07.06.2020 02:06

Reģ.Nr.90000068977, Kaļķu iela 1, Rīga, LV-1658, Latvija
Tālr.:67089999; Fakss:67089710, e-pasts:rtu@rtu.lv, www.rtu.lvwww.rtu.lv

Studiju programma "Uzņēmējdarbība un vadīšana"
Pamatdati
Studiju programmas nosaukums
Identifikācijas kods
Izglītības klasifikācijas kods
Studiju programmas veids un līmenis
Augstākās izglītības studiju virziens
Studiju virziena direktors
Atbildīgā struktūrvienība
Programmas direktors
Profesijas klasifikācijas kods
Īstenošanas forma
Īstenošanas valoda
Apraksts
Akreditācija
Apjoms kredītpunktos
Studiju ilgums gados
Iegūstamais grāds un kvalifikācija
Iegūtās kvalifikācijas līmenis
Nepieciešamā iepriekšējā izglītība
Apraksts
Anotācija

Mērķis

Uzdevumi

Studiju rezultāti

Gala/valsts pārbaudījumu kārtība,
vērtēšana
Nākamās nodarbinātības apraksts

Specifiskie uzņemšanas nosacījumi

Uzņēmējdarbība un vadīšana
IMU0
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Akadēmiskās maģistra studijas
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Inga Lapiņa - Doktors, Profesors
Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Ieva Andersone - Doktors, Docents
Pilna laika
Latviešu, Angļu
7.līmenis
25.08.2016 - 31.12.2020; Akreditācijas lapa Nr. 2019/06
80.0
Pilna laika studijām - 2,0
sociālo zinātņu maģistra grāds vadībzinātnē
Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūras (EKI) un Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras (LKI) 7. līmenis
sociālo zinātņu bakalaura akadēmiskais grāds ekonomikā, sociālo zinātņu bakalaura akadēmiskais grāds
vadībzinātnē, vai tam pielīdzināma izglītība

Studiju programma tiek īstenota un attīstīta atbilstoši Eiropas Savienības organizatoriski metodiskajiem un
izglītības integrācijas standartiem.
Studiju programmai ir akadēmisks raksturs. Tā veidota tā, lai dotu katram studentam teorētiskas un
praktiskas zināšanas par dažādiem uzņēmējdarbības un vadīšanas procesiem. Studiju programmas
veidošana ir balstīta uz uzņēmējdarbības pamatmērķi – konkurētspējīgu produktu vai pakalpojumu
ražošanu ar nolūku tos ekonomiski izdevīgi realizēt.
Studiju programmas mērķis ir studējošo sagatavošana patstāvīgai zinātniski pētnieciskai, pedagoģiskai un
praktiskai darbībai vadībzinātnē, attīstot efektīvu vadības lēmumu pieņemšanas loģiku, darba tirgum
nepieciešamās vadības iemaņas un prasmes.
Studiju programmas uzdevumi ir:
• nodrošināt maģistra studiju līmenim un starptautiskiem standartiem atbilstošu konkurētspējīgu izglītību
vadībzinātnē;
• veicināt studējošo teorētisko atziņu izpēti un zināšanu aprobāciju vadībzinātnē, nozares aktuālo problēmu
kontekstā;
• attīstīt studējošo mūsdienīgu ekonomisko domāšanu, vadībzinātnes kompleksu uzdevumu risināšanai, kas
aptver gan teorētiskos, gan arī praktiskos vadībzinātnes jautājumus;
• veicināt studējošo patstāvīgu ekonomisko zinātnisko pētījumu veikšanu;
• veicināt zinātniski pētniecisko rezultātu praktisko izmantošanu uzņēmumu un organizāciju darbības
pilnveidošanā;
• attīstīt akadēmisko kapacitāti, iesaistot studiju darbā jaunos zinātniekus un industrijas speciālistus,
veicināt studējošo un mācībspēku iesaistīšanu starptautiskajos projektos un apmaiņas programmās.
• Izprast aktuālās ekonomiskās attīstības likumsakarības un principus;
• Izprast tautsaimniecības vidē notiekošos procesus un pieņemt lēmumus atbilstoši situācijas izmaiņām;
• Pielietot ekonomiski matemātiskās metodes vadīšanas procesā;
• Pielietot iegūtās teorētiskās un praktiskās zināšanas uzņēmuma vai iestādes un struktūrvienības efektīvai
vadīšanai;
• Strādāt komandā/grupā, deleģēt un koordinēt pienākumu izpildi, motivēt darbiniekus, būt līderim, vadīt
komandas/grupas darbu;
• Prast analizēt, sistematizēt, sintezēt un integrēt iegūto informāciju, lietot modernās informācijas
iegūšanas, apstrādes un sistematizēšanas tehnoloģijas, sagatavot un sniegt prezentācijas.
Studiju programmas nobeigumā tiek izstrādāts maģistra darbs 20 kredītpunktu apjomā. Maģistra darbs ir
zinātniski praktiska rakstura darbs. Darbs tiek recenzēts, tā aizstāvēšana notiek publiski un to vērtē RTU
Rektora apstiprināta Gala pārbaudījumu komisija.
Programmā ir iekļauti studiju kursi, kas ļauj attīstīt un izglītot augsti kvalificētus un sociāli atbildīgus
speciālistus ekonomikas, uzņēmējdarbības un vadībzinību jomā, kuru zināšanas, prasmes un kompetences
ļauj analizēt un izvērtēt ekonomikas procesus vietējās, starptautiskās un valsts institūcijās, un arī privātā
sektorā, kā arī speciālistus kuri būtu spējīgi veikt arī zinātniski pētniecisko darbību.
Reflektantus programmā par valsts budžeta līdzekļiem ieskaita atklāta un vienlīdzīga konkursa kārtībā,
balstoties uz bakalaurantūras vai profesionālās programmas sekmju izraksta vidējās svērtās atzīmes.

Studiju turpināšanas iespējas

Izglītību var turpināt IEVF doktora studiju programmā "Vadībzinātne un ekonomika", kā arī citu Latvijas
augstskolu doktora studiju programmās.

Programmas IMU0 studiju kursi
Nr.
Kods
Nosaukums
A
Obligātie studiju kursi
1
IVZ837
Mūsdienu biznesa modeļi
2
IVZ848
Organizāciju teorijas
3
IUF743
Investīcijas un finansēšana
4
IKI703
Procesu analīze un vadība
5
IUF744
Ekonomiskās analīzes teorija
6
IEU524
Mūsdienu pētījumu metodes: teorija un prakse
B
Ierobežotās izvēles studiju kursi
B1
Profesionālās specializācijas studiju kursi
1
IVZ861
Mārketings un digitālā transformācija
2
IIU705
Stratēģijas un pārmaiņu vadīšana
3
IVZ783
Sociālā atbildība un biznesa ētika
4
IVZ836
Inovācijas un tehnoloģiju pārnese
5
IEU515
Finanšu analīze un plānošana
6
IVZ839
Pētnieciskais projekts uzņēmējdarbības vadīšanā
7
IIU706
Integrētā talantu vadība
8
IVZ840
Prakse
B2
Humanitārie un sociālie studiju kursi
1
ETH702
Komunikācijas un prezentācijas prasme
2
IVZ835
Darba grupu psiholoģija
3
IVZ838
Loģika un argumentācija
4
HSP446
Pedagoģija
C
Brīvās izvēles studiju kursi
E
Gala / valsts pārbaudījums
1
IVZ841
Maģistra darbs

Kredītpunkti
24.0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
32.0
28.0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
2.0
2.0
2.0
2.0
4.0
20.0
20.0

