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Apjoms kredītpunktos
Studiju ilgums gados
Iegūstamais grāds un kvalifikācija
Iegūtās kvalifikācijas līmenis
Nepieciešamā iepriekšējā izglītība
Apjoms kredītpunktos
Studiju ilgums gados
Iegūstamais grāds un kvalifikācija
Iegūtās kvalifikācijas līmenis
Nepieciešamā iepriekšējā izglītība

Apjoms kredītpunktos
Studiju ilgums gados
Iegūstamais grāds un kvalifikācija
Iegūtās kvalifikācijas līmenis
Nepieciešamā iepriekšējā izglītība

Apraksts

Līderība un vadība
IGT0
47345
Profesionālās maģistra studijas
Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība
Inga Lapiņa - Doktors, Profesors
Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Rita Greitāne - Doktors, Docents
1120; 1211
Pilna laika, Nepilna laika (vakara), Nepilna laika (neklātienes)
Latviešu
7.līmenis
12.06.2013 - 30.06.2021; Akreditācijas lapa Nr. 2020/37
1. variants
60.0
Pilna laika studijām - 1,5; Nepilna laika stud. (nekl.) - 2,0
profesionālais maģistra grāds līderībā un vadībā
Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūras (EKI) un Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras (LKI) 7. līmenis
profesionālais bakalaura grāds un/vai 2.līmeņa profesionālā augstākā izglītība vadības, ekonomikas un
administrēšanas tematiskajās jomās, vai tam pielīdzināma izglītība
2. variants
80.0
Pilna laika studijām - 2,0; Nepilna laika stud. (vakara) - 2,5; Nepilna laika stud. (nekl.) - 2,5
profesionālais maģistra grāds līderībā un vadībā un organizācijas vadītāja kvalifikācija
Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūras (EKI) un Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras (LKI) 7. līmenis;
Latvijas profesionālo kvalifikāciju 5. līmenis
sociālo zinātņu bakalaura grāds ekonomikā vai uzņēmējdarbībā un vadīšanā, vai tam pielīdzināma izglītība
3. variants
80.0
Pilna laika studijām - 2,0; Nepilna laika stud. (vakara) - 2,5; Nepilna laika stud. (nekl.) - 2,5
profesionālais maģistra grāds līderībā un vadībā
Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūras (EKI) un Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras (LKI) 7. līmenis
profesionālais bakalaura grāds un/vai 2.līmeņa profesionālā augstākā izglītība tiesību zinātnes,
inženierzinātnes un tehnoloģijas, ražošanas un pārstrādes vai būvniecības tematiskajās jomās, vai tam
pielīdzināma izglītība
4. variants
100.0
Pilna laika studijām - 2,5; Nepilna laika stud. (vakara) - 3,0; Nepilna laika stud. (nekl.) - 3,0
profesionālais maģistra grāds līderībā un vadībā un organizācijas vadītāja kvalifikācija
Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūras (EKI) un Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras (LKI) 7. līmenis;
Latvijas profesionālo kvalifikāciju 5. līmenis
bakalaura akadēmiskais grāds tiesību zinātnes vai inženierzinātnes tehniskajās jomās, vai tam pielīdzināma
izglītība

Anotācija

Mērķis

Uzdevumi

Studiju rezultāti

Gala/valsts pārbaudījumu kārtība,
vērtēšana

Nākamās nodarbinātības apraksts

Specifiskie uzņemšanas nosacījumi

Studiju turpināšanas iespējas

Studiju programma “Līderība un vadība” specializējas vadības kompetencēs caur līderības prizmu.
Profesionālā maģistra studijas programmā “Līderība un vadība” orientējas uz tādām pamata vadības
prasmēm kā starppersonu prasmes un tehniskās prasmes. Starppersonu prasmes ir attiecināmas pie
sadarbības prasmēm, kuras ir viena no prasmēm, kuras darba devējs vēlas redzēt savos darbiniekos un ir
visvairāk pieprasītā kompetence visos vadības līmeņos. Savukārt vadības prasmes ir nozīmīgas tehnisko un
konceptuālo prasmju daļa, kas, apvienojumā ar līderības prasmēm, nodrošina vadītāja efektivitāti.
Līderības un vadības prasmes un kompetences var attīstīt gan cilvēki ar iepriekš iegūtām zināšanām
vadībzinību jomā, gan arī bez šādām priekšzināšanām. Studiju programmas “Līderība un vadība”
sasniedzamie rezultāti atbilst Organizācijas vadītāja standarta prasībām. Studiju programmā iegūstamās
zināšanas, prasmes un kompetences ir attiecināmas pie piektā profesionālā kvalifikācijas līmeņa (5.PKL)
un atbilst septītajam Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras līmenim (7. LKI), kas ir noteikts Organizācijas
vadītāja standartā.
Studiju programmas mērķis ir sagatavot sociāli atbildīgus un kvalificētus vadītājus, kuru zināšanas,
līderības prasmes un kompetences ļautu strādāt valsts institūcijās, pašvaldībās, nevalstiskās organizācijās
un privātā sektorā, vadot to attīstību un pārmaiņas.
• Nodrošināt starptautiskiem standartiem atbilstošu konkurētspējīgu izglītību un sagatavot studējošos
praktiskam darbam, kas saistīts ar uzņēmējdarbības un vadībzinību jomām;
• Sniegt studentiem vispusīgas zināšanas izvēlētajā specialitātē un veidot darba tirgum nepieciešamās
vadības iemaņas un prasmes.
• Pilnveidot studējošo profesionālās prasmes un iemaņas, attīstīt analītiskās spējas un veicināt interesi par
sabiedrībā notiekošiem procesiem, analizējot konkrētu nozaru attīstības tendences un vērtējot situāciju
organizācijā, kā arī dažādās vadībzinību jomās un vadības līmeņos.
• Stimulēt studentu attīstību par pozitīvu, mūsdienīgu, atbildīgu un uz līderību vērstu personību, kas prot
patstāvīgi rīkoties un patstāvīgi pieņemt lēmumus.
• Attīstīt pētnieciskā darba iemaņas un veicināt to praktisku izmantošanu. Studentam ir jāprot pielietot
iegūtās zināšanas praktiskā darbā.
Studiju programmas absolventi:
• spēj noteikt organizācijas darbības mērķus, pamatvirzienus un stratēģiju, plānot, organizēt un vadīt
organizācijas darbu, nodrošinot organizācijas, kā arī nozares un valsts ilgtspējīgu izaugsmi un attīstību,
integrējot dažādu jomu zināšanas;
• izprot vadītāja un līdera būtību un nozīmi, pārzina dažādas vadības un līderības stratēģijas, metodes un
stilus, spēj tās pielietot praksē atbilstoši konkrētajai situācijai, lai nodrošinātu efektīvu organizācijas
darbību;
• spēj vadīt darbinieku kolektīvu pārmaiņu un krīzes apstākļos, strādāt komandā, starpkultūru vidē un spēj
sadarboties ar dažādām iesaistītajām pusēm;
• spēj pārliecinoši argumentēt un izskaidrot savu viedokli, diskutēt par sarežģītiem un sistēmiskiem
attiecīgās nozares jautājumiem, pārstāvēt organizācijas intereses darījumos ar citiem uzņēmumiem,
organizācijām, iestādēm, tai skaitā pašvaldībām un valsts institūcijām;
• spēj patstāvīgi pilnveidot savu attīstību un pašizglītošanos līderības un vadības jomā, dodot ieguldījumu
jaunu zināšanu radīšanā un tādas organizācijas vides veidošanā, kas stimulē zināšanu ģenerēšanu un
lietošanu;
• demonstrē padziļinātas zināšanas vadībzinību jomā, prasmi radoši un kritiski domāt, novērtēt un analizēt
profesionālās darbības veikšanai nepieciešamo informāciju, uzņēmējdarbības politiku un vidi
globalizācijas kontekstā, orientējoties pētniecisko metožu pielietošanā un padziļinātas pētniecības
veikšanā.
Studiju programmas nobeigumā tiek izstrādāts maģistra darbs 20 kredītpunktu apjomā. Maģistra darbs ir
autora patstāvīgs pētījums, kurā tiek atspoguļoti oriģināla pētījuma rezultāti par aktuālu tēmu. Tas ir
publiski jāaizstāv Valsts pārbaudījuma komisijas atklātā sēdē. Komisija sastāv no augsti kvalificētiem
nozares profesionāļiem un programmas mācībspēkiem, komisijas sastāvs tiek apstiprināts ar RTU Rektora
rīkojumu. Maģistra darba vērtēšanas kritēriji ir šādi:
- spēja apstrādāt informāciju un risināt vadības problēmas, izmantojot teorētiskās zināšanas;
- izpratne par organizācijas vadības procesiem un vadības lēmumiem, to ietekmi uz organizācijas darbības
rezultātiem;
- prasme iegūt, apkopot, apstrādāt un analizēt datus (analītiskās spriešanas spējas);
- spēja pielietot vadības un ekonomiskos instrumentus un metodes problēmas oriģinālai risināšanai;
- spēja izdarīt argumentētus secinājumus un formulēt atbilstošus ieteikumus;
- prasme prezentēt un argumentēt izstrādātos priekšlikumus un personisko viedokli.
Studiju programma ir izveidota tā, lai dotu katram studentam teorētiskās un praktiskās zināšanas par
dažādiem līderības un vadības procesiem. Programmas absolventi var strādāt kā organizāciju vadītāji,
dažāda veida un lieluma organizāciju nodaļu vadītāji valsts institūcijās, pašvaldībās, nevalstiskās
organizācijās un privātā sektorā, vai strādāt arī kā pašnodarbinātas personas.
Reflektantus studiju programmā par valsts budžeta līdzekļiem, ieskaita atklāta un vienlīdzīga konkursa
kārtībā, ņemot vērā bakalaura vai profesionālās izglītības studiju programmas sekmju izraksta vidējās
svērtās atzīmes.
Izglītību tālāk var turpināt IEVF doktora studiju programmā "Vadībzinātne un ekonomika", kā arī citu
Latvijas augstskolu doktora studiju programmās.

Programmas IGT0 studiju kursi
Nr.
Kods
Nosaukums
A
Obligātie studiju kursi
1
IVZ852 Līderība: stratēģijas un taktikas
2
IVZ855 Personāla attīstības metodes
3
IVZ854 Korporatīvā pārvaldība
4
IVZ847 Pētniecības metodes uzņēmējdarbībā (studiju projekts)
5
IEU515 Finanšu analīze un plānošana
6
IUF749 Biznesa ekonomika
7
IVZ845 Uzņēmuma vadīšana
8
IVZ890 Uzņēmuma vadīšana (studiju projekts)
B
Ierobežotās izvēles studiju kursi
B1
Profesionālās specializācijas studiju kursi
1
IVZ789 Aktualitātes mārketingā un stratēģiskajā vadīšanā
2
IVZ783 Sociālā atbildība un biznesa ētika
3
MKI709 Procesu vadības metodes
4
IVZ857 Komunikācija un darījumu sarunas
5
IVZ856 Pārmaiņu un krīžu vadība
6
IVZ853 Mūsdienu projektu vadīšana
7
IVZ771 Darba vide un ergonomika
8
IUE585 Inovāciju ekonomika un vadīšana
9
IKI708 Kvalitātes tehnoloģijas un vadīšana
10
IUE726 Uzņēmumu vērtēšana
11
IUE725 Riski uzņēmējdarbībā
12
IVZ893 Vadības informācijas sistēmas
D
Prakse
1
IVZ774 Prakse
2
IVZ849 Prakse
E
Gala / valsts pārbaudījums
1
IVZ777 Maģistra darbs
K.p.[*] kredītpunkti studiju programmas variantā

K.p. [1]
20.0
6.0
4.0
4.0
2.0
4.0

K.p. [2]
20.0
6.0
4.0
4.0
2.0
4.0

14.0
14.0
4.0
4.0
4.0
4.0
2.0
2.0

14.0
14.0
4.0
4.0
4.0
4.0
2.0
2.0
2.0

6.0
6.0

26.0
6.0
20.0
20.0
20.0

20.0
20.0

K.p. [3]
30.0
6.0
4.0
4.0
2.0
4.0
4.0
4.0
2.0
24.0
24.0
4.0
4.0
4.0
4.0
2.0
2.0
2.0
4.0
4.0
3.0
3.0
3.0
6.0
6.0
20.0
20.0

K.p. [4]
30.0
6.0
4.0
4.0
2.0
4.0
4.0
4.0
2.0
24.0
24.0
4.0
4.0
4.0
4.0
2.0
2.0
2.0
4.0
4.0
3.0
3.0
3.0
26.0
6.0
20.0
20.0
20.0

