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1. STUDIJU PROGRAMMAS NOSAUKUMS, IEGŪSTAMAIS GRĀDS UN 

PROFESIONĀLĀ KVALIFIKĀCIJA, MĒRĶI UN UZDEVUMI 

Informācijas sistēmu menedžmenta augstskolas (turpmāk – ISMA) doktora studiju programma 
,,Uzņēmējdarbības vadība” (kods 51345) Vadībzinātnes nozares apakšnozarē 
,,uzņēmējdarbības vadība’’ vadībzinātnes doktora zinātniskā grāda iegūšanai. 

ISMA doktora studiju programmas (Programma) ir izstrādāta saskaņā ar Augstskolu likumu, 
Zinātniskās darbības likumu (Spēkā esošā 01.06.2017.), Ministru kabineta noteikumiem 
,,Doktora zinātniskā grāda piešķiršanas (promocijas) kārtība un kritēriji” un Augstākās izglītības 
padomes ieteikumiem, tā atbilst Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūras (EKI) un Latvijas 
kvalifikāciju ietvarstruktūras (LKI) 8. līmenim 

Iegūstamais grāds un kvalifikācija: Ekonomikas doktors (Dr.oec.). 

Iegūtās kvalifikācijas līmenis Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūras (EKI) un Latvijas kvalifikāciju 
ietvarstruktūras (LKI) ir 8. līmenis. 

 

Programmas mērķis: 

ISMA Vadībzinātnes doktora studiju programmas mērķis ir sagatavot augsti kvalificētus 
speciālistus, dodot iespēju doktorantiem padziļināti apgūt zināšanas un prasmes, kas 
nepieciešamas patstāvīga pētniecības darba veikšanai ar oriģinālu un pārbaudītu rezultātu 
iegūšanu vadībzinātnes jomā, apliecinot starptautiski salīdzināmu kompetenci pētniecības 
darba veikšanā, organizācijā un vadībā. 

Programmas īstenošanas galvenie uzdevumi: 

 augstākās kvalifikācijas speciālistu sagatavošana vadībzinātnē; 

 sabiedrības attīstībai nozīmīgu zinātnisku atklājumu veikšana; 

 teorijai un praksei nozīmīgu disertāciju, monogrāfiju mācību grāmatu un līdzekļu, kā arī 
zinātnisku publikāciju sagatavošana; 

 zinātniskās pētniecības rezultātu popularizēšana starptautiskās konferencēs un 
semināros, kā arī populārzinātniskos izdevumos. 
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2. STUDIJU PROGRAMMĀ PAREDZĒTIE STUDIJU REZULTĀTI 

ISMA doktora studiju programmas ietvaros iegūstamie studiju rezultāti: 

Zināšanas: iepazinuši un izpratuši vissvarīgākās menedžmenta zinātniskās teorijas un jēdzienus, 
pārzinās pētījumu metodoloģiju un mūsdienīgas izpētes metodes vadības jomā un doktora 
studiju konkrētajā izvēlētajā tematikā. 

Prasmes: parādīs, ka var izvēlēties savam akadēmiskajam pētījumam atbilstošas metodes, 
norādot arī uz savu ieguldījumu, paplašinot izzināto vai radot jaunu izpratni par esošajām 
zināšanām un to pielietojumu praksē. Tas panākams oriģinālu fundamentālu pētījumu rezultātā, 
no kuriem vismaz daļa publicējama starptautiski recenzējamos izdevumos. Studenti spēs 
prezentēt un diskutēt par savu veikumu mutiski un rakstiski plašākās zinātniskās aprindās, kā arī 
to apspriežot publiski. Studenti pilnveidos savu zinātnisko kvalifikāciju, patstāvīgi piedaloties 
pētnieciskajos projektos un gūstot starptautiskiem kritērijiem atbilstošus pasākumus. Viņi varēs 
veikt pētījumus un piedalīties projektos uzņēmumos, institūtos un organizācijās, kur 
nepieciešamas plašas zināšanas un prasmes. 

Kompetences: viņi būs spējīgi veikt neatkarīgu kritisku analīzi, sintēzi un vērtējumus risinot 
nozīmīgus uzdevumus pētījumos un inovācijās. Viņi spēs piedāvāt oriģinālas pētījumu idejas, kā 
arī plānot, strukturēt un vadīt nozīmīgus pētnieciskus projektus, tostarp – starptautiskā kontekstā. 

  



5 

 

3. UZŅEMŠANAS NOTEIKUMI  

Studentu uzņemšana ISMA doktora studiju programmā notiek saskaņā ar ISMA Uzņemšanas 
noteikumiem, kas katru gadu, atbilstoši normatīvo aktu prasībām, tiek apstiprināti ISMA Senātā 
un publicēti ISMA mājas lapā www.isma.lv 

Reģistrējoties studijām, reflektants uzrāda pasi vai personas apliecību (eID), reģistrācijas maksas 
apliecinošu dokumentu. Reflektantam tiek piešķirts reģistrācijas numurs.  

Specifiskie uzņemšanas nosacījumi doktora studiju programmā ir: nepieciešamā iepriekšējā 
izglītība Sociālo zinātņu maģistra grāds vai tam pielīdzināmie grādi; Maģistra grāds vadībā, 
administrēšanā un ekonomikā vai tam pielīdzināma izglītība; Maģistra grāds dabaszinātnēs, 
inženierzinātnēs, ražošanā un būvniecībā vai tam pielīdzināma izglītība, personai ar vismaz divu 
gadu profesionālā darba pieredzi uzņēmumu un iestāžu vadībā 

Iestājpārbaudījumi doktorantūrā notiek pārrunu veidā. Tās organizē Doktorantūras padome.  

Uzņemot doktorantūrā, tiek ņemti vērā profesionālo pārrunu rezultāti un pretendenti tiek 
izvērtēti pēc šādiem uzņemšanas kritērijiem: 

3.1. tabula 
Kritēriji Rādītāji Punkti 

Pretendenta maģistra grāda atbilstība uzņēmējdarbības vadībai  Radniecisks,  
atbilst 

1 
2 

Maģistra darba gala atzīme 7- 8 
9-10 

1 
2 

Promocijas darba aktualitāte  atbilst daļēji 
atbilst pilnībā 

1 
2 

Vai ir promocijas darba iestrāde un zinātniskais vadītājs ir 2 
Profesionālo pārrunu rezultāti neapmierinoši 

viduvēji 
labi 

0 
4 
8 

Zinātnisko publikāciju skaits 1 un vairāk 2 

Uzstāšanās ar referātu starptautiskajās zinātniskajās konferencēs 1 un vairāk 2 
Dalība starptautiskajos, LZP u.c. pētniecības projektos 1 un vairāk 2 
Darba stāžs uzņēmējdarbības vadībā līdz 2 gadiem 

2 gadi un vairāk 
1 
2 

Stažēšanās ārzemju augstskolās un pētniecības institūcijās līdz 2 mēn. un vairāk 2 

Pretendents tiek imatrikulēts doktorantūrā, ja ir ieguvis vismaz 6 punktus. Imatrikulējot 
doktorantu studiju programmā, viņam ar rektora rīkojumu pēc studiju programmas padomes 
rekomendācijas tiek nozīmēts zinātniskais vadītājs. 

  

http://www.isma.lv/
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4. STUDIJU PROGRAMMAS PLĀNS 

Studiju programmas apjoms ir 160 kredītpunkti (turpmāk – KP) (ECTS 240). Viens KP (ESTS 1,5) 
atbilst viena studenta 40 akadēmisko stundu studiju darba apjomam, kas ir līdzvērtīgs vienas 
studiju nedēļas darbam. Studiju programmas izpilde paredzēta 4 gados, t.i., 8 studiju semestros 
(1 studiju semestris – 20 studiju nedēļas, 1 studiju nedēļa – 40 akadēmiskās stundas).  

Programmas saturu veido teorētisko studiju kursu apguve 40 KP/ 60 ECTS apjomā un 
pētnieciskais darbs, kas noslēdzas ar promocijas darba izstrādi 120 KP/ 180 ECTS apjomā. 

Studiju programma strukturēta A, B, un C daļās. Studiju programmas A daļa (obligātā daļa) 
ietver teorētiskos kursus 40 KP /60 ECTS apjomā un pētniecības darbu 120 KP/ 180 ECTS 
apjomā. B daļa (ierobežotās izvēles daļa) ir 8 KP/12 ECTS apjomā, C daļas (izvēles daļa) ir 4 KP/ 6 
ECTS apjomā (skat. 4.1.tab.)  

Programmas teorētiskā daļa strukturēta studiju moduļu veidā. 

A daļa ietver divus obligāti apgūstamus teorētiskos studiju moduļus vadībzinātnē, B daļā tiek 
piedāvāti divi teorētiskie studiju moduļi ,,Vadībzinātnes” nozares apakšnozarē 
,,uzņēmējdarbības vadība” no kuriem doktorantam ir iespēja izvēlēties vienu. Doktoranta 
sasniegumi tiek vērtēti zināšanu pārbaudēs atsevišķos moduļa studiju kursos un integrētā 
eksāmenā katra moduļa apguves noslēgumā. C daļā doktorantam ir iespēja KP iegūt par 
teorētisko kursu apguvi vai arī praktisku akadēmisku darbību, vai uzņēmējdarbību. 

4.1. tabula 

STUDIJU PROGRAMMAS SADALĪJUMS PA OBLIGĀTĀS UN BRĪVĀS IZVĒLES DAĻĀM UN 

STUDIJU PROGRAMMAS ĪSTENOŠANAS PLĀNOJUMS 

ISMA Doctor’s Degree Study Programme „Business Administration” (Code 51345) 

Study courses, training 
components 

(activity name) 
CP/ ECTS Semester Professor Evaluation 

  1 2 3 4 5 6   
Part A – compulsory for all doctorate students – 20 CP ( 30 ECTS) 

Actual Problems in 
Management Science 

14/ 20       
Coordinator: 
Prof. I.Spīča 

Exam 

Actual Problems of 
Management 

4 4      
Prof. Dr.oec. I.Spīča 

Test 

Economics of Management 2 2      Prof. M.Živitere  Test 

Finance Management 2  2     Prof. O.Lukašina  Test 

Innovation Management 
2 2      

Prof. V.Rjashchcenko 
As.prof. D.Dyakon 

Test 

Human Resources 2  2     Prof. M.Živitere Dr. V.Djakona Test 
Strategical Management 

2 2      
Prof. V.Rjashchcenko 
As.prof .D.Dyakon 

Test 

Research Methods in 
Management Science 6/9 6      

Prof. M.Živitere;  
E.Konstantinova, V.Gopejenko, 
As.prof. A.Dyakon 

Exam 

Part B – compulsory elective – 8/12 CP/ECTS ( one module must be chosen in accordance with the doctorate student’s 
research work direction) 

1. Management Problems in 
Entrepreneurship 
Environment 

8/12       
Coordinator 
Prof. Dr.oec. I.Spīča Exam 

Management of 
Entrepreneurship 
Microenvironment 

4  4     
Prof. Dr.oec. I.Spīča and. 
O.Lukašina Test 

Management of 4 4      Prof. Dr.oec. I.Spīča, Test 
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Entrepreneurship 
Macroenvironment 

O.Lukašina 

2. Actual problems in 
Entrepreneurship Resources 
Management 

8/12       
Coordinator 
Prof. Dr.oec. M.Živitere  Exam 

Resource Use Management 4 4      Prof. Dr.oec. M.Živitere Test 

Human Resource 
Management 

2  2     
Prof. Dr.oec. M.Živitere  
As.prof. Dr.oec. A.Dyakon 

Test 

Organisation of Innovative 
Activities 

2  2     
Prof. Dr.Ing. R.Kopitov 

Test 

Part C – free elective – 4/6 CP/ECTS 

English Language 2 2      Doc., Dr.paed. K.Agarval  
Marketing Information 
Systems 

2 2      
Prof. Dr.oec. I.Spīča 

Test 

Risk Management 2 2      Prof. Dr.oec. RKopitov  
Project Management 

2 2      
Prof. Dr.oec.  
E.Konstantinova 

 

Elective doctoral study 
course (2CP) in another 
higher education institution 

2 2      
Supervisor of studies 

Test 

Lecturing practice in higher 
education institution ( 2 CP 
minimum) 

2 2      
Supervisor of studies 

Test 

Bachelor or Master thesis 
supervision 

2 2      
Supervisor of studies 

Test 

Project managing or 
participation in project 
realization 

2 2      
Supervisor of studies 

Test 

Doing a study course in 
another higher education or 
scientific research institution  

2 2      
Supervisor of studies 

Test 

Enterprise management (at 
least 2 years during past 
three years time) 

2 2      
Supervisor of studies 

Test 

Promotion examination in 
Management  

8      8 
Council of Doctorate 

Exam 

Theoretical studies total 40/60 16 8 - - - 8   

Research work (see Main 
activities!) + 7 and 8 
Semester  

120/ 180 4     12 
Supervisor of study Council of 
Doctorate Defence 

Thesis working out and 
preparation for defence 

 
 

Total 160/ 240 20 20 20 20 20 20   

 

4.2. tabula 

Main activities for promotion thesis elaboration and defence preparation 

Activity CP/ ECTS 

1. Developing the plan of the promotion thesis 16/ 24 
2. Preparing the theoretical part 8/12 

3.  Developing the data base of the research 6/ 9 

4. Preparing the chapter of the promotion thesis and handing it in to the supervisor (minimum 4) 6/ 9 

5. Preparing the scientific report and its publication in the acknowledged scientific editions 
(minimum 3) 

6/9 

6. Preparing the scientific report and its publication in other editions 8/12 

7. Participation and reporting at international scientific conferences and seminars 16/ 24 

8. Participation and reporting at national scientific conferences and seminars 14/ 21 

9. Preparing and defence the promotion thesis 40/ 60 

 Total 120/ 180 
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5. STUDIJU PROGRAMMAS PRAKTISKĀ ĪSTENOŠANA 

5.1. Doktora studiju programmas apjoms un ilgums 

,,Vadībzinātnes” nozares apakšnozares ,,uzņēmējdarbības vadība” doktora studiju programmas 
apjoms ir 120 kredītpunkti. Tā tiks īstenots pilna laika studiju formā.  

Pilna laika studijās doktora programmas ilgums ir 4 gadi, plānojot 40 darba nedēļas (40 stundas 
nedēļā) gadā. Kopējo doktora programmas studiju apjomu veido teorētisko kursu un praktisko 
iemaņu apguve 40 kredītpunktu apjomā un promocijas darba izstrāde – 120 kredītpunktu 
apjomā.  

Pēc sekmīgi apgūtas doktora studiju programmas (t.sk. pēc sekmīgi aizstāvēta promocijas 
darba) saskaņā ar Ministru kabineta 2005.gada 27.decembra noteikumiem un vēlākajiem 
grozījumiem un labojumiem ,,Doktora zinātniskā grāda piešķiršanas (promocijas) kārtība un 
kritēriji” doktorantam tiek piešķirts Vadībzinātnes doktora grāds (Dr. man.). Doktorantūras 
studiju pārraudzību veic Doktorantūras padome un prorektors akadēmiskā darbā saskaņā ar 
ISMA Doktorantūras nolikumu.  

 

5.1. tabula 

Studiju programmas struktūra 

Programmas daļa Apjoms 

A - Obligātā daļa 90 % 

B – ierobežotās izvēles daļa 7 % 
C – izvēles daļa 3 % 

 

5.2. Promocijas darba formas 

Doktora zinātnisko grādu piešķir par promocijas darbu – oriģinālu, patstāvīgi veiktu zinātniskās 

kvalifikācijas darbu, kas vērtējams kā nozīmīgs ieguldījums vadībzinātnes nozares 

(uzņēmējdarbības vadības) attīstībā. 

Promocijas darbu ir iespējams izstrādāt šādos veidos: 
 disertācija;  
 tematiski vienotu zinātnisku publikāciju kopa; 
 monogrāfija. 

Disertācijas ieteicamais apjoms bez pielikumiem ir no 120 līdz 150 lappusēm datordrukā, (12 

burtu izmērs, intervāls – 1,5). 

Noformējot promocijas darbu kā tematiski vienotu zinātnisku publikāciju kopu, kopējam 

publikāciju apjomam jābūt ne mazākam kā 90 lpp. (12 burtu izmērs, intervāls – 1,5).  

Monogrāfijas apjomam jābūt ne mazākam par 150 lapaspusēm. Obligāta ir zinātniskas 

institūcijas un 2 recenzentu rekomendācijas publicēšanai. 

Studijas notiek pēc katram doktorantam individuāli sastādīta studiju plāna, kas atbilst 

Programmas prasībām. 

ISMA profesionālā bakalaura studiju programmu “Tūrisma uzņēmējdarbības vadība” koordinē 

studiju programmas direktors, kurš nodrošina studiju programmas izstrādi un aktualizēšanu, 



9 

 

studiju programmā iekļaujamo studiju kursu izstrādi un pilnveidi, studiju kursu docētāju 

piesaisti, studiju darbu norisi, aizstāvēšanu, metodisko darbu un metodisko materiālu izstrādi. 

Studiju programmas īstenošanas vietas ir ISMA, Rīga. 

Studijas notiek latviešu, krievu un angļu valodās. Studiju veids – pilna laika studijas.  

Studiju programmas īstenošanā ir iesaistīts ISMA ievēlētais akadēmiskais personāls, citu 

augstskolu docētāji, kā arī attiecīgās tautsaimniecības nozares profesionāļi. Lai nodrošinātu 

studiju satura aktualitāti, studiju procesa īstenošanā tiek iesaistīti  nozares speciālisti, kuri lasa 

vieslekcijas par aktualitātēm nozarē, kā arī konsultē studējošos praktisko pētījumu norises laikā. 

 

5.3. Vērtēšanas sistēma 

Zināšanu vērtēšana notiek saskaņā ar Ministru kabineta 2002.gada 3.janvāra noteikumiem nr.2 

,,Noteikumi par valsts akadēmiskās izglītības standartu”. 

Doktorantu sasniegumi tiek vērtēti arī patstāvīgajā darbā (referātu sagatavošanā un ziņojumā 

par to saturu auditorijai u.c.), kā arī tiek vērtēta doktoranta sekmīga dalība darba grupās, 

zinātniskajās diskusijās, doktorsemināros un noslēguma doktorseminārā. Noteiktu KP skaitu 

doktorants iegūst par konkrētām pētnieciskā darba aktivitātēm. 

Lai doktorantu zināšanas būtu dziļas un ilglaicīgas, doktoranta atzīme katrā studiju kursā 

veidojas pakāpeniski visa semestra laikā: 

 doktoranta aktivitātes darba grupās, zinātniskajās diskusijās, doktorsemināros - 30% 

 Patstāvīgais darbs ar literatūras avotiem utt. (referāts un ziņojums par to auditorijai)  - 20% 

 ieskaite vai eksāmens - 50% 
Katra studiju gada noslēgumā doktoranta darba sasniegumus (individuālā plāna izpildi) izvērtē 

Doktorantūras padome un lemj par doktoranta atestāciju nākamajam studiju gadam. 

 

5.4. Akadēmiskā personāla kvalifikācija un pienākumi 

ISMA Doktora programmu ,,Uzņēmējdarbības vadība” īsteno akadēmiskais personāls, kuram 
ISMA ir ievēlēšanas vieta. Visiem docētājiem ir doktora zinātniskais grāds (100%), no tiem 8 
profesori, 4 asociētie profesori un 1 docents. 

5.2. tabula 

Akadēmiskā personāla kvalifikācija 

N.p.k. Vārds, uzvārds 
Zinātniskais 

grāds 
Akad. 
amats 

Ievēlēšanas 
vieta 

Studiju kurss un promocijas darba vadīšana 

1. Marga Živitere 

Dr.oec. profesore ISMA 

Aktuālas problēmas ražošanas resursu 
pārvaldībā 
Resursu izmantošanas menedžments 
Pētījumu metodes menedžmentā 
Vadības ekonomika 
Cilvēku resursi 

2. Inese Spīča 

Dr.oec. profesore ISMA 

Menedžmenta aktuālās problēmas 
Uzņēmējdarbības mikrovides menedžments 
Uzņēmējdarbības makrovides menedžments 
Mārketinga informācijas sistēmas 

3. Olga Lukašina Dr.oec. profesore ISMA Finanšu vadība  
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4. Antoņina Djakona Dr.oec. asoc. prof. ISMA Zinātniskā rakstība  

5. Valentīna Djakona Dr. oec. asoc. prof. ISMA Cilvēkresursu vadība 
6. Viktors Gopejenko Dr. ing. profesors ISMA Pētījumu metodes menedžmentā 

7. Viktorija Rjaščenko 
Dr.oec. profesore ISMA 

Inovāciju menedžments  
Stratēģiskais menedžments 

8. Denis Djakons 
Dr. ing. asoc. prof. ISMA 

Inovāciju menedžments 
Stratēģiskais menedžments 
Dr. darbu vadīšana 

9. Elīna Konstantinova 
Dr.oec. asoc. prof. ISMA 

Pētījumu metodes menedžmentā Projektu 
menedžments 

10. Aleksandrs Mročko Dr. ing. profesors ISMA IT Pētījumu metodes  

11. Kumars Agarvals Dr.paed. docents ISMA Angļu valoda 
12. Mariana Petrova Dr.oec. profesore ISMA Dr. darbu vadīšana 

13. Rostislavs Kopitovs 
Dr.sc.ing. profesors ISMA 

Inovatīvās darbības organizācija Risku 
menedžments 

 

ISMA mācībspēki ir Latvijas zinātnes padomes eksperti: 

 akadēmiķe, Latvijas valsts emeritus zinātniece Marga Živitere; 

 profesore Viktoriia Ryaschenko; 

 profesore Olga Lukašina; 

 asoc. profesore Elina Konstantinova; 

 profesore Inese Spiča;  

 profesors Rostislavs Kopitovs. 

Nodrošinot veiksmīgu studiju procesu apguvi, ISMA mācībspēki regulāri piedāvā studējošiem 

iesaistīties zinātniskajā darbībā. Iesaistīties un piedalīties ISMA un to partneru organizētos 

pasākumos ir iespējams sākot no bakalauratūras 1. kursa. Pētījumu rezultāti tiek prezentēti ISMA 

organizētās studentu konferencēs, kā arī sekojošās starptautiskajās zinātniskās konferencēs: 

 ISMA Information Technologies and Management (reizi gadā, aprīlī); 

 ISMA Starptautiskā zinātniski praktiskā konference „Uzņēmējdarbības vide” (reizi gadā, 
novembrī); 

 ISMA Starptautiskā zinātniski praktiskā konference „Biznesa kompetences” (reizi gadā, 
novembrī); 

 ISMA Starptautiskā zinātniski praktiskā konference „Tirdzniecības tirgvedība” (reizi gadā, 
novembrī). 

Konferences materiāli tiek publicēti datu krājumos. Kā arī studējošiem un mācībspēkiem tiek 

piedāvāta iespēja publicēties ISMA starptautiskajā žurnālā „Economics and Education”, kuru 

pirmais izdevums tiek plānots 2016. gadā. 

Studiju un pētnieciskās prakses ietvaros studējošiem ar Karjeras centra un ikgadējas konferences 

„Work and Employment” palīdzību tiek nodrošināta iespēja iepazīties ar dažādām darbības 

jomām Latvijas un starptautiskajos uzņēmumos (pārsvarā Spānijā, Grieķijā un Bulgārijā). 

Studiju programmas īstenošanas kvalitātes nepārtrauktu un pastāvīgu monitoringu nodrošina 

ISMA administrācija, studiju programmas direktors un katedru vadītāji. Monitoringa rezultāti 

regulāri tiek analizēti ISMA Studiju virzienu padomes sēdēs, kā arī ISMA administrācijas 

sanāksmēs. Operatīva informācijas analīze nodrošina atbilstošu korekciju un pilnveides veikšanu 

studiju programmas īstenošanas kvalitātes nodrošināšanai. 
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Studiju programmā sasniedzamie studiju rezultāti tiek vērtēti atbilstoši diviem kritērijiem: 

kvalitatīvais kritērijs – vērtējums 10 baļļu sistēmā un kvantitatīvais kritērijs – KP ieguve, iegūstot 

sekmīgu vērtējumu par studiju kursa obligātā satura apguvi. 

Studiju rezultātu vērtējumam izmanto desmit baļļu skalu. Sekmīgs vērtējums ir no 10 (izcili) līdz 

4 (gandrīz viduvēji), nesekmīgs vērtējums ir zemāks par 4 (gandrīz viduvēji). 

5.3.tabula 

10 BALLU VĒRTĒŠANAS SKALAS SKAIDROJUMI UN ATBILSTĪBA ECTS ATZĪMEI 

APGUVE S L ĪME NIS  VĒRTĒJU MS  SKAID ROJUMS  
APTUVE NA 

ECTS  A TZ ĪME  

Ļoti augsts 
10 izcili (with distinction) A 

9 teicami (excellent) A 

Augsts 
8 ļoti labi (very good) B 

7 labi (good) C 

Vidējs 
6 gandrīz labi (almost good) D 

5 viduvēji (satisfactory) E 

Zems 
4 gandrīz viduvēji (almost satisfactory) E/FX 

3 – 1 negatīvs vērtējums (unsatisfactory) Fail 

 

  



12 

 

6. STUDIJU PROGRAMMAS ABSOLVENTU NODARBINĀTĪBAS 

PERSPEKTĪVAS  

Nākamās nodarbinātības apraksts: Zinātniski pētnieciskais darbs zinātniski pētnieciskos 

institūtos, laboratorijās, uzņēmumos. Akadēmiskais un pētnieciskais darbs augstākās izglītības 

institūcijās. Vadības un saimnieciskās darbības problēmu risināšana mūsdienu organizācijās. 

Patstāvīgs darbs vai komandā starpdisciplināros un starptautiskos zinātniskos projektos. 

Iespējamie amati zinātnē un akadēmiskajā darbā – vadošais pētnieks, docents, profesors. 

KARJERA: 

 doktora grāds vadībzinātnē apliecina Jūsu intelektuālo gudrību, mērķtiecību, radošumu un 
spējas analizēt, izstrādājot jaunas pieejas biznesa vadīšanā; 

 doktora grāds vadībzinātnē būtiski paaugstina Jūsu personīgā zīmola vērtību darba tirgū un 
ir nozīmīgs priekšnosacījums tam, ka darba dzīves laikā tiksiet labi atalgots; 

 doktora grāds vadībzinātnē atver durvis Jums un Jūsu biznesam Eiropā; 

 doktora grāds vadībzinātnē nozīmīgi paplašina karjeras ceļa izvēli biznesā, valsts vai 
pašvaldības institūcijā, kā arī augstākās izglītības iestādē. 
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7. IEPRIEKŠĒJĀ STUDIJU PROGRAMMAS AKREDITĀCIJĀ SAŅEMTO 

IETEIKUMU IEVIEŠANA 

Studiju programmas akreditācija 13.06.2013 – 12.06.2019; Akreditācijas lapa Nr. 166 

APSTIPRINĀTS 
2015.gada 2.oktobrī 

ISMA Senāta sēdē, protokols Nr. 4-14 

 

Uzņēmējdarbības vadība (51345) 

Nr. 
Ank. 

Ekspertu 
rekomendācijas 

Veiktā pilnveide 
2012./13.ak.g. 

Veiktā pilnveide 
2013./14.ak.g. 

Plānotā darbība 
2014./15.ak.g. 

1.1.1 Necessary to 
strengthen 
research activities 
and resources 

1) ISMA struktūrvienībā  
”Biznesa institūtā” atskaite 
par 2012.g. 
2) Bibliotēkas resursu 
papildinājums, 
starpbibliotēku līgumu 
papildinājums 

1) ISMA ”Biznesa institūta” 
plāns 2013.g. 
2) ISMA publikāciju plāns 
2013.g.(starpt. cit. 
izdevumos) 

1) ISMA ”Biznesa institūta” 
plāns 2014.g. 
2) ISMA publikāciju plāns 
2014./15.ak.g.(starpt. cit. 
izdevumos) 
2) Bibliotēkas resursu 
papildinājums, starpbibliotēku 
līgumu papildinājums 

1.1.2 The study content 
corresponds to 
master program 
better than 
doctoral program 

Studiju kursu 
aprakstu/metodisko 
materiālu aktualizēšana ar 
atbilstošiem resursiem, 
rakstiem datubāzēs 
(individuāli saskaņots ar 
akad.personālu0 

Regulāra (2 x gadā) studiju 
kursu aktualizēšana, 
vieslektoru pieaicināšana 

Speciālas papildus sesijas 
organizēšana  ISMA 13.Aprīļa 
konferences laikā, piesaistot 
ārvalstu profesūru 

1.2.4 Program should be 
improved and 
discover scientific 
content of the 
studies 

Studiju kursu apraksti un 
metodiskie resursi 
aktualizēti ar rakstiem 
datubāzēs 

Regulāra (2 x gadā) studiju 
kursu/met. materiālu 
aktualizēšana, vieslektoru 
īpatsvara. palielināšana 

ERASMUS vieslektoru plašāka 
izmantošana konkrēto studiju 
kursu pilnveidē 

1.3.1 Not enough for 
doctoral studies 

Aktualizēti/papildināti 
studiju kursu met. materiāli 
ar atbilstošiem resursiem, 
t.sk. ir pieejamas e-studijas 
Moodle u.c. platformās 

Regulāra (2 x gadā) studiju 
kursu aktualizēšana un e-
studiju papildināšana, 
vieslektoru pieaicināšana 

Starpbibliotēkas resursu 
plašāka izmantošana 

1.3.3 No criteria are set Labojums: bija noteikti 9 
kritēriji ar vērtēšanas 
indeksiem un aprēķiniem 
punktos (minimālais punktu 
sk. 6) 

Papildināti ar 7. kritēriju – 
pētījuma virziena atbilstība 
ISMA pētījuma virzieniem 

Pētījumu virzieni papildināti 
ISMA ”Biznesa institūta” 
pilnveides un kooperēšanās ar 
Biznesa Kompetences centru un 
IT institūtu ietvaros 

1.5.1 There are very few 
research examples 
mentioned in 
modern business 
management field 

Veikta akadēmiskā 
personāla un studējošo 
tēmu unificēšana vispirms 
atbilstoši docētāju kursiem, 
kā arī personāla pētniecībai  

Saistība: „Biznesa institūta” 
tālākā darba plānojumā un 
jaunu doktorantu 
uzņemšanā; Dr. Padome 
sekos, lai pētījumi netiktu 
sadrumstaloti 

Jaunuzņemto doktorantu 
tēmas ciešāk sasaistītas ar 
projektu pētījumiem. 

R.1.2 Scientific and 
creative activities 
of the academic 
staff 

ISMA un ārvalstu 
akadēmiskā personāla 
plānveida regulāri 
akadēmiskie lasījumi   

Tālāk paplašinās ISMA 
iekļaušanos starptautisko 
konferenču, semināru, 
izdevniecību darbā 

ISMA un ārvalstu akadēmiskā 
personāla plānveida regulāri 
akadēmiskie lasījumi, aktīvāka 
iekļaušanās starptautisko 
konferenču, semināru, 
izdevniecību darbā  

R.1.3 Students Studentu zinātniski 
pētniecisko konkursu 
rīkošana un plašāka iesaiste 
konferencēs, semināros u.c. 
(sk.: plāns) 

Studentu zinātniski 
pētniecisko pasākumu 
izvēršana sadarbībā ar LV 
un ārvalstu partneriem 

Studentu zinātniski pētniecisko 
pasākumu izvēršana sadarbībā 
ar LV un ārvalstu partneriem 

K.1.1 Study program is Studiju programma pašreiz Regulāra tālāka kvalitātes Regulāra tālāka kvalitātes 
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not enough 
distinguished for 
scientific aspects, 
the lack of 
research 
experience 

ir ievērojami pilnveidota, 
paaugstināta studiju 
kvalitāte un zinātniski 
pētnieciskais līmenis 

pilnveide, labākās pieredzes 
ieviešana 

pilnveide, labākās pieredzes 
ieviešana 

2.2.1. Just very few in 
modern business 
administration 
field 

Regulāra akadēmiskā 
personāla stažēšanās 
ārvalstīs, ārvalstu ak. 
personāla pieaicināšana un 
kopējo semināru/lekciju 
organizēšana ar citām LV 
augstskolām (RTU, RSU, DU, 
LU, BA, Turība, BSA, EKA ) 

Paplašināta sadarbība Regulāra akadēmiskā personāla 
stažēšanās ārvalstīs, ārvalstu 
ak. personāla pieaicināšana un 
kopējo semināru/lekciju 
organizēšana ar citām LV 
augstskolām (RTU, RSU, DU, LU, 
BA, Turība, BSA, EKA ) 

2.4.3 Library is poor for 
doctoral studies 

1) Bibliotēkas resursu 
papildinājums; 2) 
Starpbibliotēku kooperācija 

1) Bibliotēkas resursu 
papildinājums; 
2) Starpbibliotēku 
kooperācija 

1) Bibliotēkas resursu 
papildinājums; 2) 
Starpbibliotēku kooperācija 

2.5.1. For doctoral 
studies scientific 
data basis number 
must be increased 

Uz līguma pamata 
nodrošināta doktorantu 
piekļuve nepieciešamajām 
datu bāzēm 

Tiks paplašināta  Uz līguma pamata nodrošināta 
doktorantu piekļuve 
nepieciešamajām datu bāzēm 

K.2.1 Poor library, nor 
enough scientific 
data basis  

1) Uz līguma pamata 
nodrošināta doktorantu 
piekļuve nepieciešamajām 
datu bāzēm 
2) Bibliotēkas resursu 
papildinājums; 
3) Starpbibliotēku 
kooperācija 

Tālāka: 1) Bibliotēkas 
resursu papildināšana; 
2) Starpbibliotēku 
kooperācija 

1) Uz līguma pamata 
nodrošināta doktorantu 
piekļuve nepieciešamajām datu 
bāzēm 
2) Bibliotēkas resursu 
papildinājums; 3) 
Starpbibliotēku kooperācija 

3.2.1 Development of 
business 
administration 
science should be 
introduced more 
heavily 

Studiju programmas 
attīstība/ pilnveide 
nodrošinās mērķu 
sasniegšanu (personības 
attīstību, demokrātiskās 
vadības un zinātnisko 
pētījumu prasmes, 
atbilstību darba tirgus 
prasībām) 

Studiju programmas 
attīstība/ pilnveide 
nodrošinās mērķu 
sasniegšanu (personības 
attīstību, demokrātiskās 
vadības un zinātnisko 
pētījumu prasmes, 
atbilstību darba tirgus 
prasībām) 

Studiju programmas kursu 
padziļināšanā tiek piesaistīti 
viesprofesori un studējošie 
iesaistīti starp augstskolu 
semināros un cita veida 
nodarbībās 

3.5.1 Just very few 
research examples 
in Business 
administration 

Notiek studiju programmas 
kursu, akadēmiskā 
personāla un studentu 
pētījumu pārbīde atbilstoši 
pašreizējām tendencēm un 
Latvijas valsts interesēm 

Notiek studiju programmas 
kursu, akadēmiskā 
personāla un studentu 
pētījumu pārbīde atbilstoši 
pašreizējām tendencēm un 
Latvijas valsts interesēm 

Notiek studiju programmas 
kursu, akadēmiskā personāla 
un studentu pētījumu pārbīde 
atbilstoši pašreizējām 
tendencēm un Latvijas valsts 
interesēm 

3.6.4 Insufficient 
participation in 
projects activities 

Sagatavoti jauni projektu 
pieteikumi un studējošo 
iesaiste tajos 

Sagatavoti jauni projektu 
pieteikumi un studējošo 
iesaiste tajos 

Sagatavoti jauni projektu 
pieteikumi un studējošo 
iesaiste tajos 

4.5.1 Research of 
doctorial students 
is not presented 
well  

Dr. studentu pētījumu 
prezentācija ir aktualizēta, 
tā notiek starp augstskolu 
semināros un akadēmiskos 
lasījumos 

Dr. studentu pētījumu 
prezentācija ir noteikta 
individuālajos plānos un 
turpmāk plašāk tiek 
prezentēti starp augstskolu 
semināros 

Dr. studentu pētījumu 
prezentācija ir noteikta 
individuālajos plānos un 
turpmāk plašāk tiek prezentēti 
starp augstskolu semināros 

 

2015.gada 4.sept. 

Studiju programmas Uzņēmējdarbības vadība (51345) direktore prof. Marga Živitere 
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8. INFORMĀCIJA PAR STUDĒJOŠAJIEM VISĀ PĀRSKATA PERIODĀ 

Pārskata periodā no 2012./13. līdz 2016./17. ak gadam ir vērojama samērā stabila tendence, 

kas iezīmējas ar nelielām studējošo skaita svārstībām no 20 līdz 30 studējošiem (skat. 8.1. tab.). 

 

8.1. tabula 

Studējošo skaits pārskata periodā no 2012./13. līdz 2016./17.ak.g. 

 

Analizējot statistikas rādītājus par studējošo skaita dinamiku pārskata periodā pilna un nepilna 

laika formā, var secināt, ka visi studējošie izvēlas tikai pilna laika studijas. Tas skaidrojams ar to, 

ka studiju programmā  75% no visas noslodzes ir plānots individuālais darbs, ko mūsdienu 

tehnoloģijas nodrošina arī sekmīgu attālinātu veikšanu.  

Kā redzams no statistikas rādītājiem, sākot ar 2013./14.ak.g. strauji ir pieaudzis ārzemju 

studentu īpatsvars. 2016./17.ak. g. tas sastādīja 75% no kopējā studējošā skaita minētajā 

studiju programmā. 

Kopumā, vērtējot studējošo skaita dinamiku pārskata periodā, var secināt, ka ISMA 

doktorantūras studiju programma „Uzņēmējdarbības vadība” attīstās stabili atbilstoši ISMA 

resursiem. Tā ir perspektīva. 

 

Absolventu skaits pārskata periodā no 2012./13. līdz 2016./17.ak.g. 

Sakarā ar to, ka ISMA doktorantūras studiju programmā „Uzņēmējdarbības vadība” ir relatīvi 

ļoti mazs studējošo skaits (ap 20 – 30) un atbilstoši studiju programmas plānu izpildījušo skaits 

ir tikai ap 15 – 20 % (sk.: 8.2.tabula). Tāpēc tai nav izveidota sava atsevišķa promocijas padome. 

Bet studiju plānu izpildījušajiem studējošajiem tiek izsniegta akadēmiskā izziņa un viņiem ir 

iespējas pēc brīvas izvēles aizstāvēt promocijas darbu citu augstskolu promocijas padomēs. Bez 

tam ISMA ir noslēgusi starp augstskolu līgumus par īpašiem nosacījumiem aizstāvēties šādās 

augstskolās: ISMA doktora studiju programmas studiju plāna izpildījušo doktorantu pieņemšana 

ar ISMA Doktorantūras studiju padomes rekomendāciju aizstāvēt promocijas darbus atbilstoši 

doktora zinātniskā grāda piešķiršanas kārtībai RISEBA Promocijas padomē, ISMA doktora studiju 

programmas studiju plāna izpildījušo doktorantu pieņemšana ar ISMA Doktorantūras studiju 

padomes rekomendāciju aizstāvēt promocijas darbus atbilstoši doktora zinātniskā grāda 

 P I LNA  LA IKA  STUD IJA S  NEPILNA LAIKA  STU DIJA S  T .SK .  ĀRZEM NIE KI  KOPĀ  

2012./13. 24 - 3 24 

2013./14. 20 - 14 20 

2014./15. 21 - 14 21 

2015./16. 29 - 20 29 

2016./17. 28 - 21 28 
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piešķiršanas kārtībai RTU Promocijas padomē „P-09”. Pašreiz tiek gatavoti analoģiski sadarbības 

līgumi ar vairākām ārvalstu augstskolām. Ārvalstu promocijas padomēs no ISMA doktorantūras 

studiju programmu „Uzņēmējdarbības vadība” absolventiem savus promocijas darbus sekmīgi ir 

aizstāvējuši 6 absolventi, viņiem ir piešķirts Dr.oec. zinātniskais grāds. 

8.2. tabula 

Absolventu skaits pārskata periodā no 2012./13. līdz 2016./17.ak.g. 

 P I LNA LAIKA  STUD IJA S  NEPILNA LAIKA  STUD IJA S  T.SK.  ĀRZEMNIE KI  KOPĀ  

2012./13. 4 - 1 4 

2013./14. 2 - - 2 

2014./15. 2 - 1 2 

2015./16. 3 - 2 3 

2016./17. 4 - 2 4 
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9. STUDIJU PROGRAMMAS IZMAKSAS  

Sakarā ar to ka ISMA ir privātā izglītības iestāde, regulāri iegūta studiju maksa ir galvenais šīs 

institūcijas iztikas avots un turpmākas darbības nodrošinājuma garants. Studiju maksa tiek segta 

no fiziskām personām (studējošie un to pārstāvji – fiziskās personas) un no juridiskām 

personām (aģenti un ar šo darbību saistošie uzņēmumi). Kopējais ienākums no studiju maksas 

tiek uzkrāts ņemot vērā: 

 studējošo personīgus līdzekļus, to vecāku un citu radinieku personīgus līdzekļus; 

 ieinteresētā studējošā darba devēja līdzekļi; 

 studiju kredīts ar valsts vārdā sniegtu galvojumu; 

 komerckredīts; 

 sponsoru līdzekļi, to starp Latvijas un citu valstis subsīdijas, privātie un valsts fondi utt.) 

Studiju maksas apmēru un samaksas kārtību ik gadu nosaka ISMA Senāts, saskaņojot un vēlāk 

apstiprinot pie ISMA rektora vai AS „Izglītības nams” valdes priekšsēdētāja. Atbilstoši studiju 

līgumam studiju maksa iemaksājas reizi gadā pirms studiju gada uzsākšanas ja nav individuāli 

atrunāts citādāk iestājoties ISMA, pārrunu procesā ar uzņemšanas komisijas pārstāvjiem. Tādā 

gadījumā tiek sastādīts individuālais maksājumu grafiks, kas tiek pievienots studiju līgumam. 

Maksājuma grafika kārtību paraksta ISMA rektors un/vai AS „Izglītības nams” valdes 

priekšsēdētājs (skat. 9.1. tab.). 

9.1. tabula 

STUDIJU MAKSAS APMĒRS 

 Pilna laika studijas Nepilna laika studijas Ārvalstu studenti 

Doktora studiju programma 2550 EUR 2040 EUR 3600 EUR 

Reģistrācijas maksa 60 EUR 60 EUR 180 EUR 

 


