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Apraksts
Anotācija

Mērķis

Uzdevumi

Inovācijas un uzņēmējdarbība
IGI0
47345
Profesionālās maģistra studijas
Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība
Inga Lapiņa - Doktors, Profesors
Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Modris Ozoliņš - Nodaļas vadītājs
1120; 1211
Pilna laika, Nepilna laika (vakara), Nepilna laika (neklātienes)
Latviešu, Angļu
7.līmenis
25.08.2016 - 31.12.2020; Akreditācijas lapa Nr. 2019/06
1. variants
60.0
Pilna laika studijām - 1,5; Nepilna laika stud. (vakara) - 2,0; Nepilna laika stud. (nekl.) - 2,0
profesionālais maģistra grāds uzņēmumu un iestāžu vadībā
Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūras (EKI) un Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras (LKI) 7. līmenis
bakalaura profesionālais grāds un/vai 2.līmeņa profesionālā augstākā izglītība, un vismaz 2 gadu uzņēmēja
pieredze vai pieredze vadošā amatā
2. variants
80.0
Pilna laika studijām - 2,0; Nepilna laika stud. (vakara) - 2,5; Nepilna laika stud. (nekl.) - 2,5
profesionālais maģistra grāds uzņēmumu un iestāžu vadībā un uzņēmumu un iestāžu vadītāja kvalifikācija
Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūras (EKI) un Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras (LKI) 7. līmenis;
Latvijas profesionālo kvalifikāciju 5. līmenis
Bakalaura akadēmiskais grāds sociālo zinātņu jomā vai tam pielīdzināma izglītība, un vismaz 3 gadu
uzņēmēja pieredze vai pieredze vadošā amatā

Starptautiskā maģistra programma „Inovācijas un uzņēmējdarbība” ir izveidota 2003. gadā kā turpinājums
četru gadu veiksmīgai sadarbībai starp RTU IEVF un Buskerudas universitātes koledžu Norvēģijā.
Programma veidota, izpētot Masačūsetas Tehnoloģiskā institūta (ASV) studiju programmas, kā arī
pārņemot norvēģu partneru pieredzi un adaptējot to atbilstoši Latvijas darba devēju un izglītības
likumdošanas prasībām. Programmas realizācijā ir iesaistīti ārvalstu mācībspēki.
Līdzīgi kā jebkuras maģistrantūras, arī šīs studiju programmas vispārīgais mērķis ir sagatavot augsti
kvalificētus speciālistus gan privātajam, gan valsts sektoram, kuri spētu konkurēt darba tirgū un veikt
zinātniski pētniecisko un pedagoģisko darbu. Lai to nodrošinātu, programmā iekļautajos studiju kursos tiek
attīstītas spējas patstāvīgi ģenerēt jaunas idejas un praktiski realizēt tās dažādās sfērās.
Studiju procesa laikā studenti apgūst teorētiskās zināšanas un prasmes uzņēmuma un tā struktūrvienību
efektīvai vadīšanai. Studenti attīsta spējas izstrādāt uzņēmuma darbības stratēģiju, misiju un mērķus
ieinteresēto pušu interesēs, kā arī spēju plānot, prognozēt un organizēt uzņēmuma racionālu darbību
atbilstoši noteiktajiem mērķiem, ekonomiskajai videi un darba tirgus situācijai. Īpaša vērība tiek pievērsta
inovatīvas un radošas domāšanas veicināšanai, lai nodrošinātu jaunu produktu attīstībai nepieciešamās
kompetences.
Profesionālās maģistra studiju programmas „Inovācijas un uzņēmējdarbība” mērķis ir, attīstot radošo
domāšanu un spēju radīt jaunas vērtības, sagatavot uzņēmējus un vadītājus darbam dažāda lieluma un jomu
uzņēmumos un organizācijās.
Profesionālās maģistra studiju programmas „Inovācijas un uzņēmējdarbība” vispārīgie uzdevumi ir šādi:
- pilnveidot studējošo profesionālās prasmes un iemaņas, attīstīt analītiskās spējas un veicināt interesi par
sabiedrībā notiekošiem procesiem, analizējot valsts ekonomisko situāciju un konkrētu nozaru attīstības
tendences, analizējot un vērtējot situāciju uzņēmumā, valsts ekonomikā kopumā un dažādās vadībzinību
jomās;
- pilnveidot pētniecības kompetenci, izstrādājot maģistra darbu un studiju darbus dažādu kursu ietvaros;
- attīstīt spējas apzināt problēmas un tās risināt, formulēt mērķus, piedāvājot atsevišķu problēmu praktiskus
un inovatīvus risinājumus maģistra darbā un studiju kursu ietvaros;
- studiju procesa rezultātā attīstīt studējošo intelektu, veicināt viņu garīgo pilnveidošanos, sekmēt
intelektuālo spēju izmantošanu studiju procesā un tālāk viņu praktiskajā darbībā.

Studiju rezultāti

Gala/valsts pārbaudījumu kārtība,
vērtēšana

Nākamās nodarbinātības apraksts

Specifiskie uzņemšanas nosacījumi

Studiju turpināšanas iespējas

Profesionālās maģistra studiju programmas „Inovācijas un uzņēmējdarbība” absolvents:
- spēj izstrādāt uzņēmuma darbības stratēģiju, misiju un mērķus visu iesaistīto pušu (valsts, īpašnieku,
sabiedrības u.c.) interesēs;
- spēj plānot un prognozēt uzņēmuma efektīvu un racionālu darbību atbilstoši noteiktajiem mērķiem,
ekonomiskajai videi un darba tirgus situācijai;
- izprot inovāciju būtību un nozīmi, prot salīdzināt inovāciju attīstīšanas metodes un atrast konkrētajai
biznesa situācijai piemērotāko;
- prot projektēt, plānot un izstrādāt jaunus produktus, integrējot un kombinējot teorētiskās un praktiskās
zināšanas.
- spēj vadīt nacionālu un internacionālu (multikulturālu) darbinieku kolektīvu.
- spēj strādāt individuāli un grupā, izmantojot savas zināšanas un līdera prasmes, spēj uzņemties atbildību
par savas darbības rezultātiem;
- spēj pārstāvēt uzņēmumu darījumos ar citiem uzņēmumiem, organizācijām, iestādēm, tai skaitā
pašvaldībām un valsts institūcijām;
- spēj sadarboties ar citiem uzņēmumiem, to īpašniekiem un citām ieinteresēto personu grupām uzņēmuma
mērķu sasniegšanai;
- spēj veikt pētījumus ar zinātnisko vērtību vadībzinību jomā.
Programmas apguvi noslēdz valsts pārbaudījums, kura sastāvdaļa ir maģistra darba aizstāvēšana. Aizstāvot
maģistra darbu, vērtēšanas kritēriji ir šādi:
- spēja apstrādāt informāciju un risināt vadības problēmas, izmantojot teorētiskās zināšanas (vispārējā
vadības kompetence);
- augstākā līmeņa profesionālās zināšanas par uzņēmuma tipisko funkciju svarīgākajiem un
mūsdienīgākajiem aspektiem;
- izpratne par saskarnozaru mijiedarbību (daudzfunkcionālā kompetence);
- prasme iegūt, apkopot, apstrādāt un analizēt datus (analītiskās spriešanas spējas);
- spēja izmantot teorētiskos instrumentus un metodes problēmas oriģinālai risināšanai;
- spēja izdarīt argumentētus secinājumus un formulēt atbilstošus ieteikumus;
- prasme prezentēt un aizstāvēt izstrādātos priekšlikumus un personisko viedokli.
Uzņēmuma vadītājs plāno, organizē un vada uzņēmuma darbu atbilstoši uzņēmuma stratēģijai, misijai un
mērķiem īpašnieku un sabiedrības interesēs, kontrolē darbu izpildi, motivē darbiniekus un nodrošina
komunikāciju ar ieinteresētajām pusēm; pārzina un kontrolē uzņēmuma darbības funkcionālās jomas:
tirgzinības, ražošanas un pakalpojumu organizēšanu, personāla vadīšanu, finanses, vadības informācijas
sistēmas, loģistiku u.c. Uzņēmuma vadītāja vietnieks plāno, organizē un vada uzņēmuma darbu vienā vai
vairākās uzņēmuma darbības jomās un aizvieto uzņēmuma vadītāju tā prombūtnes laikā.
Uzņēmuma vadītājs / vadītāja vietnieks strādā komercsabiedrībās jebkurā tautsaimniecības nozarē, kā arī
iestādēs un organizācijās, kuras atbilstoši komerclikumam nav uzskatāmas par komercsabiedrībām, bet
savu darbību veic saskaņā ar komercdarbības principiem.
Prasības, uzsākot studiju programmas apguvi:
1)profesionālais bakalaura grāds un/vai 2.līmeņa profesionālā augstākā izglītība, un vismaz 2 gadu
uzņēmēja pieredze vai pieredze vadošā amatā
2)akadēmiskais bakalaura grāds sociālo zinātņu jomā vai tam pielīdzināma izglītība, un vismaz 3 gadu
uzņēmēja pieredze vai pieredze vadošā amatā.
Doktora studijas

Programmas IGI0 studiju kursi
Nr.
Kods
Nosaukums
A
Obligātie studiju kursi
1
IUE520 Vadības grāmatvedība un projektu analīze
2
IUE505 Tehnoloģiju un jaunu produktu mārketings
3
IUE508 Stratēģijas un pārmaiņu vadīšana
4
IUE540 Uzņēmējdarbība un plānošana
B
Ierobežotās izvēles studiju kursi
B1
Profesionālās specializācijas studiju kursi
1
IUE530 Inovāciju tehnoloģijas
2
IUE550 Produktu dizains un attīstība
3
IEU529 Talantu un personāla vadība
4
IUE535 Visaptverošā kvalitātes vadība
5
IEU501 Projektu vadīšana
6
IKI854
Kvalitātes pilnveides projektu vadība
7
IKI703
Procesu analīze un vadība
B2
Humanitārie un sociālie studiju kursi
1
HSP446 Pedagoģija
2
HSP484 Psiholoģija
3
IEU530 Zināšanu vadība
4
IET516
Pētījumu metodoloģija
D
Prakse
1
IIU700
Prakse
2
IIU701
Prakse
E
Gala / valsts pārbaudījums
1
IIU702
Maģistra darbs
K.p.[*] kredītpunkti studiju programmas variantā

K.p. [1]
18.0
6.0
4.0
4.0
4.0
16.0
14.0
6.0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
6.0
6.0
20.0
20.0

K.p. [2]
18.0
6.0
4.0
4.0
4.0
16.0
14.0
6.0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
2.0
2.0
2.0
2.0
26.0
26.0
20.0
20.0

