 

 InTechOpen u.c. 

 

Augstskolā studiju programmu sekmīgai realizācijai notiek tehniskās bāzes pilnveidošana un 

jaunu tehnoloģiju ieviešana. Viena no izmantotajām tehnoloģijām ir e-studiju vide (e.tsi.lv), kuru 

docētāji aktīvi izmanto savā darbā. E-studiju vide ir interaktīva studentu atbalsta vide, kurā 
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ievietoti mācību materiāli (prezentācijas, papildu mācību materiāli), notiek mācību materiālu  

apmaiņa un saziņa ar docētāju, pārbaudes darbu un kontroldarbu izpildes nodrošināšana u.c.  

 

4.4.Atbalsta sistēma 

 

Studiju virziena programmu studenti mācību procesā saņem atbalstu no TSI administratīvā un 

tehniskā personāla.  Par studiju procesa jautājumiem var konsultēties  Mūžizglītības centrā, 

Korporatīvo klientu daļā, Zinātniski pētnieciskajā nodaļā, e-karjerā 

(https://ekarjera.tsi.lv/login/page), studentu pašpārvaldē  utt.    

  

TSI studentiem palīdz iegūt  ISIC (International student Identity Card). 

Pēc aptaujas rezultātiem un studentu lūguma ir uzlaboti apstākļi kafeinīcā. 

1.kursa studentiem studiju gada sākumā tiek organizēta “TSI pirmkursnieka ellīga nedēļa”, 

pirmkursnieku iesvētības, tikšanās ar administrāciju. 

Tiek atbalstīts grupas vecāko darbs  

(http://www.tsi.lv/sites/default/files/editor/Dokumenti/nolikums_par_grupas_vecako_2015.pdf). 

 Katrai studentu grupai ar rektora rīkojumu tiek apstiprināts grupas vecākais, kura uzdevums ir 

pārstāvēt grupas intereses augstskolas studiju daļā un citos administratīvajos departamentos. 

 

Atbalsta sistēmu raksturo šadi pasākumi: 

 Ērta studējošo informēšanas sistēma; 

 Iespēja izmantot studijās tālmācības studiju formas iespējas, iegūstot papildus materiālus; 

 Ērta  centralizēta studentu apziņošana steidzamos un ārkārtas gadījumos; 

 Lekciju saraksts ir pārredzams intranet sistēmā ar mobilo aplikāciju; 

 Studentiem piešķiramās atlaides studiju maksai (http://www.tsi.lv/lv/content/atlaides-un-

lojalitates-programma; Rīkojums Nr.01-12.1/32 no 2017.gada 16.jūnija); 

 Lielais institūta partnerorganizāciju skaits dod iespēju nodrošināt prakšu vietas; 

 Tiek organizētas ekskursijas uz partnerorganizācijām, kas ļauj iepazīties ar uzņēmumu 

specifiku;  

 Ārzemju studējošajiem tiek piedāvāts patvēruma „Drošā māja” darbinieku – juristu, 

psihologu u.c. Speciālistu, palīdzība. 

 Notiek konsultācijas, Karjeras dienas, tikšanās ar darba devējiem u.t.t. 

 

TSI akcionāri 2016./2017. mācību gadam no uzņēmuma budžeta iedalīja  līdzekļus 50 budžeta 

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

profesionālajā programmā.  

 

 Pateicoties ERASMUS programmai, vienu studiju semestri students  var studēt kādā no ārvalstu 

TSI sadarbības augstskolām vai iziet praksi savā specialitātē vienā no Eiropas savienības valstīm. 

(http://www.tsi.lv/sites/default/files/editor/Obucenije/Erasmus/doc1_1.jpg) 

Transporta un sakaru institūtā darbojas  ētikas kodekss 

(http://www.tsi.lv/sites/default/files/editor/Dokumenti/etikas_kodekss_lv_2017.pdf) 

 

4.5.Tālmācības studiju formas nodrošinājuma vērtējums  

 

Tālmācībā tiek izmantoti šādi tehniskie un elektroniskie saziņas līdzekļi: 

 tālmācības studentiem, pasniedzējiem un augstskolas administrācijai ir izveidots speciālais 

interneta resurss online.tsi.lv; 

 zināšanu vērtējuma fiksēšana tiek veikta vienotā augstskolas datu bāzē. 

 

https://ekarjera.tsi.lv/login/page
http://www.tsi.lv/lv/content/atlaides-un-lojalitates-programma
http://www.tsi.lv/lv/content/atlaides-un-lojalitates-programma
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Tālmācības studējošajiem tiek piedāvāta tehniska iespēja tiešsaistē sekot līdzi un piedalīties 

Transporta un sakaru institūta rīkotajās konferencēs un semināros. Vēlāk šie audiovideo ieraksti 

ir pieejami saitā online.tsi.lv. 

 

Tālmācības sagatavoti šādi īpaši strukturēti mācību materiāli: 

 studiju kursu apraksti, kas izveidoti atbilstoši nepilna laika apmācības formai ar docētāju  

ieteikumiem darbam ar mācību materiāliem; 

 sagatavoti  lekciju  konspekti  elektroniskā  veidā  ar  tēmu  prezentācijām,  docētāju 

skaidrojumiem un komentāriem; 

 studiju kursos ir iekļauti paškontroles uzdevumi ar atbilžu variantiem, kontroles testi,  

praktiskie uzdevumi un vingrinājumi; 

 katram studiju kursam ir izstrādāti kārtējie pārbaudījumi (kontroles testi, praktiskie darbi,  

situācijas uzdevumi, kontroldarbi) atbilstoši kredītpunktu skaitam. 

 

Tālmācības izglītības ieguves formas paveidam ir izstrādāts īpaši organizēts izglītības 

sasniegumu novērtējums: 

 studentu zināšanu pārbaude notiek, novērtējot pasniedzēja sagatavotus un Moodle sistēmā 

online.tsi.lv ievietotus kārtējos pārbaudījumus kontroldarbu vai patstāvīgo darbu formā, ko 

students patstāvīgi izpilda un nosūta pasniedzējam novērtēšanai un komentāru sniegšanai; 

 pēc noteikta vērtējuma saņemšanas kārtējos pārbaudījumos (kuru skaits noteikts atbilstoši 

kredītpunktu skaitam attiecīgajā studiju kursā) students tiek pielaists pie noslēguma 

pārbaudījuma kārtošanas; 

 noslēguma pārbaudījumu students kārto rakstiskā vai mutiskā formā, iepriekš saņemot 

sesijas grafiku ar to kārtošanas laikiem un datumiem; 

 vērtējums tiek ievadīts augstskolas vienotajā atzīmju datu bāzē katra studenta personīgajā 

kartē, kurai students var piekļūt attālināti. 

 

2016.-2017.ak.gadā studiju virzienā tālmācībā studējošo skaits bija 85 cilvēki (01.10.2017). 

Tālāk diagrammā ir redzama  tālmācībā  studējošo skaita dinamika 2012.-2016.ak.g. 

 

 

4.att. Studiju virziena tālmācībā studējošo skaita dinamika 2012.-2016.g. 

(dati uz ak. gada 01.10.) 

2016.-2017. ak.g. periodā bakalaura darbus ir aizstāvējuši 4 tālmācības nodaļas studenti. 
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4.6.Mācībspēki 

 

Akadēmiskais personāls 

Studiju virziena programmu  realizāciju nodrošina akadēmiskais personāls, ko veido 23 ievēlēti 

docētāji. Doktora grāds ir piešķirts 19 cilvēkiem (82%). 7 docētājiem  (30,5%) ir profesora un 

asociētā profesora nosaukums, 12 docētāji (52%) ir docenti, 4 – lektori (17,5%). 

 

Studiju programmas „Sociālo zinātņu bakalaurs vadībzinātnē” mācībspēki: 

Studiju kurss Docētājs 
Amats un zinātniskais vai 

akadēmiskais grāds 

Ievēlēts 

TSI 

Uzņēmējdarbības pamati O. Skorobogatova  Mg.oec., lektore Iev. 

Mikroekonomika J. Popova Dr.oec., docente Iev. 

Vadības analīze I.Kuzmina-Merlino  Dr. oec., profesore Iev. 

Augstākā matemātika T.Šamšina  Dr.sc.ing.docente Iev. 

Makroekonomika J. Popova Dr.oec., docente Iev. 

Operāciju vadība Ļ.Fainglozs  

J.Roļiks  

O.Skorobogatova  

Mg.oec, lektors 

Dr.sc.ing.docents 

Mg.oec, lektore 

Iev. 

Iev. 

Iev. 

Statistika D.Pavlyuk  Dr.sc.ing.docents Iev. 

Tirgzinības A.Višņevska  Dr.paed., docente Iev. 

Personāla vadība A.Skvorcovs  Mg.oec. lektors Iev. 

Projektu vadīšana Ļ.Fainglozs                  

J.Roļiks  

Mg.oec. lektors 

Dr.sc.ing.docents 

Iev. 

Iev. 

Darba drošība, civilā un apkārtējās vides 

aizsardzība 

L.Zagrebina Mg.sc.ing. lektore  

 

Ievads studijās O.Skorobogatova  Mg.oec. lektors Iev. 

Vadībzinības pamati O.Skorobogatova  

J.Roļiks  

Mg.oec. lektors 

Dr.sc.ing.docents 

Iev. 

Resursu plānošana un kontrole J.Roļiks  

O.Skorobogatova  

Dr.sc.ing., docents 

Mg.oec. lektors 

Iev. 

Iev. 

E-mārketings Ļ.Fainglozs  Mg.oec. lektors Iev. 

Risku vadības pamati J.Baltgailis  Dr.oec., docents Iev. 

Starptautiskā uzņēmējdarbība J.Baltgailis  Dr.oec., docents Iev. 

Informācijas tehnoloģijas 1 S.Yunusov Dr.sc.ing.docents Iev. 

Sociālā psiholoģija un socioloģija A.Palma                

I.Išmuhametovs  

Mg.paed., lektore 

Dr. psych., docents 

 

Iev. 

Informācijas tehnoloģijas 2 S.Yunusov Dr.sc.ing., docents Iev. 

Uzņēmējdarbības tiesiskā regulēšana V.Jeltiševs  Mg.jur., lektors Iev. 

Grāmatvedība N.Podoļakina  Ek.zin.kand., docente  

Optimizācijas teorija un metodes T.Šamšina  Dr.sc.ing.docents Iev. 

Nodokļi un aplikšana ar nodokļiem M.Koževņikova  Mg.oec. lektors  

Organizācijas rīcība I.Išmuhametovs  Dr. psych., docents Iev. 

Vadības un organizācijas teorija J.Roļiks  Dr.sc.ing.docents Iev. 

Standartizācija un kvalitātes kontrole G.Utehins Dr.sc.ing.docents Iev. 

Korporatīvās finanses A.Serjogina  Dr.oec., as.profesore Iev. 

Svešvaloda L.Kuzmenko  

J. Stukaļina  

Filoloģijas zin.kand., docente 

Dr.admin., asoc.prof. 

Iev. 

Iev. 

Profesionālā angļu valoda 

uzņēmējdarbībai 

L.Kuzmenko  

J. Stukaļina  

Filoloģijas zin.kand., docente 

Dr.admin., asoc.prof. 

Iev.  

Iev. 

Angļu valoda karjeras vadībā L.Kuzmenko  Filoloģijas zin.kand., docente Iev. 

Filozofija O.Pozdņakova Soc. zin. kand., docente Iev. 

Lietišķo attiecību  psiholoģija A.Palma 

 I.Išmuhametovs  

Mg.paed., lektore 

Dr. psych., docents 

 

Iev. 

Loģistikas pamati G.Gromovs  Dr.sc.ing., as.prof. Iev. 

Biznesa procesu reinženierings Ļ.Fainglozs  

J.Roļiks  

 O.Skorobogatova  

Mg.oec. lektors  

Dr.sc.ing.docents 

Mg.oec. lektors 

Iev. 

Iev. 

Iev. 
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Studiju programmas obligātās daļas un ierobežotās izvēles daļas īstenošanā piedalās 23 docētāji, 

no kuriem: 19 docētāji ir ievēlēti akadēmiskajos amatos TSI. No ievēlēto docētāju skaita 15 ar 

doktora grādu, 1 profesors un 3 asociētie profesori. Vairāk, kā 82% no kopējā akadēmiskā darba 

apjoma izpildi nodrošina akadēmiskais personāls, kura ievēlēšanas vieta ir Transporta un sakaru 

institūts.  

 

Studiju programmas „Sociālo zinātņu maģistrs vadībzinātnē” mācībspēki: 

Studiju kurss Docētājs 
Amats un zinātniskais vai 

akadēmiskais grāds 

Ievēlēts vai 

viesu lektors 

Cilvēkresursu vadība un līderība Išgalejs Išmuhametovs Dr. psych., docents. Iev. 

Datu analīzes metodes un biznesa 

prognozēšana 

Irina Jackiva Dr.sc.ing., profesore Iev. 

Zinātnisko pētījumu metodoloģija Igors Kabaškins Dr.habil.sc.ing., profesors Iev. 

Biznesa procesu modelēšana un 

vadība 

Ļevs Fainglozs Mg.oec., lektors Iev. 

Globālā ekonomika un starptautiskā 

vide 

Aleksandrs Stetjuha 

Juris Baltgailis 

Dr.oec., profesors 

Dr.oec., docents 

Iev. 

Iev. 

Stratēģiskā vadība 

Strategic Management 

Andrejs Čirjevskijs 

Jūlija Stukaļina 

Dr.oec., RISEBA profesors 

Dr.admin., as.profesore 

Viesprof. 

Iev. 

Pedagoģija un psiholoģija Išgalejs Išmuhametovs Dr. psych., docents. Iev. 

Operāciju pētīšana Dmitry Pavlyuk Dr.sc.ing., docents. Iev. 

Informācijas sistēmas un 

tehnoloģijas biznesā 

Sergey Yunusov Dr.sc.ing., docents Iev. 

Akadēmiskā angļu valoda Jūlija Stukaļina Dr.admin., as.profesore Iev. 

Inovācijas vadība Jūrijs Roliks Dr.sc.ing., docents Iev. 

Finanšu vadība Irina Kuzmina-Merlino Dr.oec., profesore Iev. 

Korporatīvā pārvaldība un sociālā 

atbildība 

Jūlija Stukaļina 

Išgalejs Išmuhametovs 

Dr.admin., as.profesore 

Dr.psych., docents. 

Iev. 

Komercdarbības tiesiskā un 

nodokļu regulēšana 

Vladimirs Jeltiševs 

Natalja Podoļakina 

Mg.jur., lektors 

Dr.oec., docente 

Iev. 

Vieslektors 

Starptautiskais mārketings un 

reklāma 

Aļevtina Višņevska 

Massimo Merlino 

Dr.oec., docente 

Prof. of the University of 

Republic of San Marino 

Iev. 

Vieslektors 

Zinātniskais seminārs I Irina Jackiva Dr.sc.ing., profesore Iev. 

Zinātniskais seminārs II Irina Kuzmina-Merlino Dr.oec., profesore Iev. 

Decision making methodology 

(Brīvās izvēles kurss) 

Eftihia Nathanail Asoc.prof., University of 

Thessaly, Greece 

Viesprofesore 

 

Studiju programmas obligātās daļas un ierobežotās izvēles daļas īstenošanā piedalās 16 docētāji, 

no kuriem: 12 docētāji ir ievēlēti akadēmiskajos amatos TSI, no kuriem 4 profesori un 1 asociētā 

profesore. No ievēlēto docētāju skaita 10 docētājiem ir doktora grāds. Vairāk, kā 75 % no kopēja 

akadēmiskā darba apjoma izpildi nodrošina akadēmiskais personāls, kura ievēlēšanas vieta ir 

Transporta un sakaru institūts.  
 

 

Studiju virziena īstenošanā iesaistītas arī pārējās TSI fakultātes - Datorzinātņu un 

telekomunikācijas fakultāte, Transporta un loģistikas fakultāte, un to pakļautībā esošās katedras, 

kā arī citas TSI struktūrvienības, kas savas kompetences ietvaros nodrošina studiju programmās 

paredzēto studiju rezultātu sasniegšanai.  

 

Akadēmiskais personāls un tā kvalifikācija tiek  pārraudzīta,  balstoties  uz  augstskolā izstrādāto 

Akadēmiskā personāla politiku. Tā paredz rūpīgu personāla atlasi, regulāras mācības un 

kvalifikācijas paaugstināšanu. TSI ir izstrādāta un īstenota šāda akadēmiskā personāla sastāva 

veidošanas politika: 

 nodrošināt,  lai  visus  studiju  kursus  pasniegtu  kvalificēti,  zinātniski  un  metodiski 

sagatavoti docētāji ar labi attīstītām pedagoga un organizatora prasmēm, kuri darbā 

izmanto mūsdienīgas mācību metodes; 
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 akadēmisko  personālu  veido  zinātnisko  un  profesionālo  kompetenču  ziņā  augsti 

kvalificēti  mācībspēki  lielākā  daļa  mācībspēku  ieguvuši  doktora  grādu  (TSI 

stratēģiskais mērķis ir sasniegt 65%); 

 piesaistīt  ārvalstu  speciālistus  un  citu  augstskolu  docētājus  atbilstoši programmas 

specifikai; 

 piesaistīt  studijām  nozares  pārstāvjus,  ekspertus  speciālistus atbilstoši programmu 

specifikai; 

 mācībspēki var strādāt starptautiskā vidē, komunicējot un pasniedzot lekcijas vismaz 

trīs valodās –latviešu, angļu un krievu; 

 mācībspēki ir nozares eksperti Latvijā un arī starptautiskā vidē;  

 augstskolā ir labvēlīga un radoša atmosfēra mācībspēku profesionālai izaugsmei.  

 

Akadēmiskā personāla politikas ietvaros TSI mudina mācībspēkus padziļināt  zināšanas dažādās  

mācībās  vai  paaugstināt  kvalifikāciju,  studējot doktorantūrā. Augstskola  sniedz finansiālu 

atbalstu doktorantiem, sedzot dalības maksas izdevumus zinātniskajās konferencēs, kā arī, 

atbalstot zinātnisko darbu iekļaušanu starptautiski atzītās un citētās publikācijās. Augstskolas  

akadēmiskā  personāla  politika  paredz  mācībspēku  ikgadēju sasnieguma novērtējumu,  

vērtējot  mācībspēku  zinātniski  pētnieciskā darba  rezultātus, pedagoģiskos  un organizatoriskos 

sasniegumus.  

 

Akadēmiskā personāla darba kvalitātes vērtēšana TSI tiek veikta saskaņā ar  „TSI Akadēmiskā 

personāla atestācijas organizēšanas kārtību TSI 2016. - 2017. mācību gadam”, saskaņā ar kuru 

tiek vērtēta akadēmiskā personāla zinātniskā darbība,  pedagoģiskā darbība, organizatoriskā un 

administratīvā darbība. Vērtēšana ietver vairākus posmus - akadēmiskā personāla 

pašnovērtējumu, administrācijas  vērtējumu un gala vērtējumu.  

Akadēmiskā personāla kvalitātes novērtējums tiek veikts ar regulāru studējošo aptauju palīdzību.  

 

Lai  studiju  darbā  nodrošinātu  mūsdienīgu,  interaktīvu  mācību  metožu  lietojumu, augstskola 

regulāri rīko seminārus, mācības, kā arī reizi mēnesī notiek metodiskais seminārs, kurā vislielākā 

uzmanība tiek veltīta inovatīvām mācību metodēm.   

Lai  veicinātu  mācībspēku  kvalifikācijas paaugstināšanos,  papildus  ikgadējam novērtējumam, 

notiek arī mācībspēku akadēmisko amatu vēlēšanas, atbilstoši normatīvo aktu prasībām.  

Mācībspēki akadēmiskajā amatā tiek ievēlēti uz sešiem gadiem. Vēlēšanas ievērojami motivē 

akadēmisko personālu uzturēt augstus darbības rezultātus. Savukārt augstskolas vadībai tā ir 

iespēja veikt akadēmiskā personāla kvalitātes novērtēšanu, uzlabošanu un atjaunošanu, paverot 

jaunas attīstības perspektīvas. 

 

4.7.Zinātniskā pētniecība 

 

Zinātniski pētnieciskā darbība ir neatņemama studiju procesa sastāvdaļa. Visi vadošie virzienu 

programmas docētāji, kuri aktīvi piedalās zinātniskajos pētījumos, plaši pielieto iegūtos 

zinātniskos rezultātus studiju procesā: gatavojoties nodarbībām, izstrādājot praktisko piemēru 

mācību metodiku, semināru nodarbības, projektu darbus, un izlaiduma darbu tematiku.  

 

Četri studiju virzienu programmas realizācijā iesaistītie mācībspēki ir Latvijas Zinātnes padomes 

eksperti- profesori Igors Kabaškins, Irina Jackiva (transportā un satiksmē), Irina Kuzmina –

Merlino (ekonomika), asoc.profesore Jūlija Stukalina (vadībzinātnē).  

 

Mācībspēki ir vietējo un starptautisko žurnālu un cita veida izdevumu redkolēģiju locekļi:   

I.Jackiva ir vairāku starptautisku žurnālu redkolēģijas locekle: „Transport” (VGTU, Lietuva) , 

“Maintenance and reliability” (Polish Maintenance Society, Polija), „Transport and 
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Telecommunication” (TSI), „Mathematics in Engineering, Science and Aerospace”,   

“Economics of Development” ( Kharkiv National University of Economics); starptautiskā 

žurnāla “Journal of Air Transportation” recenzente ( USA, University of Nebraska at Omaha); 

žurnāla " Student Research Works "( TSI) redaktore. 

I.Kabaškins ir divu zinātnisko žurnālu „Computer Modeling and New Technologies” 

un„Transport and Telecommunication” galvenais redaktors, Nebraskas Universitātes (Omaha, 

ASV) izdotā žurnāla „Journal of Air Transportation” līdzredaktors un starptautiskās redkolēģijas 

loceklis, kā arī darbojas daudzu zinātnisko žurnālu redkolēģijas sastāvā: “Journal of Air 

Transportation” (Nebraskas Universitāte, ASV), “Journal of Aviation Technology and 

Engineering” (Purdue Universitāte, ASV), “Transport” (Lietuvas Zinātņu akadēmija),  

“Technological and Economic Development” un “Aviation” (Viļņas Ģediminas Tehniskā 

universitāte);  “Transactions on Transport Sciences” (Čehijas Republikas  Satiksmes Ministrija), 

“Sustainable Spatial Development” (RTU), “Regional Review” (Daugavpils Universitāte), 

“Scientific Journal on Transportation systems and Information Technology” (Ekonomikas un 

inovācijas universitāte,  Polija) u.c. 

I.Kuzmina-Merlino ir žurnālu redkolēģijas locekle: “Journal of Business Case Studies” (The 

Clute Institute, ASV), “The University Yearbook” (University of National and World Economy, 

Bulgārija), "Forum Scientiae Oeconomia"  ( Polija). 

A.Stetjuha – žurnālu redkolēģijas loceklis “Economic Alternatives” (University of National and 

World Economy, Sofia). 

J. Baltgailis  -  žurnāla “World economics magazine” (Azerbaidžāna) redkolēģijas loceklis. 

 

Transporta un sakaru institūtā liela uzmanība tiek pievērsta docētāju zinātniskajai un radošajai 

darbībai, jau ilgstoši katru gadu tiek organizētas daudzas vietējā mēroga un starptautiskās 

zinātniskās un mācību metodiskās konferences,  no kurām galvenās : 

Ikgadējās konferences:  

 Starptautiskā konference “Reliability and Statistics in Transportation and 

Communication”. 2000-2017.g; 

 Divas reizes gadā no 2002.gada TSI tiek organizēta studējošo zinātniskā konference  

“Zinātne un tehnoloģija – solis nākotnē”. Konference nodrošina iespēju jaunajiem 

pētniekiem piedalīties starpnozaru zinātniskajā konferencē un sadarboties ar 

pieredzējušiem zinātniekiem. Visu TSI realizēto maģistratūras studiju programmu  

studējošajiem uzstāšanas konferencē pirms gala pārbaudījuma darba aizstāvēšanas  ir 

obligāta; 

 Starptautiskā zinātniski praktiskā un mācību metodiskā konference „Mūsdienu izglītības 

problēmas” 2003.-2017.g. 

Studiju virzienu programmas TSI izdod starptautiski citējamos žurnālus: 

 Transport and Telecommunication, ISSN 1407-6160, Transport and Telecommunication 

Institute, Latvia (SCOPUS (since 2008, Vol. 9, No 1), Elsevier Database, The Summon, 

VINITI, Versita, Transportation Research Board, JournalTOCs, INSPEC, TEMA 

(Technology and Management). Kopumā žurnāls indeksets vairāk nekā 26 

bibliogrāfiskajās datu bāzēs.  Bibliografiskei indeksi pedējos gados leicina par  žurnāla 

kvalitates paaugstināšanos un tādējādi var kalpot par labu līdzekli, lai dalītos ar pētījumu 

rezultātiem ar žurnāla auditoriju.  

 Jaunajiem pētniekiem tiek izdots žurnāls: Research and Technology – Step into the Future 

ISSN 1691-2853 

 

Studiju process cieši saistīts ar zinātniskajiem pētījumiem, ko veic katedru mācībspēki.  

2016.gadā TSI zinātnisko darbinieku reģistrā bija iekļauti 35 pētnieki.   

 

Studiju virzienu programmas iesaistīto mācībspēku zinātnieki aktīvi piedalās un arī vada daudzus 

zinātniskos projektus kā valsts, tā arī starptautiskajā līmenī.  

http://trid.trb.org/
http://www.journaltocs.ac.uk/index.php?action=search&subAction=hits&journalID=25576&userQueryID=62&high=1&ps=30&page=1&items=0&journal_filter=0&journalby=0
http://www.theiet.org/resources/inspec/
http://www.wti-frankfurt.de/index.php/en/databases
http://www.wti-frankfurt.de/index.php/en/databases
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TSI zinātnisko pētījumu projektu darbība: 

 COST Action TU1408 Air Transport and Regional Development (ATARD), 2015.-

2019., I.Kabaškins. 

 Smart Logistics and Freight Villages Initiative (SmartLog), 2016.-2019., I.Kabaškins. 

 COST Action 15221 Advancing effective institutional models towards cohesive 

teaching, learning, research and writing development, 2016.-2020., J.Stukaļina. 

 COST Action CA15137 European Network for Research Evaluation in the Social 

Sciences and the Humanities (ENRESSH), 2016.-2020., J.Stukaļina. 

 Harmonised and Modernised Multidisciplinary Railway Education (EDU-RAIL), 

2015.-2018., I.Kabaškins. 

 Enhancing excellence and innovation capacity in sustainable transport interchanges 

(ALLIANCE). 2016.- 2018. I. Jackiva, I.Kuzmina-Merlino, I.Kabaškins, 

O.Skorobogatova. 

 COST Action TU1306: Fostering knowledge about the relationship between 

Information and Communication Technologies and Public Spaces supported by 

strategies to improve their use and attractiveness (CYBERPARKS). 2014.-2018. 

I.Jackiva. 

 Learning with ICT use (LEARN IT). 2014.-2016. J.Stukaļina, I.Išmuhametovs. 

 EU-wide establishment of enduring national and European support networks for 

sustainable urban mobility. 2014.-2017.  I.Jackiva. 

 COST Action TU1004: Modelling Public Transport Passenger Flows in the Era of 

Intelligent Transport Systems. 2011.-2015.  I.Jackiva. 

 Policy Learning in Information Technologies for Public Transport Enhancement 

(POLITE). 2012.-2016.  I.Jackiva. 

 Implementation of Software Engineering Competence Remote Evaluation for Master 

Program Graduates (ISECRET)  I.Kabaškins, I.Jackiva, D.Pavļuks, I.Išmuhametovs, 

G.Gromovs 

 FP7: Enhancing the transfer of Intelligent Transportation System innovations to the 

market (T-TRANS). 2012/-2014. I.Kabaškins, I.Jackiva. 

 

VEF mācībspēki (2016.-2017.ak.g.) 

Docētāja uzvārds , iniciāļi Daudzums 

Zinātniskās publikācijas starptautiski recenzētos izdevumos  

Kuzmina-Merlino I.   

Išmuhametovs I.    

Stukaļina J. 

Fainglozs L. 

Serjogina A. 

Stetjuha A. 

Pozdņakova O. 

2 

2 

4 

1 

1 

1 

1 

Referāti starptautiskās zinātniskās konferencēs  

Kuzmina-Merlino I. 

 Išmuhametovs I.  

Palma A.  

Stukaļina J. 

 Serjogina A. 

Stetjuha A. 

Višņevska А. 

Skorobogatova O. 

Baltgailis J. 

Popova J. 

Roļiks J. 

Skvorcovs A. 

4 

1 

1 

2 

2 

1 

1 

3 

1 

5 

2 

1 
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Publikācijas profesionālajos žurnālos   

Roļiks J. 1 

Piedalīšanās starptautiskās zinātniskās konferencēs  

Kuzmina-Merlino I.  

Išmuhametovs I. 

Palma A. 

Pozdņakova O 

Stukaļina  S. 

 Serjogina A. 

Višņevska A. 

Popova J. 

Stetjuha A. 

Baltgailis J 

Fainglozs L. 

Popova J. 

Roļiks J. 

3 

2 

1 

1 

3 

1 

4 

5 

1 

2 

1 

1 

1 

 Piedalīšanās TSI konferencēs: MIP (1. – 2. jūnijā 2017), RESEARCH 

and TECHNOLOGY – STEP into the FUTURE  

 

Išmuhametovs I. 

Pozdņakova O. 

Kuzmenko L. 

Palma A. 

Serjogina A. 

Popova J. 

Stukaļina J. 

Stetjuha A. 

Serjogina A. 

Koževnikova M. 

Skorobogatova O. 

Zervina O.  

Kuzmina-Merlino I. 

Fainglozs L. 

Višņevska A. 

2 

1 

1 

1 

1 

3 

1 

1 

1 

2 

3 

1 

1 

1 

1 

 

Citi zinātniskie darbi  

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 

Skorobogatova O. TSI, Transporta infrastructure Performance Management. 

Kozlovska I.  Banku Augstskola. Ilgtermiņa aktīvu vērtības vadīšana (Latvijas biržas) uzņēmuma 

korporatīva vadības sistēmā.  

 

Akadēmiskā personāla organizatoriskās kompetences 
 

Starptautisko konferenču organizācijas komisijas vadība vai līdzdalība to darbībā, zinātnisko 

izdevumu redakcijas kolēģijas vadība vai līdzdalība to darbībā, utt. 
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Docetājs Nosaukums 

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

journals)   (from 2005)  

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

0147 , 2015 

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

The Seventh International conference „Entrepreneurship Teaching, Research and Practice 

in Global Environment – Building Bridges”, June, 2017, Pomorie, Bulgaria. 

International Scientific Symposium „Economics, Business & Finance”, Jurmala, Latvia,  

2017. Scientific committee.  

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

Programmas komitejas loceklis.  

MIP – 2017, Mūsdienu izglītības problēmas, 1.-2.jūnijā 2017. Programmas komitejas 

loceklis. 

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

komitejas loceklis. 

I.Išmuhametovs Organizing Committee, Vice-Chair; MIP – 2017, Mūsdienu izglītības problēmas, 1.-

2.jūnijā   2017. Programmas komitejas loceklis. 

VI Starptautiskas konferences “Psiholoģiskais atbalsts izglītības jomā: teorija un prakse” 

programmas komitejas loceklis,  Yoshkar-Ola, Krievija,  2016. gada 24-26 decembrī  

Konferencē R&T-SiF ,  TSI zinātniski-praktiskā konference, Programmas komitejas  

loceklis. 

A.Višņevska  Programmas komitejas loceklis. 

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

Baltijas psiholoģijas un menedžmenta augstskola 

A. Palma  MIP – 2016, Mūsdienu izglītības problēmas, 1.-2.jūnijā 2017.- Programmas komitejas 

loceklis. 

Konference R&T-SiF ,  TSI zinātniski-praktiskā konference, Organizācijas  komitejas 

loceklis. 

J. Stukalina MIP – 2017, Mūsdienu izglītības problēmas, .-2.jūnijā 2017. Programmas komitejas 

loceklis. 

A. Stetjuha Konferencē R&T-SiF ,  TSI zinātniski-praktiskā konference, Organizācijas  komitejas 

loceklis. 

 

5.  SADARBĪBA UN INTERNACIONALIZĀCIJA 

 

5.1. Sadarbības un internacionalizācijas raksturojums 

 

TSI pastāvīgi pievērš uzmanību starptautiskajai pedagoģiskajai un zinātnisko pētījumu 

sadarbībai ar ārvalstu partneriem. Sadarbība ir vērsta uz šādu rezultātu sasniegšanu: 

 jaunu kopprogrammu izveide un ieviešana; 

 akadēmiskās mobilitātes attīstība veicot studentu apmaiņu, organizējot TSI 

mācībspēku lekciju lasīšanu ārvalstu augstskolās un uzaicinot mācībspēkus no 

sadarbības augstskolām nodarbību pasniegšanai TSI; 

 piedalīšanās sadarbības partneraugstskolu ikgadējās zinātniskās konferencēs un 

semināros; 

 kopīgu zinātnisko publikāciju sagatavošana ar ārvalstu augstskolām; 

 kopīgu zinātnisko pētījumu un inovatīvu līgumprojektu sagatavošana un realizācija.   

VEF fakultātes cilvēkresursu attīstības plāns līdz 2020.gadam ietver 2-3 projektus, kas saistīti  ar  

dalību starptautisko aktivitāšu projektu īstenošanā, palielinot augstākās izglītības 

internacionalizāciju un starptautisko konkurētspēju.  

 

Pašlaik studiju virziena programmu docētāji piedalās kopīgos zinātniskos projektos ES fondu 

finansēto programmu ietvaros, kas sniedz iespēju iegūt jaunas zināšanas un prasmes, izstrādāt un 

attīstīt jaunas inovatīvas zinātniskās idejas  un atrast tām perspektīvu pielietojumu, kā arī veicina 
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ārvalstu partneru zināšanu un labākās pieredzes  pārņemšanu TSI zinātniskās idejas attīstībai arī 

Latvijā (sk. 5.7.p.). 

 

Starptautiski projekti, kuros kopīgi ar ārvalstu partneriem, piedalās VEF fakultātes docētāji 

 COST Action CA15137 European Network for Research Evaluation in the Social 

Sciences and the Humanities (ENRESSH), 2016.-2020, J.Stukaļina; 

 COST Action 15221 Advancing effective institutional models towards cohesive teaching, 

learning, research and writing development. J.Stukaļina; 

 Enhancing excellence and innovation capacity in sustainable transport interchanges 

(ALLIANCE). 2016.- 2018. I.Kuzmina-Merlino, O.Skorobogatova. ( Transport and 

Telecommunication Institute (TTI) with two internationally recognized research 

institutions – University of Thessaly (Greece) and Fraunhofer Institute for Factory 

Operation and Automation (Germany); 

 Learning with ICT use (LEARN IT). 2014.-2016. J.Stukaļina, I.Išmuhametovs. 

(University of Economics and Innovation in Lublin (Poland); KVK - Klaipeda State 

College (Lithuania); TSI - Transport and Telecommunication Institute (Latvia)) 

 Implementation of Software Engineering Competence Remote Evaluation for Master 

Program Graduates (ISECRET)  Išgalejs Išmuhametovs   

(WSG – University of Economy in Bydgoszcz (Poland); KTU – Kaunas Technological 

University (Lithuania); UM – University of Murcia (Spain);  TEIEP – Technological 

Educational Institute of Epirus (Greece); UP – Plovdiv university (Bulgaria); TSI - 

Transport and Telecommunication Institute (Latvia).) 

 

TSI kā augstskola kopumā un atsevišķi tās mācībspēki un zinātnieki aktīvi piedalās daudzu 

Eiropas līmeņa specializēto organizāciju un asociāciju darbā:   

 OECD (Starptautiskā sadarbības un attīstības organizācija), 

 Eiropas Mazā biznesa un uzņēmējdarbības padome (European Council for Small Business 

and Etrepreneurship), u.c. 

 

Atsevišķu studiju kursu pasniegšanai  tiek uzaicināti citu augstskolu docētāji, piemeram, 

RISEBA profesors,  Dr.oec. Andrejs Čirjevskijs  vada nodarbības  Stratēģiskā vadība  (4KP) 

maģistriem; Tesālijas UniversitātesGrieķija) asoc.prof. Eftihia Nathanail pasniedz studiju kursu 2 

KP apjomā „Decision making methodology”.  

 

5.2. Sadarbības veidu un formu raksturojums un novērtējums 

 

TSI ir noslēdzis virkni sadarbības līgumu ar partneraugstskolām un organizācijām no ES 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. 

TSI ir noslēgti sadarbības līgumi ar  Vidzemes augstskolu (VA),  Jūras akadēmiju (JuA), 

Latvijas Lauksaimniecības universitāti (LLU),  Tallinas Tehnoloģisko universitāti, kur TSI pusi 

pārstāv VEF fakultāte. 

 

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

ārvalstu augstskolām vai zinātniskajām institūcijām materiālu iegūšanai bakalaura vai maģistra 

darba izstrādei.  

 

TSI ir  Korporatīvo klientu daļa, kas uztur pastāvīgus sakarus ar organizācijām. Tāpat arī 

darbojas TSI absolventu asociācija.  
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Notiek absolventu aptaujas. 2016. gada rudenī tika aptaujāti  TSI VEF fakultātes absolventi ( 

bakalaura un maģistra studiju programmas)  un 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 

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 - 15 (maģistri) un 46 (bakalauri). 

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

Norādiet, lūdzu, Jūsu programmas 

nosaukumu 

Visas atbildes: Sociālo zinātņu 

maģistrs vadībzinātnē 

Visas atbildes: Sociālo zinātņu 

bakalaurs vadībzinātnē 

Izglītības forma: 5– pilna laika; 10 – nepilna 

laika bijušie studējošie  

32– pilna laika; 14 – nepilna laika 

bijušie studējošie 

Tagad  Jūs strādājiet? Visas atbildes – ja  45 – ja, 1 – nē 

Organizācijas nosaukums, kurā 

tagad Jūs strādājiet  

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 u.c. 

LNK Centre, RBK Games, 

29.vidusskola, AS SAF TEHNIKA, 

BKUS, рašnodarbinātā persona, OEG, 

Casino, SIA "Binarium", SIA CSC 

TELECOM, TEZ TOUR, Aroma 

Floris, Cityfinances SIA, EHR Mediju 

Grupa, Rīgas Centrālcietums, A/S 

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. 

Kādu amatu Jūs ieņemiet?  3 – struktūrvienības vadītāji, 1 – 

administrators, 1 – koordinators, 

10 - speciālisti 

11 - struktūrvienības vadītāji, 2 – 

administratori, 32 speciālisti 

Vai Jūsu profesionālā darbība ir 

saistīta ar TSI iegūto izglītību? 

4 – ja; 9 – daļēji; 2 – nē.  25 – ja; 13 – daļēji; 7– nē. 

Tālāk ir norādītas atbilžu vidējās vērtības pēc 7-baļļu sistēmas  (Piedalījās   TSI absolventi - 15 

(maģistri) un 46 (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? 4,72 5,27 

Jūsu domas par TSI apgūtās izglītības programmas kvalitātes līmeni 5,48 5,67 

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

mūsdienu darba tirgus prasībām? 5,35 5,47 

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

kompetenci, kas iegūta studiju laikā? 5,63 4,73 

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

attīstības tendencēm 5,11 4,87 

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

sistemātisko izpratni 5,52 5,73 

Studiju kursi bija interesanti un noderīgi 5,83 5,93 

Studiju procesa organizācija sekmēja studiju motivācijai 5,28 5,73 
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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) 

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

procesu 5,61 6,27 

Studijas palīdzēja attīstīt   prasmes ar darbā  nepieciešamajam datorprogrammām 5,17 5,27 

Pasniedzējiem bija svarīgi, lai studenti labi apgūtu studijas kursu 5,61 6,00 

Pasniedzēju sastāvs - zinošs un kompetents 5,83 6,27 

Studiju daļu darbinieku attieksme pret studentiem bija labvēlīga 5,91 6,20 

Studiju laikā bija iespēja uzsākt savas profesionālās attīstības un karjeras 

plānošanu 5,09 5,53 

Tika pievērsta uzmanība komunikatīvās kompetences attīstībai lietišķajās 

situācijās 5,85 5,93 

Studiju laikā pilnveidoju  komandas darba prasmes 6,02 6,07 

Iemācījos efektīvi prezentēt  sevi un sava darba rezultātus, pieņemt lēmumus 5,85 5,87 

Studiju telpas atbilda augstskolas mūsdienu prasībām 5,78 5,93 

Labas TSI portālu – tsi.lv, e.tsi.lv, intra.tsi.lv iespējas 5,85 6,13 

Secinājums: Absolventu attieksme pret studijām TSI  kopumā ir pozitīva.  

Pēc absolventu anketēšanas rezultātiem, nodarbināti ir 93%. Gandrīz puse 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. 

 

5.3. Ārvalstu studējošo un mācībspēku piesaistes studiju virziena ietvaros novērtējums 

 

Ņemot vērā demogrāfisko situāciju Latvijā un to, ka arvien vairāk skolas beigušo jauniešu 

izvēlas turpināt studijas un veidot karjeru ārzemēs, Latvijas augstskolām jāpievērš lielāka 

uzmanība citu valstu studentu piesaistes politikai. 

2016. gadā pasaulē ir gandrīz pieci miljoni studentu, kas studē ārpus savas valsts. OECD aplēses 

liecina, ka starptautiskās izglītības izaugsme pasaulē ik gadu būs 6%, sasniedzot 8 milj. studentu 

2025.gadā. 

Ja pašreizējais studentu skaita pieauguma temps saglabāsies, tad 2020./2021. studiju gadā Latvijā 

varētu būt līdz 17 800 ārvalstu studentu. Tas nozīmētu 250 milj. EUR tiešo ietekmi uz Latvijas 

tautsaimniecību (vai kopīgu 500 milj. EUR tiešo un netiešo ietekmi) un apmēram 65 milj. EUR 

tiešo nodokļu ieņēmumu. Ekonomikas ministrijas lomas palielināšanās augstākās izglītības 

eksportā veicinātu nozares attīstību. 

Profesionāli vadītāji, kas spēj vadīt uzņēmumus starptautiskā līmenī, ir būtiski ne tikai 

globālajiem uzņēmumiem, bet arī vietējiem uzņēmumiem, lai varētu nodrošināt savas 

produkcijas eksportu. Novērtējot, šo faktu uzņēmējdarbības un vadības izglītība kvalitāte ir viens 

no rādītājiem valstu starptautiskās konkurētspējas indeksā, ko veido Pasaules Ekonomikas 

forums. 

 

Studiju virziena „Vadība, administrēšana un nekustāma īpašumu pārvaldība”  programmās 

2016./2017.ak.g. studē  419 studenti.  

Bakalaura studiju programma “Sociālo zinātņu bakalaurs Vadībzinātnē” 

2016./2017. mācību gadā   kopējais studentu skaits, kuri mācās programmā, ir 351 studenti (pēc 

stāvokļa uz 2016. gada 1. oktobri), tajā skaitā 205 - pilna laika  un 146 - nepilna laika studējošiei,   

103- ārzemju studenti, 70 – studijas apgūst tālmācībā.   

Programma tiek realizēta angļu valodā. 2016./2017. ak.gadā - 41 studenti. Tālāk attēlā sneigta 

angļu valodā studējošo skaita dinamika.  
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5.att. Studējošo skaita sadalījums pa studiju programmu īstenošanas valodām         
 

Maģistra studiju programma “Sociālo zinātņu maģistrs Vadībzinātnē” 

2016./2017. mācību gadā kopējais studentu skaits ir 68 studenti (pēc stāvokļa uz 2016. gada 

1.oktobri), tajā skaitā 49 - pilna laika  un 19 - nepilna laika studējošie,  48- ārzemju studenti, 15 

– studē tālmācībā.   

Īpaša interese par fakultātes studiju programmām ir ārzemju studentiem, kas 2016. gadā 

veido 35% no kopējā studējošo skaita. Pieaug interese par studijām angļu valodā.  

 

No 2015.g. studiju programma ir studējošie, kas studē angļu valodā. 4 ārvalstu studenti jau 

veiksmīgi absolvējuši programmu.   

Studējošo skaita sadalījums pa studiju programmu īstenošanas valodām ( latviešu, krievu, angļu) 
programmu 

īstenošanas 

valodā 

05.10.2012. 09.10.2013. 12.10.2014. 12.10.2015. 12.10.2016. 01.10.2017. 

Latviešu valoda 1 1 - - - - 

Angļu valoda - - - 16 20 25 

Krievu valoda 78 51 32 27 35 37 

Kopā 79 52 32 43 55 62 

 

2016./2017.ak.gadā angļu valodā mācījās 25 studenti, bet ar katru gadu studēt gribētāju skaits 

angļu valodā palielinās. 

 

Studiju procesa internacionalizācija sekmēs ārzemju studentu, docētāju un pētnieku piesaisti. 

Saskaņā ar plānu  2020.g. ārzemju studentu īpatsvars sasniegs 50% no kopējā studējošo skaita, 

bet pieaicināto ārzemju docētāju skaits fakultātē sasniegs 20 cilvēkus. 

 

 
 

6.att. Virziena ārzemju studējošo skaita dinamika 2012.-2016.g. (dati uz mācību gada 01.10.) 
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Palielinās interese par tālmācības studiju formu, akadēmiskais personāls pieliek lielas pūles 

studiju kursu izstrādē un to metodiskajā nodrošināšanā angļu valodā.  

 

2016./2017.ak.gadā atsevišķu studiju priekšmetu pasniegšanai bakalaura un  maģistra 

programmas studējošajiem tika pieaicināti viesprofesori: Massimo Merlino , Professor, 

University of Bergamo, Itālija,  asos. prof. Eftihia Nathanail (University of Thessaly, Grieķija) 

Zilina (Slovākija); Mursijas Universitāte (Spānija); Eiropas Humanitārā universitāte (Lietuva) 

u.t.t. Derya Saatçioğlu (Beykoz Vocational School of Logistics,Beykoz University, Turcija). 

 

Vieslekcijas Erasmus programmas ietvaros 
Viesu lektors Amats Lekcijas tēma Lekciju 

ilgums  

Periods  

Eftihia Nathanail asos. prof. University 

of Thessaly, Grieķija 

Decision Making Methodologies 24h 10.-13.04.2017 

Massimo Merlino Professor, 

University of 

Bergamo, Itālija 

International marketing 4h April 2017 

Derya Saatçioğlu Asst. Prof., 

Beykoz Vocational 

School of 

Logistics,Beykoz 

University (Turcija) 

1)E-commerce logistics 

operations - Behind the scenes 

2) Last mile delivery in B2C 

 

8h 24.-25. 04.2017 

Majerova Jana      JUDr.ing., PhD. 

University of Zilina  

Slovakia 

Issue of Brand Value Building 

and Management - Bachelors . 

8 h.   17.10.-20.10.2016 

Mišankova  Maria Ing. PhD. 

University of Zilina  

Slovakia 

Issue of Financial Health of 

Transport Companies  -  

Bachelors . 

8 h.   17.10.-20.10.2016 

 

5.4. Studējošo mobilitātes raksturojums un novērtējums pārskata periodā 

 

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 29 

sadarbības līgumus par Erasmus apmaiņas programmas realizāciju ar partneraugstskolām no 

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

Vācijas, Zviedrijas utt. (http://www.tsi.lv/lv/content/erasmus) , kuru ietvaros „Studentu 

mobilitātē – studijas un prakse” aktīvi piedalās arī „Vadība, administrēšana un nekustamo 

īpašumu pārvaldība” virziena studējošie.  

 

Zemāk sniegts saraksts ar augstskolām, ar kurām noslegts līgums Erasmus+ ietvaros tieši 

Vadībzinību un ekonomikas fakultātes studiju programmām:   

1) University of Turkish Aeronautical Association (UTAA), Turcija;  

2) Istanbul Arel University,Turcija;  

3) Estonian Enterpreneurship University of Applied Sciences (EUAS), Igaunija;  

4) Beykoz Vocational School Of Logistics Vatan Caddesi No:69,   Turcija;  

5) Hochshule Wismar, University of Applied Sciences : technology, Business and 

Design, Vācija;  

6) Matej Bel University in Banska Bystrica, Faculty of Economics, Slovākija; 

7) University of Economics and Innovation in Lublin, Polija;  

8) University of Economy in Bydgoszcz, Polija;  

9) Universidad de Murcia, Spānija;  

10) Todor Kableshkov Higher School of Transport,  Bulgārija;  

http://www.tsi.lv/lv/content/erasmus
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11) Žilinska univerzita v Žiline  (University of Zilina) Faculty of Management 

Science and Informatics;  Slovākija;  

12) College of Telecommunications and Post,  Bulgārija;  

13) National Defence University Warsaw (Akademija Obrony Narodowj),  Polija;  

14) Universitatea Romano‐ americana  (Romanian ‐ American university),  Rumānija. 

 

2015.-2016.ak.g. ERASMUS+ projekta ietvaros virzienā „Vadība, administrēšana un 

nekustamo īpašumu pārvaldība” programmās studēja 4 cilvēki no Spānijas un Polijas 

augstskolām, 2016./2017.ak.gada - 9 cilvēki no Spānijas, Polijas, Bulgārijas un Turcijas 

augstskolām.  

TSI studenti, kuri ERASMUS+ projekta ietvaros devušies studēt uz vienu mācību semestri vai 

veselu gadu uz ārvalstu augstākās izglītības iestādēm: 2014./2015.ak.g. – 5 cilvēki, 

2015./2016.ak.g. – 6 cilv., 2016./2017.ak.g. – 9. 

 

6. IEPRIEKŠĒJĀ STUDIJU VIRZIENA AKREDITĀCIJA  

 

6.1.Iepriekšējā akreditācijā saņemto rekomendāciju izpilde 

 

Visas izmaiņas, kas ir izdarītas studiju programmu saturā, ir veiktas pamatojoties uz  

starptautisko ekspertu rekomendācijām programmu akreditācijas laikā 2012. gadā. 

 

Starptautisko ekspertu rekomendācijas:  

1. Kursu kredītpunktu skaits jāpalielina no 2 kredītpunktiem uz 3-4 kredītpunktiem; 

2. Nav vai ir tikai daži fakultatīvie priekšmeti; 

3. Tehnoloģiju saistīti kursi jāsamazina bakalaura un maģistra programmās vadības zinātnēs; 

4. Izvairīties no viena un tā paša kursa pasniegšanas secīgos semestros nenosakot atšķirības 

līmeņos; 

5. Izvairīties no nepareizas tulkošanas kursu nosaukumos angļu valodā. 

 Ņemot vērā iepriekš aprakstītās rekomendācijas, kas ņemtas no ekspertu atskaites, programmā 

tika veiktas  izmaiņas.   

 

Nr. 
Ekspertu 

rekomendācija 

Augstskolas 

aktivitāte 

Sasniedzamie 

rezultāti 

Ieviešanas 

termiņš 

Rekomend. 

izpilde 

1.  Credit points per course 

should be increased from 2 

credit points to 3-4 credit 

points 

Samazināt 2KP 

studiju kursus 

par labu 4KP 

kursiem 

Bakalauru programmā:   

4 KP -18 studiju kursi  

(2012.g. – 11) ; 

2KP – 16 studiju kursi 

(2012.g. – 32) 

Magistru programmā: 

2KP – 6 (2012.g.-12), 

4-6KP – 11 (2012.g.-

9). 

2014-2016.g.  

2. This automatically will 

reduce the number of 

courses delivered per 

terrn/semester. Now, 7-9 

courses in one semester is 

non-standard load for 

students. Therefore, there 

should around 5-6 courses 

per semester 

Ir samazināts 

kursu skaits 

semestrī 

Bakalauru programmā:  

3 semestros – 6 studiju 

kursi, 1 sem. – 7; 2 

sem.-8. 

Magistru programmā: 

6-7 studiju kursi. 

2014-2016.g.  
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3. all courses should end in 

exam as an assessment, 

avoid "differentiated test" 

altogether 

Tiek veiktas 

korekcijas 

 2018.g.  

4. there no or few electives Ir palielināts C 

bloka kursu 

skaits 

Bakalauru programmā:   

4 KP 

(2012.g.-2KP) 

Magistru programmā: 

2KP  

(2012.g. 0  KP) 

2014-2016.g.  

5. technology-related courses 

should be minimised in 

bachelor and master 

prograrnme in 

Management Science 

Tiek pašlaik 

realizēts 

Palielināt studiju kursu 

skaitu, kas saistīti ar 

menedžmentu un 

sociālajām zinībām 

2015-2018.g.  

6. avoid mistranslation into 

English in course titles, 

e.g. Bookkeeping 

Accounting; 

Economic Development 

Analytics and Planning; 

Metaphorization "f 

Management Skills in 

Transport; Social 

Psychology and Sociology 

Tiek pašlaik 

realizēts . Ir 

pareizi tulkoti 

angļu valodā, kā 

arī mainīti 

nosaukumi. 

Pareizs tulkojums 

angļu valodā un mainīti 

kursi 

2015-2017.g.  

7. avoid the same course to 

be delivered in two 

consecutive semesters, 

without 

indicating differences in 

levels (1 or 2) 

Tiek pašlaik 

realizēts . Tika 

pievienots 1 vai  

2 pie vienādiem 

nosaukumiem 

Mācību  kursu 

pēctecība dažādos 

semestros. 

2014-2018.g. Methods of 

Data 

Analysis 

and 

Business 

Forecasting, 

Profesionālā 

angļu 

valoda 

uzņēmējdar

bībai  - 

vienādi 2 

semestros 

 

7. STUDIJU VIRZIENA VISPĀRĒJĀ VĒRTĒŠANA UN ATTĪSTĪBAS 

PRIEKŠLIKUMI 

 

7.1. Studiju virziena  kopējā vērtēšana 

Studiju virziena programmas atskaites periodā saglabāja atbilstību akreditācijas prasībām. 

Būtisku izmaiņu resursos, programmu saturos un programmu īstenošanas apstākļos, kas 

jāsaskaņo ar akreditācijas un nozares uzraudzības institūcijām, nebija.  

 

7.2. Priekšlikumi studiju virziena attīstībai 

 

Šajā gadā tika turpināta  starptautisko ekspertu rekomendāciju īstenošana. 

Studiju programma „Sociālo zinātņu magistrs vadībzinātnē” 

1.Priekšlikumi programmas struktūras izmaiņām 

Rekomendācijas 2017./2018. gada studiju plāna izmaiņām:  

 Studiju kursu Finanšu vadība (4KP) no bloka B pārcelt uz bloku A. 

 Studiju kursu „Korporatīvā pārvaldība un sociālā atbildība” 2 KP apjomā no bloka  А 

pārcelt uz  В  ka specializācijas studiju kursu.  

 Kursu „Starptautiskais mārketings un reklāma” (4KP) no B pārcelt uz A bloku. 
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 Ieviest jaunu studiju kursu „Vadības lēmumu pieņemšanas metodoloģija” 2 KP 

apjomā (Decision Making Methodology – angļu valodā) (bloks B) un izņemt no 

studiju programmas studiju kursu „Operāciju pētīšana”, bloks B, 2 KP.  

 Parādīt līmeņa atšķirības pa semestriem studiju kursā „Datu analīzes metodes un 

biznesa prognozēšana”.  

2.Priekšlikumi studiju programmas pievilcības pastiprināšanai: 

        Izveidot specializācijas (8KP apjomā), kā varianti: 

 Business Communication (iespējamie studiju kursi: Digital Communication, 

Effective public relations, Negotiation Art. ) 

 Project Management (iespējamie kursi: Project Management methodology, Crisis 

management, Change Management ) 

 Transportation and Logistics Management  

 International Management  

3.Pasniegšanas kvalitātes pilnveidošana: 

 Studiju kursu metodiskā nodrošinājuma pilnveidošana (tajā skaitā angļu valodā) un 

mācību programmas realizācijas metožu uzlabošana, aktīvāk ieviešot interaktīvos 

mācību paņēmienus, kas uzlabos izglītības pakalpojuma kvalitāti; 

 Aktivizēt ārzemju vieslektoru piesaisti studiju programmu realizēšanai; kā arī 

paredzēt lekciju organizēšanas iespēju uzņēmumos vai organizācijās.  

 Veicināt pasniedzēju un studentu mobilitāti Erasmus programmas ietvaros; 

 Maģistrantu piesaiste piedalīšanai zinātniskajos pētījumos. 

5. Paplašināt studentu imatrikulācijas iespējas: Ieviest iespēju imatrikulācijai personām, kuras 

augstāko izglītību ieguvušas citās zinātņu nozarēs. Šajā gadījumā jāapgūst maģistra 

programmas pirmā studiju gada izlīdzinošo studiju kursu (vai moduli) 8KP apjomā (2 vai 3 

obligātie priekšmeti no bakalaura studiju programmas „Sociālo zinātņu bakalaurs 

vadībzinātnē”). 

6. Aktivizēt mārketinga pasākumus studiju programmas reklāmas uzlabošanai. 

7. Investēt personāla attīstībā, paredzēt budžetu personāla profesionālās apmaiņai labākās 

ārvalstu augstskolās.  

 

Studiju programmā „ Sociālo zinātņu bakalaurs  vadībzinātnē”  radikālas pārmaiņas nākotnē 

nav paredzētas. Programma ir gatava savlaicīgi reaģēt uz prasībām starptautiskā tirgū.  

1. Ierosinājums izstrādāt jaunas specializācijas, lai padarītu programmu konkurētspējīgu un 

pievilcīgu priekš studentiem. Divas iespējamās specializācijas: 

 Tirgzinības komunikācijas. Citi varianti: “Interneta mārketinga un sociālo mediju” vai 

“Mūsdienīgā mārketinga komunikācijas”. Studiju kursi: e-bizness, zīmolu vadība, 

biznesa ētika vai reputācijas vadība, mūsdienīgas tehnoloģijas organizācijas 

prezentēšanai un veicināšanai, sabiedriskās attiecības un mūsdienīgas komunikācijas, 

attiecību ar klientiem pārvaldība 

 Risku vadība. Studiju kursi: risku vadības procesa modelēšana, organizatorisko izmaiņu 

vadība, banku menedžments un risku analīze, korporācijas finanses un investīcijas, 

inovatīvs menedžments, ieguldījumu portfeļa pārvaldīšana. Programma tiek nodrošināta 

ar pasniedzējiem lai izstrādāt jaunus kursus. 

2. Parādīt līmeņa atšķirības pa semestriem studiju kursā “Profesionālā angļu valoda 

uzņēmējdarbībai”.  
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Tālākā studiju virzienu attīstība var tikt realizēta šādos veidos: 

1) Studiju kursu metodiskā nodrošinājuma pilnveidošana (tajā skaitā angļu valodā) un 

mācību programmas realizācijas metožu uzlabošana aktīvāk ieviešot interaktīvos mācību 

paņēmienus, mācību procesā aktīvi iekļaut spēļu elementus (gamification), grupu 

diskusijas, gadījumu situāciju izpēti (case study),  kas uzlabos izglītības pakalpojuma 

kvalitāti, studentu pētījumu skaita un pētniecisko darbu tematikas palielināšana. 

2) Studiju rezultātu vērtēšanā orientēties uz eksāmeniem, izvairīties no diferencētajām 

ieskaitēm.  

3) Līdz 2018.g. septembrim sagatavot mācību-metodisko kompleksu profesionālajai 

maģistra programmai „Aviācijas vadība”. 

4) Aktivizēt ārzemju vieslektoru piesaisti studiju programmu realizēšanā; kā arī paredzēt 

lekciju organizēšanas iespēju uzņēmumos vai organizācijās, veicināt sadarbību ar nozaru 

asociācijām. 

5) Eiropas un pasaules vadošo universitāšu  pieredzes menedžmenta pasniegšanā apguve un 

labākās prakses ieviešana studiju procesā. 

6) Turpināt studējošo un docētāju aktīvu iesaisti ERASMUS + mobilitāšu programmās un 

citās apmaiņas programmās. 

7) Konsekventi īstenot  сilvēkresursu attīstības plānu līdz 2020.gadam.  

8) Palielināt ievēlēto profesoru vai asociēto profesoru skaitu programmā „ Sociālo zinātņu 

bakalaurs vadībzinātnē”. 

9) Veicināt sadarbības attīstību ar citām Latvijas un ārvalstu augstskolām, kopīgi iesaistoties 

pētniecības projektos un citās aktivitātēs. 

10) Pilnveidot starpinstitucionālo sadarbību, noslēgt sadarbības līgumu ar mērķi izveidot 

starpaugstskolu doktora studiju programmu vadībzinātnē nākotnē. 

 

Studiju virziena vadītājs 

Dr.psych., as.profesors I.Išmuhametovs   


