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Vadīšana starptautiskos uzņēmumos
IBX0
43345
Akadēmiskās bakalaura studijas
Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība
Inga Lapiņa - Doktors, Profesors
Rīgas Biznesa skola
Jānis Grēviņš - Doktors, Docents (praktiskais)
Pilna laika
Angļu
6.līmenis
12.06.2013 - 30.06.2021; Akreditācijas lapa Nr. 2020/37
120.0
Pilna laika studijām - 3,0
sociālo zinātņu bakalaura grāds vadībzinātnē
Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūras (EKI) un Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras (LKI) 6. līmenis
vispārējā vidējā izglītība vai 4-gadīgā profesionālā vidējā izglītība

Bakalaura studiju programma „Vadīšana starptautiskos uzņēmumos” Rīgas Biznesa skolā ir izveidota
sadarbībā ar vienu no vadošajām biznesa skolām Eiropā – BI Norvēģijas Biznesa skolu. Studiju
programma tiek īstenota angļu valodā.
Studiju programmā ir iekļautas pamata tēmas vadībzinātnēs un ar biznesu saistītās tēmas, piemēram,
finanses, ekonomika, likumdošana un starpkultūru komunikācija.
Programmas mērķis ir sagatavot kvalificētus uzņēmumu un iestāžu vadības speciālistus darbam
starptautiskajā biznesa vidē.
Studiju programmas „Vadība starptautiskos uzņēmumos” uzdevums ir sagatavot starptautisku uzņēmumu
un organizāciju speciālistus, kas izveido priekšlikumus un formulē uzņēmumu un organizāciju darbības
pamatprincipu iespējamos attīstības variantus, plāno, koordinē un kontrolē atsevišķu projektu vai
struktūrvienību darbu.
Studiju programmas absolventi iegūst pamata un specializētās zināšanas vadības zinātnes nozarē, kā arī
svarīgāko jēdzienu un likumsakarību izpratni, kas ļauj piemērot iegūtās zināšanas starptautisku uzņēmumu
un iestāžu vadības speciālistu ikdienas darbā.
Studiju programmas absolventi spēj analizēt starptautisku uzņēmumu un iestāžu vadības speciālistu
problēmas, uzņemties atbildību un iniciatīvu, veicot darbu individuāli, komandā vai vadot citu cilvēku
darbu, pieņemt lēmumus un rast radošus risinājumus mainīgos vai neskaidros apstākļos.
Gala pārbaudes darbs ir bakalaura darbs, kas tiks veidots kā pētījums par kādu vadības jautājumu
konkrētajā starptautiskajā uzņēmumā vai iestādē. Darbā tiks analizēta uzņēmuma situācija un tiks piedāvāti
jauni risinājumi tālākai attīstībai. Šāda pieeja studentiem dos iespēju praksē iepazīties ar uzņēmumu un
iestāžu vadības darbu.
Studiju programmas absolventi var strādāt par starptautisko uzņēmumu un organizāciju speciālistiem, kuri
izveido priekšlikumus, formulē uzņēmumu un organizāciju darbības pamatprincipu iespējamos attīstības
variantus, plāno, koordinē un kontrolē atsevišķu projektu vai struktūrvienību darbu.
Uzņemšana notiek, ņemot vērā 3 kritērijus: 1. matemātikas zināšanu novērtējumu (centralizēto eksāmenu
rezultātu novērtējumu); 2. angļu valodas zināšanu novērtējumu (TOEFL iBT vai TOEFL ITP vai IELTS);
3. interviju. Lai veiktu reflektantu ranžēšanu, visi kritēriji tiek summēti, ievērojot svara koeficientus.
Absolventi var studēt maģistrantūrā ekonomikas vai vadībzinību akadēmiskajās studiju programmās.

Programmas IBX0 studiju kursi
Nr.
Kods
A
Obligātie studiju kursi
1
PBM710
Mikroekonomika
2
PBM711
Makroekonomika
3
PBM709
Mārketinga menedžments
4
PBM712
Vadības grāmatvedība
5
PBM723
Uzņēmumu un organizāciju darbība
6
PBM713
Matemātika
7
PBM714
Statistika
8
PBM715
Finanšu vadības pamati
9
PBM725
Organizāciju psiholoģija
10
PBM724
Izmaksu uzskaite un kontrole
11
PBM716
Uzņēmumu un organizāciju stratēģija
12
PBM717
Starptautiskais mārketings
13
PBM726
Starptautiskā ekonomika
14
PBM718
Finanšu atskaites un analīze
15
ICA301
Civilā aizsardzība
B
Ierobežotās izvēles studiju kursi
B1
Profesionālās specializācijas studiju kursi
1
PBM719
Biznesa pētījumu metodes
2
PBM720
Starptautiskā biznesa likumdošana
3
PBM721
Finanšu lēmumu pieņemšana
4
PBM728
Projekta komandas vadība
5
PBM730
Sociālā uzņēmējdarbība
B2
Humanitārie un sociālie studiju kursi
1
PBM727
Biznesa kultūra un ētika
2
PBM722
Pircēju uzvedība
3
PBM729
Prezentāciju prasmes
C
Brīvās izvēles studiju kursi
E
Gala / valsts pārbaudījums
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