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Ļ. cien. Dreimanes kundze,

Saskaņā ar 2011. gada 21. februāra līgumu Nr.19, šī līguma 2. pielikumā minēto laika grafiku un 
2011. gada 4. jūlija vienošanās protokolu Nr. 2, esam sagatavojuši nodevumu “Latvijas studiju 

lī ”

Nodevumi sagatavoti, KPMG profesionāļu komandai sadarbojoties ar pētījuma veikšanai 
piesaistītajiem ekspertiem pētījumu metodoloģijas un izglītības sektora kompetences jomās.

programmu analīze”.

Nodevumā “Latvijas studiju programmu analīze” kopumā ir analizētas 50 Latvijas augstskolu 
īstenotas studiju programmas, kuras mēs saskaņā ar apstiprināto metodoloģiju esam identificējuši kā 
tādas, kam piemīt potenciāls ārvalstu studentu piesaistīšanai. Šīs programmas lielākoties tiek 
īstenotas angļu vai krievu valodā.

Izstrādātā metodoloģija ļauj analizēt katru no studiju programmām, balstoties gan uz kvalitatīviem, 
k tit tī i k itē iji V i t šād lī i i d īt i āj š t dij

Nodevums sastāv no šīs vēstules un nodevuma uz kopumā 64 lapām.

Šis nodevums tiks tālāk izmantots Latvijas augstākās izglītības eksportspējas novērtējuma izstrādē, 
kur tiks noteikti Latvijas augstākās izglītības eksporta veiksmes faktori un jomas, kurās 
nepieciešami uzlabojumi un izmaiņas. Līdz ar to šis nodevums un tā secinājumi būs viens no 
informācijas avotiem Latvijas augstākās izglītības eksportspējas veicināšanas pasākumu plāna 
izstrādei.

gan kvantitatīviem kritērijiem. Veicot šādu analīzi, var izdarīt secinājumus par šo studiju 
programmu pievilcību ārvalstu studentu acīs. Papildus saskaņotajai metodoloģijai mēs esam arī ne 
tikai apkopojuši informāciju par konkurējošām studiju programmām Latvijā un Baltijā, bet arī 
salīdzinājuši mācību maksas līmeņus šo programmu starpā.

Šādas analīzes rezultātā var izdarīt secinājumus gan par katru no programmām, gan par kopējo 
piedāvājumu ārvalstu studentiem. Secinājumi ir apkopoti šī nodevuma beigās. Patiesā cieņā,

KPMG Baltics SIA, Latvijā reģistrēta sabiedrība ar ierobežotu atbildību un 
KPMG neatkarīgu dalībfirmu, kuras saistītas ar Šveices uzņēmumu KPMG 
International Cooperative (KPMG International), tīkla dalībfirma. 

Armine Movsisjana
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Izmantotie saīsinājumi un termini

AIKNC Augstākās izglītības kvalitātes novērtēšanas 
centrs

BA Banku augstskola

BMI Baltijas Menedžmenta augstskola, Lietuva

RBS Rīgas Biznesa skola

REA Rīgas Ekonomiskā augstskola

RISEBA Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa 
administrācijas augstskola

BPMA Baltijas Psiholoģijas un menedžmenta 
augstskola

BSA Baltijas Starptautiskā akadēmija

ES Eiropas Savienība 

EUR Eiro

j g

RJA Rīgas Juridiskā augstskola

RSU Rīgas Stradiņa universitāte

RTU Rīgas Tehniskā universitāte

EUR Eiro 

g. Gads 

IBS Igaunijas Biznesa skola

ISM EVU ISM Ekonomikas un vadības universitāte, Lietuva

ISMA I f ā ij i tē dž t

SBJA Starptautiskā biznesa un juridiskā augstskola, 
Lietuva

SU Šauļu Universitāte, Lietuva

TartuU Tartu Universitāte, Igaunija

TSI Transporta un sakaru institūtsISMA Informācijas sistēmu un menedžemeta 
augstskola

KK Kauņas Koledža, Lietuva

KMU Kauņas Medicīnas universitāte, Lietuva

KTU Kauņas Tehnoloģiskā universitāte, Lietuva

TSI Transporta un sakaru institūts

TTU Tallinas Tehnoloģiskā universitāte, Igaunija

TU Tallinas Universitāte, Igaunija

tūkst. Tūkstoši 

VA V il A k lKU Klaipēdas Universitāte, Lietuva

LKFK Lietuvas Kristīgo fondu koledža

LU Latvijas Universitāte

MRU Mykolas Romeris Universitāte, Lietuva

VA Ventspils Augstskola

ViA Vidzemes Augstskola

VGTU Viļņas Ģedimina Tehniskā universitāte, Lietuva

VLU Vitauta Dižā universitāte

© 2011 KPMG Baltics SIA, Latvijā reģistrēta sabiedrība ar ierobežotu atbildību un KPMG neatkarīgu dalībfirmu, kuras saistītas ar Šveices uzņēmumu KPMG International
Cooperative (KPMG International), tīkla dalībfirma. Visas tiesības pieder autoram. Drukāts Latvijā.
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Latvijā piedāvāto studiju programmu analīze
Metodoloģija un datu avoti

Latvijā piedāvātās studiju 
programmas tika atlasītas un 
analizētas pēc metodoloģijā 
definētiem kritērijiem, kas 

Studiju programmu atlase
■ Padziļināta studiju programmu analīze tika veikta par 50 studiju programmām. 

Tika analizētas 23 privātās un 27 valsts augstskolu piedāvātas studiju 
programmas, kurās tika identificēts potenciāls ārvalstu studentu piesaistei;

■ Studiju programmu atlase tika veikta, balstoties uz interviju ar augstskolu vadību 
rezultātiem, kā arī ņemot vērā augstskolu sniegtos statistikas datus par ārvalstu 
studentu skaitu studiju programmās, kas atspoguļo ārvalstu studentu 
ieinteresētību konkrētās studiju programmās. Bez tam tika atlasītas vairākas 
jaunas studiju programmas kuras vērstas uz ārvalstu studentu piesaisti bet

■ Analīzes veikšanai tika iegūta informācija, veicot dokumentu un citu informācijas 
avotu analīzi, intervijas (kopumā 18 intervijas), kā arī organizējot mērķa grupas 
diskusiju (9 dalībnieki) un anketējot ārvalstu studentus. Detalizētāka informācija 
par interviju, mērķa grupas diskusijas un aptaujas dalībniekiem pieejama šī 
nodevuma pielikumā, bet apkopojums par šiem informācijas avotiem būs 
pievienots gala nodevumam. Informācijas iegūšanas nolūkos tika analizēti studiju 
programmu pašnovērtējuma ziņojumi, studiju programmu nolikumi, kā arī citi 
informatīvi materiāli augstskolu mājas lapās. Ja nepieciešamā informācija nebija 
pieejama vērsāmies pie attiecīgās augstskolas ar informācijas pieprasījumu Ja

deva iespēju detalizēti 
izvērtēt katru izvēlēto studiju 
programmu. 

Nodevuma mērķis ir izvērtēt 
izvēlēto studiju programmu 

jaunas studiju programmas, kuras vērstas uz ārvalstu studentu piesaisti, bet 
kurās vēl nav ārzemju studentu. Statistikas dati par studiju programmu 
virzieniem, kurus studenti izvēlas apgūt ārvalstīs (UNESCO 2009. gadā veikts 
pētījums “Global Education Digest 2009”), arī tika ņemti vērā, nosakot 
analizējamo studiju programmu skaitu sadalījumā pa apakšgrupām. Kā primārie 
atlases kritēriji tika izmantoti šādi rādītāji:
– Ārvalstu studentu skaits studiju programmā (šim kritērijam atbilst 49 

programmas, taču analīzē ir iekļauta viena programma, kurā nav ārvalstu 
studentu, jo tā angļu valodā tiek piedāvāta nesen un ir uzskatāma par 

pieejama, vērsāmies pie attiecīgās augstskolas ar informācijas pieprasījumu. Ja 
augstskola tādus datus neapkopo vai nesniedza, tas ir norādīts attiecīgajā 
nodevuma daļā. Studiju programmas tika analizētas, aplūkojot šādus 
kvantitatīvos un kvalitatīvos kritērijus:
– Īss studiju programmas apraksts;
– Studiju programmas valoda;
– Programmas unikalitāte Baltijā;
– Studiju maksas apjoms salīdzinājumā ar konkurējošām augstskolām Latvijā 

un Baltijā (papildus iepriekš apstarpinātajai metodoloģijai);

sekmes ārvalstu studentu 
piesaistē, gan arī to 
potenciālu un konkurētspēju 
ārvalstu studentu piesaistes 
kontekstā.

perspektīvu ārvalstu studentu piesaistei);
– Studiju programmas valoda (visās aplūkotajās studiju programmās mācības 

norit vai nu angliski, vai krieviski – valodās, kurās pārsvarā mācās ārvalstu 
studenti) ;

– Programmas akreditācijas termiņš ir 6 gadi (programmas ar akreditācijas 
termiņu 2 gadi netiek aplūkotas; šim kritērijam atbilst visas studiju 
programmas);

– Studiju programma tiek veidota sadarbībā ar ārvalstu augstskolu, iespēja 
programmas absolventiem iegūt dubultdiplomu (šim kritērijam atbilst 5 studiju

– Studiju programmas ietvaros tiek apgūta reglamentēta / nereglamentēta 
profesija;

– Ārvalstu studentu skaits un raksturojums;
– Vidējais sekmju līmenis salīdzinājumā starp vietējiem un ārvalstu studentiem 

(lielākā daļa augstskolu šādu informāciju neapkopo);
– Studiju programmai piesaistīto pasniedzēju kvalifikācija (kvalifikācija noteikta, 

balstoties uz akadēmisko amatu līmeņiem; augstskolas neapkopo cita veida 
informāciju);

– Ārvalstu pasniedzēji studiju programmā (augstskolas neapkopo cita veida
Nodevums tiks tālāk 
izmantots Latvijas augstākās 
izglītības eksportspējas 
novērtējuma izstrādē, kurā 
tiks noteikti Latvijas 

programmas absolventiem iegūt dubultdiplomu (šim kritērijam atbilst 5 studiju 
programmas, bet šis skaitlis kopumā atbilst šādu programmu īpatsvaram 
ārvalstniekiem piedāvātajās studiju programmās Latvijas augstskolās);

– Kā papildus kritērijs tika identificēts nodevumā “Baltijas valstu konkurētspējas 
izvērtējums” analizētais studiju programmu sadalījums pa tematiskajiem 
virzieniem.

Visu augstāk minēto kritēriju izpilde/ neizpilde ir analizēta pie katras no 
analizētajām studiju programmām. Vienīgi pēdēji divi kritēriji saistīti ar 
analizējamās kopas atlasi. Jāatzīmē, ka vairākas augstskolas vai nu neapkopo 

i i d i f ij l t t d t k it d l j t dij

Ārvalstu pasniedzēji studiju programmā (augstskolas neapkopo cita veida 
informāciju kā vien skaits un sadalījums pa valstīm);

– Studiju programmas vai augstskolas nolikumā norādītais mērķis ir ārvalstu 
studentu piesaiste;

– Augstskolu veiktie pasākumi ārvalstu studentu piesaistei;
– Vai studiju programma tiek piedāvāta apmaiņas studentiem?
– Informācijas par studiju programmu pieejamība internetā, pieejamās 

informācijas daudzums un valoda;
– Programmas pašnovērtējuma pieejamība svešvalodā; 

K l k i d j l t t d ti b ( i k l ktaugstākās izglītības 
eksporta veiksmes faktori un 
jomas, kurās nepieciešami 
uzlabojumi un izmaiņas.

vai nesniedza precīzu informāciju par ārvalstu studentu skaitu dalījumā pa studiju 
programmām (BSA, ISMA un RAI), kādēļ analīzē netika iekļauts lielāks skaits šo 
augstskolu programmu.

Izvēlēto studiju programmu analīze
■ Identificētās studiju programmas tika grupētas atbilstoši iegūstamajam izglītības 

līmenim (1. līmeņa augstākā izglītība, bakalaura, maģistra vai doktora grāds), kā 
arī sīkāk iedalītas apakšgrupās atbilstoši studiju programmas tematiskajam 
virzienam (9 apakšgrupas).

– Kompleksu piedāvājumu ārvalstu studentiem esamība (piemēram, komplekts 
– studiju programma un dzīvesvietas nodrošināšana);

– Tālmācības iespējas studiju programmā.
Papildu informācijas iegūšanai izmantoti arī Baltijas valstu augstskolu mājas lapās, 
StudyInLatvia.lv, StudyInEstonia.ee, StudyInLithuania.com pieejamie dati. 
Visi izmantotie informācijas avoti ir norādīti pie attiecīgajiem datiem, veicot studiju 
programmu analīzi.

© 2011 KPMG Baltics SIA, Latvijā reģistrēta sabiedrība ar ierobežotu atbildību un KPMG neatkarīgu dalībfirmu, kuras saistītas ar Šveices uzņēmumu KPMG International
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Latvijā piedāvāto studiju programmu analīze
Analizēto studiju programmu sadalījums

Nodevuma ietvaros analizētas 
50 studiju programmas. Daļu 
no šīm programmām piedāvā 
valsts augstskolās, daļu –

i t

N.p.k Studiju līmenis, virziens, programma, augstskola

1. līmeņa profesionālā studiju programma 
Inženierzinātnes
1. Elektronisko iekārtu apkalpošana, RAI

2. līmeņa profesionālā studiju programmas
Medicīna

N.p.k Studiju līmenis, virziens, programma, augstskola

Maģistra studiju programmas
Humanitārās zinātnes
30. Baltijas jūras reģiona studijas, LU

Inženierzinātnes
31. Elektrotehnoloģiju datorvadība, RTU

privātās. 2. Ārstniecība, LU
3. Farmācija, RSU
4. Medicīna, RSU
5. Rezidentūra "Medicīna", LU
6. Zobārstniecība, RSU

Bakalaura studiju programmas
Dabas zinātnes
7 D b i āt b k l d t i āt ē TSI

Izglītības zinātnes
32. Dažādības pedagoģiskie risinājumi, LU

Pakalpojumi
33. Vides zinātne, RTU

Sociālās zinātnes
34. Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma vadīšana, RTU
35. Eiropas studijas, BSA
36 Ei dij LU7. Dabaszinātņu bakalaurs datorzinātnēs, TSI

8. Optometrija, LU

Inženierzinātnes
9. Datorsistēmas, RTU
10. Elektrotehnoloģiju datorvadība, RTU
11. Gaisa transporta kustības vadība, RAI
12. Inženiertehnika, mehānika un mašīnbūve, RTU

Medicīna

36. Eiropas studijas, LU
37. Uzņēmējdarbības vadība, REA
38. Sabiedriskās attiecības, BAT
39. Sociālo zinātņu maģistrs vadībzinātnē, TSI
40. Starptautiskais bizness, LU
41. Starptautiskais bizness, RISEBA
42. Starptautiskās finanses un banku darbība, BA
43 Starptautiskās publiskās tiesības un cilvēktiesības RJAMedicīna

13. Ergoterapija, RSU
14. Fizioterapija, RSU
15. Māszinības, RSU

Sociālās zinātnes
16. Datordizains, BSA
17. Eiropas Biznesa studijas, RISEBA
18. Ekonomika un biznesa vadība, REA

43. Starptautiskās publiskās tiesības un cilvēktiesības, RJA
44. Starptautiskās un Eiropas tiesības, RJA
45. Tiesības un finanses, RJA
46. Tūrisma stratēģiskā vadība, BAT
47. Uzņēmējdarbība un vadīšana, RTU
48. Uzņēmējdarbības vadība un administrēšana, BSA
49. Uzņēmumu vadīšana radošajās industrijās, BA

Doktora studiju programma
19. Finanšu vadība, BSA
20. Psiholoģija, BPMA
21. Sociālo zinātņu bakalaurs Vadībzinātne, TSI
22. Transporta un biznesa loģistika, TSI
23. Tūrisma un viesmīlības nozares uzņēmumu vadība, BAT
24. Tūrisma un viesmīlības vadība, BSA
25. Tūrisma uzņēmējdarbības vadītājs, ISMA
26 U ē ējd bīb dīš RTU

j p g
Sociālās zinātnes
50. Vadībzinātne, LU

© 2011 KPMG Baltics SIA, Latvijā reģistrēta sabiedrība ar ierobežotu atbildību un KPMG neatkarīgu dalībfirmu, kuras saistītas ar Šveices uzņēmumu KPMG International
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26. Uzņēmējdarbība un vadīšana, RTU
27. Uzņēmējdarbība, BSA
28. Uzņēmējdarbības vadība, BAT
29. Uzņēmējdarbības vadība, ISMA
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Latvijā piedāvāto studiju programmu analīze

Augstskola Rīgas Stradiņa universitāte

Programma Medicīna (2. līmeņa profesionālā studiju 
programma)

Zobārstniecība (2. līmeņa profesionālā studiju 
programma)

Farmācija (2. līmeņa profesionālā studiju 
programma)

Īss studiju programmas apraksts Programma ilgst 6 gadus, un tās ietvaros tiek 
apgūta ārsta profesija Studijas norit pilna laika

Programma ilgst 5 gadus un tās ietvaros tiek 
apgūta zobārsta profesija Studijas norit pilna laika

Programma ilgst 5 gadus un tās ietvaros tiek 
apgūta farmaceita profesija Studijas norit pilnaapgūta ārsta profesija. Studijas norit pilna laika 

klātienes nodaļā. Programma ir sadalīta trijās 
daļās: 1. un 2. studiju gads ir medicīnas teorētisko 
pamatdisciplīnu apguves laiks; 3. studiju gads ir ar 
patoloģiskiem stāvokļiem un procesiem saistīto 
medicīnas disciplīnu apguves fāze, kurā ir iekļauts 
arī ievads klīniskajās pamatdisciplīnās; 4. līdz 6. 
studiju gads ir klīnisko medicīnas disciplīnu 
apguves laiks

apgūta zobārsta profesija. Studijas norit pilna laika 
klātienes nodaļā. 1. studiju gadā tiek apgūtas 
fundamentālās un medicīnas pamatdisciplīnas, 2. 
un 3. studiju gadā tiek apgūtas pirmsklīniskās un 
paraklīniskās zinātnes , 4. un 5. gadā galvenokārt 
tiek strādāts ar pacientiem. Klīniskā bāze 
zobārstniecības speciālo disciplīnu apguvei ir 
Stomatoloģijas institūts, kas ir starptautiski atzīts 
augstas kvalitātes praktiskās zobārstniecības

apgūta farmaceita profesija. Studijas norit pilna 
laika klātienes nodaļā.
Programmu veido trīs studiju priekšmetu bloki: 
ķīmijas, medicīnas un farmācijas bloki. 1. un 2. 
studiju gadā tiek apgūtas galvenokārt ķīmijas 
disciplīnas kā arī medicīnas pamatdisciplīnas. 3. 
un 4. studiju gadā tiek apgūti farmācijas 
priekšmeti, medicīnas priekšmeti. 5. studiju gadā ir 
sešu mēnešu valsts prakse aptiekā kā arīapguves laiks.

Pēc veiksmīgas programmas absolvēšanas 
studentiem tiek piešķirts ārsta grāds un tie var 
praktizēt sertificēta ārsta uzraudzībā. Tāpat 
studenti var turpināt studijas rezidentūrā un kļūt 
par ārstu-speciālistu, kā arī turpināt studijas 
doktorantūrā.

augstas kvalitātes praktiskās zobārstniecības 
centrs. Pēc absolvēšanas tiek iegūts zobārsta 
grāds un tiesības praktizēt vai turpināt izglītību 
akadēmiskās maģistrantūras studiju programmā 
“Biomedicīna”, kā arī pēcdiploma studiju 
programmās rezidentūrā: ortodontijā, zobu 
protezēšanā, endodontijā, periodontoloģijā, bērnu 
zobārstniecībā un mutes, sejas un žokļu ķirurģijā.

sešu mēnešu valsts prakse aptiekā, kā arī 
pētnieciskā studiju darba izstrāde un 
aizstāvēšana. Pēc studiju beigšanas absolvents 
var patstāvīgi strādāt aptiekās, zāļu ražotnēs, zāļu 
ražotāju pārstāvniecībās, laboratorijās, zinātniskās 
pētniecības iestādēs u.c. Iespējams turpināt 
studijas Klīniskās farmācijas maģistra studiju 
programmā, akadēmiskajā maģistrantūras studiju 
programmā “Biomedicīna” kā arī doktorantūrāprogrammā Biomedicīna , kā arī doktorantūrā.

Studiju programmas valoda Angļu Angļu Angļu

Programmas unikalitāte Baltijā Līdzīgu programmu angļu valodā iespējams apgūt 
arī Latvijas Universitātē, Kauņas Medicīnas 
universitātē un Tartu Universitātē.

Līdzīgu programmu angļu valodā iespējams apgūt 
arī Kauņas Medicīnas universitātē.

Līdzīgu programmu angļu valodā iespējams apgūt  
arī Kauņas Medicīnas universitātē.

St dij k j līd i āj ā 9 000Studiju maksas apjoms salīdzinājumā ar 
konkurējošām augstskolām
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Informācijas ieguves avoti: Intervijas ar augstskolu vadību, RSU, LU, TU, KMU mājas lapā pieejamā informācija, studiju programmu pašnovērtējuma ziņojumi, www.eesf.lt, www.studyinestonia.ee mājas lapā pieejamā informācija.
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Latvijā piedāvāto studiju programmu analīze

Augstskola Rīgas Stradiņa universitāte

Programma Medicīna (2. līmeņa profesionālā studiju 
programma)

Zobārstniecība (2. līmeņa profesionālā studiju 
programma)

Farmācija (2. līmeņa profesionālā studiju 
programma)

Studiju programmas ietvaros tiek apgūta 
reglamentēta / nereglamentēta profesija

Reglamentēta profesija: Ārsts Reglamentēta profesija: Zobārsts Reglamentēta profesija: Farmaceits
reglamentēta / nereglamentēta profesija 

Ārvalstu studentu skaits un raksturojums * Kopā 312 ārvalstu studenti (2010./2011. ak.g. 
dati). 

* Kopā 35 ārvalstu studenti (2010./2011. ak.g. 
dati).

Programmā šobrīd nemācās ārvalstu studenti.

Li lb itā ij 14

Šrilanka, 13

Izraēla, 3
Nēderlande, 3

Spānija, 3
Portugāle, 2

ASV, 1 Francija, 1
Igaunija, 1

Itālija, 1
Polija, 1

Izraēla, 1

Nīderlande, 1
Sīrija, 1 Somija, 1

Vācija, 118

Zviedrija, 81

Norvēģija, 56

Somija, 14
Lielbritānija, 14 Zviedrija, 13

Lielbritānija, 7

Norvēģija, 7

Vācija, 4

Vidējais sekmju līmenis salīdzinājumā starp 
vietējiem un ārvalstu studentiem

Vidējais sekmju līmenis būtiski neatšķiras starp 
vietējiem un ārvalstu studentiem.

Vidējais sekmju līmenis būtiski neatšķiras starp 
vietējiem un ārvalstu studentiem.

Nav datu, jo programmā šobrīd nemācās ārvalstu 
studenti.

Studiju programmai piesaistīto pasniedzēju 
kvalifikācija  

Pastāvīgi: Profesori – 35; Asociētie profesori – 33; 
Docenti – 60; Lektori – 19; Asistenti – 58.

Pastāvīgi: Profesori – 8; Asociētie profesori – 12; 
Docenti – 10; Lektori – 4; Asistenti – 23.

Pastāvīgi: Profesori – 6; Asociētie profesori – 12; 
Docenti – 21; Lektori – 28; Asistenti – 16.

Ārvalstu pasniedzēji studiju programmā Programmā šobrīd nav pastāvīgu ārvalstu 
pasniedzēju. Programmai piesaistīti ārvalstu 
vieslektori.

Programmā šobrīd nav pastāvīgu ārvalstu 
pasniedzēju.

Programmā šobrīd nav pastāvīgu ārvalstu 
pasniedzēju.

Studiju programmas vai augstskolas nolikumā 
norādītais mērķis ir ārvalstu studentu 
piesaiste

Augstskolas stratēģijā kā mērķis ir norādīta 
ārvalstu studentu piesaiste.

Augstskolas stratēģijā kā mērķis ir norādīta 
ārvalstu studentu piesaiste.

Augstskolas stratēģijā kā mērķis ir norādīta 
ārvalstu studentu piesaiste.

*Ā l t t d t k it d l j l t i t t RSU i t t ti tik i f ij
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*Ārvalstu studentu skaitam un sadalījumam pa valstīm izmantota RSU sniegtā statistikas informācija
Informācijas ieguves avoti: Intervijas ar augstskolu vadību, RSU mājas lapā pieejamā informācija, AIKNC mājas lapā pieejamie studiju programmu pašnovērtējuma ziņojumi.
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Latvijā piedāvāto studiju programmu analīze

Augstskola Rīgas Stradiņa universitāte

Programma Medicīna (2. līmeņa profesionālā studiju 
programma)

Zobārstniecība (2. līmeņa profesionālā studiju 
programma)

Farmācija (2. līmeņa profesionālā studiju 
programma)

Augstskolu veiktie pasākumi ārvalstu studentu 
piesaistei

Dalība augstākās izglītības izstādēs ES un arī 
Āzijas valstīs aģentu pakalpojumu izmantošana

Dalība augstākās izglītības izstādēs ES un arī 
Āzijas valstīs aģentu pakalpojumu izmantošana

Dalība augstākās izglītības izstādēs ES un arī 
Āzijas valstīs aģentu pakalpojumu izmantošanapiesaistei Āzijas valstīs, aģentu pakalpojumu izmantošana. Āzijas valstīs, aģentu pakalpojumu izmantošana. Āzijas valstīs, aģentu pakalpojumu izmantošana.

Vai studiju programma tiek piedāvāta 
apmaiņas studentiem? 

Jā, “Erasmus” programmas ietvaros. Jā, “Erasmus” programmas ietvaros. Jā, “Erasmus” programmas ietvaros.

Informācijas par studiju programmu 
pieejamība internetā, pieejamās informācijas 
daudzums un valoda 

Informācija par studiju programmu, augstskolas 
darbību, kā arī Latviju kā valsti pieejama 
augstskolas mājas lapā angļu valodā.

Informācija par studiju programmu, augstskolas 
darbību, kā arī Latviju kā valsti pieejama 
augstskolas mājas lapā angļu valodā.

Informācija par studiju programmu, augstskolas 
darbību, kā arī Latviju kā valsti pieejama 
augstskolas mājas lapā angļu valodā.

Programmas pašnovērtējuma  pieejamība 
svešvalodā 

Pašnovērtējums pieejams RSU mājas lapā angļu 
valodā.

Pašnovērtējums pieejams RSU mājas lapā angļu 
valodā.

Pašnovērtējums pieejams RSU mājas lapā tikai 
latviešu valodā.

Kompleksu piedāvājumu ārvalstu studentiem 
esamība  

Studentiem ir pieejamas kopmītnes, kā arī citas 
mītnes, ar kurām universitātei ir noslēgti 
sadarbības līgumi par izmitināšanu.

Studentiem ir pieejamas kopmītnes, kā arī citas 
mītnes, ar kurām universitātei ir noslēgti 
sadarbības līgumi par izmitināšanu.

Studentiem ir pieejamas kopmītnes, kā arī citas 
mītnes, ar kurām universitātei ir noslēgti 
sadarbības līgumi par izmitināšanu.

Tālmācības iespējas studiju programmā Nav paredzēta tālmācība. Iegūt izglītību attālināti Nav paredzēta tālmācība. Iegūt izglītību attālināti Ir atsevišķi tālmācības elementi (piem., eksāmeniTālmācības iespējas studiju programmā Nav paredzēta tālmācība. Iegūt izglītību attālināti 
ES medicīnas studiju standarti nepieļauj.

Nav paredzēta tālmācība. Iegūt izglītību attālināti 
ES zobārstniecības studiju standarti nepieļauj.

Ir atsevišķi tālmācības elementi (piem., eksāmeni 
internetā), taču programmu pilnībā tālmācībā 
realizēt nav iespējams, jo izglītības iegūšanu 
attālināti ES farmācijas studiju standarti nepieļauj.

Informācijas ieguves avoti: Intervijas ar augstskolu vadību, RSU mājas lapā pieejamā informācija, AIKNC mājas lapā pieejamie studiju programmu pašnovērtējuma ziņojumi.

© 2011 KPMG Baltics SIA, Latvijā reģistrēta sabiedrība ar ierobežotu atbildību un KPMG neatkarīgu dalībfirmu, kuras saistītas ar Šveices uzņēmumu KPMG International
Cooperative (KPMG International), tīkla dalībfirma. Visas tiesības pieder autoram. Drukāts Latvijā.

10



Latvijā piedāvāto studiju programmu analīze

Latvijā piedāvāto studiju programmu analīze

Augstskola Rīgas Stradiņa universitāte

Programma Māszinības (Profesionālā bakalaura studiju 
programma)

Fizioterapija (Profesionālā bakalaura studiju 
programma)

Ergoterapija (Profesionālā bakalaura studiju 
programma)

Īss studiju programmas apraksts Programmas ietvaros tiek apgūta medicīnas 
māsas profesija Programma ilgst 4 gadus ja tajā

Programmas ietvaros tiek iegūts bakalaura grāds 
veselības aprūpē un fizioterapeita kvalifikācija

Programmas ietvaros tiek iegūts bakalaura grāds 
veselības aprūpē un ergoterapeita kvalifikācijamāsas profesija. Programma ilgst 4 gadus, ja tajā 

iestājas pēc vidusskolas absolvēšanas, un 1 
gadu, ja tajā iestājas pēc medicīnas koledžas 
absolvēšanas. Studiju programmas mērķis ir  
īstenot padziļinātu zināšanu apguvi māszinībās, 
sagatavot studentus vadības, pētnieciskajam un 
pedagoģiskajam darbam nozarē, sekmēt 
programmas beidzēju konkurētspēju vietējā un 
starptautiskajā darba tirgū Pēc studiju

veselības aprūpē un fizioterapeita kvalifikācija. 
Studijas pilna laika klātienes nodaļā norit 4 gadus. 
Studiju programmas mērķis ir nodrošināt
profesijas standartiem atbilstošas, praksē 
pielietojamas profesionālās studijas fizioterapijā 
(īstenot padziļinātu zināšanu apguvi fizioterapijā, 
sagatavot studentus jaunrades, pētnieciskajam un 
pedagoģijas darbam nozarēs), sekmēt 
programmas beidzēju konkurētspēju vietējā un

veselības aprūpē un ergoterapeita kvalifikācija. 
Studijas norit pilna laika klātienes nodaļā un tās 
ilgst 4 gadus. Studiju programmā students apgūst 
vispārizglītojošos priekšmetus,  kā arī 
priekšmetus, kas attīsta sociālās, komunikatīvās 
un organizatoriskās iemaņas. Tāpat tiek apgūti arī 
nozares teorētiskie kursi un profesionālās 
specializācijas kursi. Trešajā un ceturtajā gadā 
students iziet praksi klīnisko prakšu vietāsstarptautiskajā darba tirgū. Pēc studiju 

programmas beigšanas, absolventi strādā skolās, 
medicīnas koledžās, augstskolās, klīnikās, 
rehabilitācijas centros, aprūpes centros, valsts un 
privātās ārstniecības, rehabilitācijas iestādēs, 
sabiedrības veselības aprūpē, māsu privātpraksē.
Ir iespējams turpināt izglītību maģistrantūras un 
doktorantūras studiju programmā. Kvalifikācija
dod iespēju vadīt mācību procesu specialitātē

programmas beidzēju konkurētspēju vietējā un 
starptautiskajā darba tirgū.
Pēc studiju programmas beigšanas absolventi 
strādā klīnikās, stacionārās un ambulatorās 
rehabilitācijas iestādes, doktorātos, privātpraksēs, 
sociālās aprūpes iestādēs, skolās, bērnudārzos, 
sporta skolās, sporta komandās u.c. – veic 
profilaktisko, ārstniecisko un izglītojošo darbu. 
Iespējams turpināt studijas maģistrantūrā

students iziet praksi klīnisko prakšu vietās.
Ergoterapeits pēc absolvēšanas sniedz 
pakalpojumus stacionāros, ambulatorajās 
ārstniecības iestādēs, rehabilitācijas centros, 
dienas centros personām ar garīgās veselības un
attīstības traucējumiem, piespiedu psihiatriskās 
ārstēšanas iestādēs, sociālās palīdzības centros, 
tehnisko palīglīdzekļu centrā un sniedz 
rehabilitācijas pakalpojumus t s arī personām ardod iespēju vadīt mācību procesu specialitātē 

augstskolās, medicīnas koledžās un citās 
iestādēs.

Iespējams turpināt studijas maģistrantūrā. rehabilitācijas pakalpojumus, t.s. arī personām ar 
veselības problēmām vai sociālās integrācijas 
grūtībām.

Studiju programmas valoda Angļu Angļu Angļu

Programmas unikalitāte Baltijā Līdzīgu programmu angļu valodā iespējams apgūt 
Kauņas koledžā.

Līdzīgas programmas netiek piedāvāta angļu 
valodā citās Baltijas valstu augstākās izglītības

Līdzīgas programmas netiek piedāvāta angļu 
valodā citās Baltijas valstu augstākās izglītībasKauņas koledžā. valodā citās Baltijas valstu augstākās izglītības 

iestādēs.
valodā citās Baltijas valstu augstākās izglītības 
iestādēs.

Studiju maksas apjoms salīdzinājumā ar 
konkurējošām augstskolām
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Studiju programmas ietvaros tiek apgūta 
reglamentēta / nereglamentēta profesija 

Reglamentēta profesija: Medicīnas māsa Reglamentēta profesija: Fizioterapeits Reglamentēta profesija: Ergoterapeits

Informācijas ieguves avoti: Intervijas ar augstskolu vadību, RSU, KK mājas lapā pieejamā informācija, AIKNC mājas lapā pieejamie studiju programmu pašnovērtējuma ziņojumi, www.eesf.lt mājas lapā pieejamā informācija.
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Latvijā piedāvāto studiju programmu analīze

Augstskola Rīgas Stradiņa universitāte

Programma Māszinības (Profesionālā bakalaura studiju 
programma)

Fizioterapija (Profesionālā bakalaura studiju 
programma)

Ergoterapija (Profesionālā bakalaura studiju 
programma)

Ārvalstu studentu skaits un raksturojums Programmā šobrīd nemācās ārvalstu studenti. Programmā šobrīd nemācās ārvalstu studenti. Programmā šobrīd nemācās ārvalstu studenti.

Vidējais sekmju līmenis salīdzinājumā starp 
vietējiem un ārvalstu studentiem

Nav datu, jo programmā šobrīd nemācās ārvalstu 
studenti.

Nav datu, jo programmā šobrīd nemācās ārvalstu 
studenti.

Nav datu, jo programmā šobrīd nemācās ārvalstu 
studenti.

Studiju programmai piesaistīto pasniedzēju 
kvalifikācija  

Pastāvīgi: Profesori – 9; Asociētie profesori – 7; 
Docenti – 3; Lektori – 6; Asistenti – 4.

Pastāvīgi: Profesori – 20; Asociētie profesori – 23; 
Docenti – 33; Lektori un asistenti.

Pastāvīgi: Docenta v.i. – 1; Lektora v.i. – 2; 
Asistenti – 4. Programmai piesaistīti arī 14 stundu 
pasniedzēji.

Ārvalstu pasniedzēji studiju programmā Programmā šobrīd nav pastāvīgu ārvalstu 
pasniedzēju.

Programmā šobrīd nav pastāvīgu ārvalstu 
pasniedzēju.

Programmā šobrīd nav pastāvīgu ārvalstu 
pasniedzēju.

Studiju programmas vai augstskolas nolikumā 
norādītais mērķis ir ārvalstu studentu 
piesaiste

Augstskolas stratēģijā kā mērķis ir norādīta 
ārvalstu studentu piesaiste.

Augstskolas stratēģijā kā mērķis ir norādīta 
ārvalstu studentu piesaiste.

Augstskolas stratēģijā kā mērķis ir norādīta 
ārvalstu studentu piesaiste.

Augstskolu veiktie pasākumi ārvalstu studentu Dalība augstākās izglītības izstādēs ES un arī Dalība augstākās izglītības izstādēs ES un arī Dalība augstākās izglītības izstādēs ES un arīAugstskolu veiktie pasākumi ārvalstu studentu 
piesaistei

Dalība augstākās izglītības izstādēs ES un arī 
Āzijas valstīs, aģentu pakalpojumu izmantošana.

Dalība augstākās izglītības izstādēs ES un arī 
Āzijas valstīs, aģentu pakalpojumu izmantošana.

Dalība augstākās izglītības izstādēs ES un arī 
Āzijas valstīs, aģentu pakalpojumu izmantošana.

Vai studiju programma tiek piedāvāta 
apmaiņas studentiem? 

Jā, “Erasmus” programmas ietvaros. Jā, “Erasmus” programmas ietvaros. Jā, “Erasmus” programmas ietvaros.

Informācijas par studiju programmu 
pieejamība internetā, pieejamās informācijas 
daudzums un valoda

Informācija par studiju programmu, augstskolas 
darbību, kā arī Latviju kā valsti pieejama 
augstskolas mājas lapā angļu valodā.

Informācija par studiju programmu, augstskolas 
darbību, kā arī Latviju kā valsti pieejama 
augstskolas mājas lapā angļu valodā.

Informācija par studiju programmu, augstskolas 
darbību, kā arī Latviju kā valsti pieejama 
augstskolas mājas lapā angļu valodā.daudzums un valoda augstskolas mājas lapā angļu valodā. augstskolas mājas lapā angļu valodā. augstskolas mājas lapā angļu valodā.

Programmas pašnovērtējuma  pieejamība 
svešvalodā 

Pašnovērtējums pieejams RSU mājas lapā tikai 
latviešu valodā.

Pašnovērtējums pieejams RSU mājas lapā tikai 
latviešu valodā.

Pašnovērtējums pieejams RSU mājas lapā tikai 
latviešu valodā.

Kompleksu piedāvājumu ārvalstu studentiem 
esamība  

Studentiem ir pieejamas kopmītnes, kā arī citas 
mītnes, ar kurām universitātei ir noslēgti 
sadarbības līgumi par izmitināšanu.

Studentiem ir pieejamas kopmītnes, kā arī citas 
mītnes, ar kurām universitātei ir noslēgti 
sadarbības līgumi par izmitināšanu.

Studentiem ir pieejamas kopmītnes, kā arī citas 
mītnes, ar kurām universitātei ir noslēgti 
sadarbības līgumi par izmitināšanu.

© 2011 KPMG Baltics SIA, Latvijā reģistrēta sabiedrība ar ierobežotu atbildību un KPMG neatkarīgu dalībfirmu, kuras saistītas ar Šveices uzņēmumu KPMG International
Cooperative (KPMG International), tīkla dalībfirma. Visas tiesības pieder autoram. Drukāts Latvijā.
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Tālmācības iespējas studiju programmā Nav paredzēta tālmācība. Nav paredzēta tālmācība. Nav paredzēta tālmācība.

Informācijas ieguves avoti: Intervijas ar augstskolu vadību, RSU mājas lapā pieejamā informācija, AIKNC mājas lapā pieejamie studiju programmu pašnovērtējuma ziņojumi.
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Latvijā piedāvāto studiju programmu analīze

Augstskola Latvijas Universitāte

Programma Ārstniecība (2. līmeņa profesionālā studiju 
programma) 

Rezidentūra “Medicīna” (2. līmeņa profesionālā 
studiju programma )

Optometrija (Bakalaura akadēmiskā studiju 
programma )

Īss studiju programmas apraksts Programma ilgst 6 gadus, un tās ietvaros tiek 
apgūta ārsta profesija. Studijas norit pilna laika

Programmas ilgums ir no 2 līdz 6 gadiem un to 
veido 31 specialitāšu virziens. Studiju ietvaros tiek

Programmas ilgums ir 3 gadi pilna laika klātienes 
studijās. Iegūstamais grāds: dabaszinātņuapgūta ārsta profesija. Studijas norit pilna laika 

klātienes nodaļā. Studējošiem ir iespēja iegūt 
zināšanas preklīniskajos studiju kursos, klīniskajos 
studiju kursos, praktiskās iemaņas ir iespēja iegūt 
un nostiprina mācību praksē. Studiju laikā 
paredzēta prakse – klīniskās aprūpes pamati, 
klīniskā prakse, neatliekamās un pirmās 
palīdzības kurss, mācību prakse ģimenes 
medicīnā, mācību prakse iekšķīgajās slimībās, 

veido 31 specialitāšu virziens. Studiju ietvaros tiek 
apgūta ārsta kvalifikācija vienā no izvēlētajiem 
virzieniem. Programmā studijas var uzsākt pēc 
ārsta grāda iegūšanas, kā arī ārsti speciālisti, kas 
vēlas apgūt kādu no programmas specialitāšu vai 
apakšspecialitāšu virzieniem, iestājeksāmeni nav 
paredzēti. 
Programmas mērķis ir nodrošināt teorētisko 
zināšanu un praktisko iemaņu padziļinātu apguvi 

studijās. Iegūstamais grāds:  dabaszinātņu 
bakalaura grāds optometrijā. 
Programmas akadēmiskais saturs pamatā veidots 
no dabaszinātņu priekšmetiem un tādām, speciāli 
izvēlētām  medicīnas sastāvdaļām, kuras attiecas 
uz cilvēka redzes sistēmu.
Programma sniedz studējošajiem zinātnisku 
pamatu viņu turpmākai profesionālajai darbībai 
primārajā redzes aprūpē, attīstot zinātniskās , p ķ g j ,

mācību prakse ķirurģijā.
Pabeidzot studijas, ir iespēja turpināt studijas 
rezidentūrā, strādāt sertificēta ārsta uzraudzībā, 
kā arī stāties doktorantūrā.

p ņ p ļ pg
kādā no medicīnas pamatspecialitātēm, 
apakšspecialitātēm vai papildspecialitātēm pēc 
augstākās medicīniskās izglītības iegūšanas, 
sagatavot speciālistus patstāvīgai ārstnieciskai 
darbībai un noteiktu klīnisku pētījumu veikšanai 
apgūtajā specialitātē, kā arī sagatavot ārstu 
sertifikācijai specialitātē.

p j p p ,
analīzes spējas un prasmi patstāvīgi risināt ar 
pacientu redzes defektiem saistītas problēmas. 
Programma arī dod iemaņas studējošo 
turpmākajam zinātniskajam darbam.
Pabeidzot studijas, ir iespēja turpināt studijas 
optometrijas maģistratūrā programmā vai arī citā 
izvēlētā augstāka līmeņa programmā radniecīgā 
zinātņu nozarē vai apakšnozarē. ņ p

Studiju programmas valoda Angļu Angļu Angļu

Programmas unikalitāte Baltijā Līdzīgu programmu angļu valodā iespējams apgūt 
Rīgas Stradiņa universitātē, Kauņas Medicīnas 
universitātē, Tartu Universitātē.

Līdzīgu programmu angļu valodā iespējams apgūt 
Rīgas Stradiņa universitātē, Kauņas Medicīnas 
universitātē, Tartu Universitātē.

Līdzīgas programmas netiek piedāvātas angļu 
valodā citās Baltijas valstu augstākās izglītības 
iestādēs.

Studiju maksas apjoms salīdzinājumā ar 
k k ēj šā t k lā

1 778 EUR gadā ES un EEZ valstu studentiem2 8453 000

ākonkurējošām augstskolām

* LU – studiju maksa ES un EEZ valstu studentiem/ pārējo valstu 
t d ti

4 553 EUR gadā pārējo valstu studentiem1 849
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studentiem.
Par  studiju maksu KMU un TartuU dati nav pieejami.

Informācijas ieguves avoti: Intervijas ar augstskolu vadību, LU, RSU, TU, KMU mājas lapā pieejamā informācija, AIKNC mājas lapā pieejamie studiju programmu pašnovērtējuma ziņojumi, www.eesf.lt un www.studyinestonia.ee mājas lapā 
pieejamā informācija.
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Augstskola Latvijas Universitāte

Programma Ārstniecība  (2. līmeņa profesionālā studiju 
programma) 

Rezidentūra “Medicīna” (2. līmeņa profesionālā 
studiju programma )

Optometrija (Bakalaura akadēmiskā studiju 
programma )

Studiju programmas ietvaros tiek apgūta 
reglamentēta / nereglamentēta profesija

Reglamentēta profesija: Ārsts Reglamentēta profesija: Ārsts Reglamentēta profesija: Optometrists
reglamentēta / nereglamentēta profesija 

Ārvalstu studentu skaits un raksturojums * Kopā 65 ārvalstu studenti (2010./2011. ak.g. 
dati).

* Kopā 46 ārvalstu studenti (2010./2011. ak.g. 
dati).

*11 ārvalstu studenti no Itālijas (2010./2011. ak.g. 
dati).

Lietuva, 13

Norvēģija, 2
Maurīcija, 1

Krievija, 1
ASV, 1

Baltkrievija, 1 Zviedrija, 1 bez valsts 
piederības, 1

Norvēģija, 13

ASV 2

Libāna, 2
Pakistāna, 2

Austrālija, 1
Grieķija, 1

Japāna, 1
Nīderlande, 1

Taizeme, 1
bez valsts 

piederības, 1

Indija, 5

Pakistāna, 5Šrilanka, 5

Libāna, 4

Sīrija, 3

Lielbritānija, 3

Vācija, 12

Šrilanka, 9Sīrija, 6

Lielbritānija, 5

Zviedrija, 5

Somija, 3
ASV, 2

Vidējais sekmju līmenis salīdzinājumā starp 
vietējiem un ārvalstu studentiem

Vietējie studenti uzrāda augstākus rādītājus 
salīdzinājumā ar ārvalstu studentiem. 2011.gadā 
vietējo studentu vidējā svērtā atzīme ir 7.73, bet 
ārvalstu studentiem 6.9.

Vidējais sekmju līmenis būtiski neatšķiras starp 
vietējiem un ārvalstu studentiem.

Vidējais sekmju līmenis būtiski neatšķiras starp 
vietējiem un ārvalstu studentiem.

Studiju programmai piesaistīto pasniedzēju 
kvalifikācija  

Pastāvīgi:  Profesori – 15;  Asociētie profesori –
18;  Docenti – 16;  Lektori – 11; Asistenti – 5; 

Pastāvīgi: Profesori – 15; Asociētie profesori – 13; 
Docenti – 13; Lektori/ apmācīttiesīgi ārsti – 121.

Pastāvīgi: Profesori – 5; Asociētie profesori – 2; 
Docenti – 9; Lektori – 4; Asistenti – 3.j ; ; ; ;

Pieaicināti: Viesprofesori – 5; Pieaicinātie 
mācībspēki – 33.

; p g ; ;

Ārvalstu pasniedzēji studiju programmā 5 viesprofesori no Vācijas; 1 vadošais pētnieks no 
Igaunijas un 1 pētnieks no Lietuvas.

2 rezidentu vadītāji no Lietuvas. Programmā nav pastāvīgu ārvalstu pasniedzēju. 
Programmā piesaistīti ārvalstu vieslektori.

Studiju programmas vai augstskolas nolikumā 
norādītais mērķis ir ārvalstu studentu 

Ārvalstu studentu piesaiste  programmas 
attīstības plānā un augstskolas stratēģijā ir 

Ārvalstu studentu piesaiste augstskolas stratēģijā 
ir izvirzīts kā viens no uzdevumiem.

Ārvalstu studentu piesaiste augstskolas stratēģijā 
ir izvirzīts kā viens no uzdevumiem.

© 2011 KPMG Baltics SIA, Latvijā reģistrēta sabiedrība ar ierobežotu atbildību un KPMG neatkarīgu dalībfirmu, kuras saistītas ar Šveices uzņēmumu KPMG International
Cooperative (KPMG International), tīkla dalībfirma. Visas tiesības pieder autoram. Drukāts Latvijā.
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piesaiste izvirzīts kā viens no uzdevumiem.

* Ārvalstu studentu skaitam un sadalījumam pa valstīm izmantota LU sniegtā statistikas informācija.
Informācijas ieguves avoti: Intervijas ar augstskolu vadību, LU mājas lapā pieejamā informācija, AIKNC mājas lapā pieejamie studiju programmu pašnovērtējuma ziņojumi.
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Augstskola Latvijas Universitāte

Programma Ārstniecība  (2. līmeņa profesionālā studiju 
programma) 

Rezidentūra “Medicīna” (2. līmeņa profesionālā 
studiju programma)

Optometrija (Bakalaura akadēmiskā studiju 
programma)

Augstskolu veiktie pasākumi ārvalstu studentu 
piesaistei

Studentu piesaiste ar apmaiņas programmu 
palīdzību sadarbība ar partneruniversitātēm

Studentu piesaiste ar apmaiņas programmu 
palīdzību sadarbība ar citām universitātēm un

Studentu piesaiste ar apmaiņas programmu 
palīdzību sadarbība ar citāmpiesaistei palīdzību, sadarbība ar partneruniversitātēm, 

piedalīšanās dažādu ar medicīnas izglītību saistīto 
projektu izstrādē, augstskola aktīvi darbojas 
sociālajos tīklos.

palīdzību, sadarbība ar citām universitātēm un 
ārvalstu klīnikām,  rezidentu iespēja stažēties 
ārvalstu klīnikās, augstskola aktīvi darbojas 
sociālajos tīklos.

palīdzību, sadarbība ar citām 
partneruniversitātēm, augstskola aktīvi darbojas 
sociālajos tīklos.

Vai studiju programma tiek piedāvāta 
apmaiņas studentiem?

Jā, “Erasmus” programmas ietvaros. Jā, “Erasmus” programmas ietvaros. Jā, “Erasmus” programmas ietvaros.

Informācijas par studiju programmu Informācija par studiju programmu augstskolas Informācija par augstskolas darbību fakultātēm Informācija par augstskolas darbību fakultātēmInformācijas par studiju programmu 
pieejamība internetā, pieejamās informācijas 
daudzums un valoda 

Informācija par studiju programmu, augstskolas 
darbību, fakultātēm pieejama augstskolas mājas 
lapā angļu valodā.

Informācija par augstskolas darbību, fakultātēm 
pieejama augstskolas mājas lapā angļu valodā. 
Informācija par studiju programmu augstskolas 
mājas lapā ir pieejama tikai latviešu valodā.

Informācija par augstskolas darbību, fakultātēm 
pieejama augstskolas mājas lapā angļu valodā. 
Informācija par studiju programmu augstskolas 
mājas lapā ir pieejama tikai latviešu valodā.

Programmas pašnovērtējuma  pieejamība 
svešvalodā 

Pašnovērtējums pieejams tikai AIKNC mājas lapā 
latviešu valodā, bet nav pieejams LU mājas lapā.

Pašnovērtējums pieejams tikai AIKNC mājas lapā 
latviešu valodā, bet nav pieejams LU mājas lapā.

Pašnovērtējums pieejams tikai AIKNC mājas lapā 
latviešu valodā, bet nav pieejams LU mājas lapā.

Kompleksu piedāvājumu ārvalstu studentiem Studentiem tiek piedāvātas studentu dienesta Studentiem tiek piedāvātas studentu dienesta Studentiem tiek piedāvātas studentu dienesta p p j
esamība  

p
viesnīcas.

p
viesnīcas.

p
viesnīcas.

Tālmācības iespējas studiju programmā Nav paredzēta tālmācība. Izglītības iegūšanu 
attālināti ES medicīnas studiju standarti nepieļauj.

Nav paredzēta tālmācība. Izglītības iegūšanu 
attālināti ES medicīnas studiju standarti nepieļauj.

Nav paredzēta tālmācība.

Informācijas ieguves avoti: Intervijas ar augstskolu vadību, LU mājas lapā pieejamā informācija, AIKNC mājas lapā pieejamie studiju programmu pašnovērtējuma ziņojumi.
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Augstskola Latvijas Universitāte

Programma Vadībzinātnes doktora studiju programma Eiropas studijas

(Maģistra akadēmiskā studiju programma)

Starptautiskais bizness (ar specializāciju 
eksporta menedžmentā)                         

(Maģistra akadēmiskā studiju programma)

Īss studiju programmas apraksts Programmas ilgums pilna laika klātienes studijām Programmas ilgums ir 2 gadi pilna laika klātienes Programmas ilgums ir 2 gadi pilna laika klātienesĪss studiju programmas apraksts Programmas ilgums pilna laika klātienes studijām 
ir 3 gadi, nepilna laika klātienes studijām – 4 gadi.
Programma piedāvā studijas apakšnozarēs: 
sabiedrības vadība, uzņēmējdarbības vadība.  
Pabeidzot studijas, tiek iegūts vadībzinātnes 
doktora grāds.
Programmas mērķis ir dot iespēju doktorantiem 
padziļināti apgūt zināšanas un prasmes, kuras 
nepieciešamas patstāvīga pētniecības darba

Programmas ilgums ir 2 gadi pilna laika klātienes 
studijās. Programma ir vienīgā starpdisciplināra un 
akadēmiska rakstura Eiropas studiju programma 
Latvijā, to pabeidzot tiek iegūts sociālo zinātņu 
maģistra grāds Eiropas studijās.
Programmas mērķis ir sagatavot mūsdienīgi 
izglītotus speciālistus, kuri spētu risināt problēmas 
Eiropas integrācijas kontekstā, strādājot dažādās 
Latvijas un starptautiskās institūcijās privātajā

Programmas ilgums ir 2 gadi pilna laika klātienes 
studijās. Pabeidzot studijas, tiek iegūts maģistra 
grāds uzņēmējdarbības vadībā (MBA) un 
uzņēmuma, iestādes vadītāja kvalifikācija.
Programmas ietvaros līdz 5 studentiem no katra 
kursa ir iespēja iesaistīties sadarbības programmā 
ar Parīzes Universitāti XII – daļu studiju laika 
studējot Francijā un šādi iegūstot arī otru maģistra 
diplomunepieciešamas patstāvīga pētniecības darba 

veikšanai un tā pabeigšanai ar oriģinālu un 
pārbaudītu rezultātu iegūšanu vadībzinātnes 
jomā, apliecinot starptautiski salīdzināmu 
kompetenci pētniecības darba veikšanā, 
organizācijā un vadībā.

Latvijas un starptautiskās institūcijās, privātajā 
sektorā, valsts un nevalstiskajās organizācijās, kā 
arī varētu turpināt akadēmiskās studijas 
doktorantūrā un veikt zinātniski pētniecisko 
darbību. 
Programmā var studēt, ja ir iegūts bakalaura 
grāds vai tam atbilstoša augstākā izglītība jebkurā 
zinātņu nozarē, kā arī jāapliecina angļu valodas 
lasīt un rakstīt prasmes

diplomu.
Programmas mērķis ir attīstīt nepieciešamās 
jaunās iemaņas un paaugstināt prasmju līmeni 
uzņēmējdarbībā, lai vadītāji spētu veiksmīgi vadīt 
iestādi vai uzņēmumu, paplašināt 
uzņēmējdarbību, dibinot jaunu uzņēmumu vai 
konsultāciju firmu.

lasīt un rakstīt prasmes.

Studiju programmas valoda Angļu Angļu Angļu

Programmas unikalitāte Baltijā Līdzīgu programmu angļu valodā iespējams apgūt 
Biznesa augstskolā “Turība”,  Rīgas Tehniskajā 
universitātē, Tartu Universitātē un Tallinas 
Tehnoloģiju universitātē.

Līdzīgu programmu angļu valodā iespējams apgūt 
Baltijas Starptautiskajā akadēmijā, Klaipēdas 
Universitātē, Mykolas Romeris Universitātē, 
Tallinas Universitātē,  Tartu Universitātē, Tallinas 
Tehnoloģiju universitātē.

Līdzīgu programmu angļu valodā iespējams apgūt
Rīgas Starptautiskajā ekonomikas un biznesa 
administrācijas augstskolā, Rīgas Biznesa skolā, 
Igaunijas Biznesa skolā, Tallinas Tehnoloģiju 
universitātē, Viļņas Universitātē, ISM EkonomikasTehnoloģiju universitātē. universitātē, Viļņas Universitātē, ISM Ekonomikas 
un Vadības universitātē.

Informācijas ieguves avoti: Intervijas ar augstskolu vadību, LU mājas lapā pieejamā informācija, AIKNC mājas lapā pieejamie studiju programmu pašnovērtējuma ziņojumi.

© 2011 KPMG Baltics SIA, Latvijā reģistrēta sabiedrība ar ierobežotu atbildību un KPMG neatkarīgu dalībfirmu, kuras saistītas ar Šveices uzņēmumu KPMG International
Cooperative (KPMG International), tīkla dalībfirma. Visas tiesības pieder autoram. Drukāts Latvijā.
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Latvijā piedāvāto studiju programmu analīze

Augstskola Latvijas Universitāte

Programma Vadībzinātnes doktora studiju programma Eiropas studijas 

(Maģistra akadēmiskā studiju programma)

Starptautiskais bizness (ar specializāciju 
eksporta menedžmentā)                         

(Maģistra akadēmiskā studiju programma)

Studiju maksas apjoms salīdzinājumā ar 6 0007 0003 6994 000Studiju maksas apjoms salīdzinājumā ar 
konkurējošām augstskolām
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* LU – studiju maksa ES un EEZ valstu studentiem/ pārējo valstu 
studentiem

TartuU un TTU doktorantūras studijas ir bezmaksas

* LU, TU – studiju maksa ES un EEZ valstu studentiem/ pārējo 
valstu studentiem

* BSA – studiju maksa ES valstu studentiem/ pārējo valstu 
studentiem

Dati par  studiju maksu KU nav pieejami.

* LU, IBS – studiju maksa ES un EEZ valstu studentiem/ pārējo 
valstu studentiem

* RISEBA – studiju maksa ar profesionālo bakalaura grādu/ ar 
akadēmisko bakalaura grādu 3420 EUR

* RBS – studiju maksa ES valstu studentiem/ pārējo valstu 
studentiem

Studiju programmas ietvaros tiek apgūta 
reglamentēta / nereglamentēta profesija

Nereglamentēta profesija (Vadībzinātnes doktors) Nereglamentēta profesija (Sociālo zinātņu 
maģistrs Eiropas studijās)

Nereglamentēta profesija (Uzņēmumu un iestāžu 
vadītājs)

EVU

reglamentēta / nereglamentēta profesija maģistrs Eiropas studijās) vadītājs)

Ārvalstu studentu skaits un raksturojums * Kopā 44 ārvalstu studenti (2010./2011. ak.g. 
dati). 

* Kopā 8 ārvalstu studenti (2010./2011. ak.g. dati). * Kopā 4 ārvalstu studenti (2010./2011. ak.g. dati). 
Austrija, 11

Itālija, 1
Krievija 1

Azebaidžāna, 2

Nīderlande, 1

Taizeme, 1

Kosova, 2

Serbija, 1

Vidējais sekmju līmenis salīdzinājumā starp 
vietējiem un ārvalstu studentiem

Vidējais sekmju līmenis būtiski neatšķiras starp 
vietējiem un ārvalstu studentiem.

Vidējais sekmju līmenis būtiski neatšķiras starp 
vietējiem un ārvalstu studentiem.

Vidējais sekmju līmenis būtiski neatšķiras starp 
vietējiem un ārvalstu studentiem.

* Ā l t t d t k it d l j l t i t t LU i t t ti tik i f ij

Krievija, 1
Šveice, 1

Ungārija, 1Vācija , 29 Gruzija, 2

Krievija, 1

Melnkalne, 1
Rumānija, 1

© 2011 KPMG Baltics SIA, Latvijā reģistrēta sabiedrība ar ierobežotu atbildību un KPMG neatkarīgu dalībfirmu, kuras saistītas ar Šveices uzņēmumu KPMG International
Cooperative (KPMG International), tīkla dalībfirma. Visas tiesības pieder autoram. Drukāts Latvijā.
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* Ārvalstu studentu skaitam un sadalījumam pa valstīm izmantota LU sniegtā statistikas informācija
Informācijas ieguves avoti: Intervijas ar augstskolu vadību, LU,  BAT,  RTU, RISEBA, RBS, IBS, TU, TTU, BSA, MRU, TU, KU, VU, ISM EVU mājas lapā pieejamā informācija,  AIKNC mājas lapā pieejamie studiju programmu 
pašnovērtējuma ziņojumi, www.eesf.lt un www.studyinestonia.ee mājas lapā pieejamā informācija.
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Latvijā piedāvāto studiju programmu analīze

Augstskola Latvijas Universitāte

Programma Vadībzinātnes doktora studiju programma Eiropas studijas

(Maģistra akadēmiskā studiju programma )

Starptautiskais bizness (ar specializāciju 
eksporta menedžmentā) (Maģistra akadēmiskā

studiju programma)

Studiju programmai piesaistīto pasniedzēju Pastāvīgi 6 profesori. Pastāvīgi: Profesori – 5; Asociētie profesori – 3; Pastāvīgi: Profesori – 6; Asociētie profesori – 4;Studiju programmai piesaistīto pasniedzēju 
kvalifikācija  

Pastāvīgi 6 profesori. Pastāvīgi: Profesori 5;  Asociētie profesori 3; 
Docenti – 1; Lektori – 9.

Pastāvīgi: Profesori 6; Asociētie profesori 4; 
Docenti – 2; Lektori – 3; Asistenti – 1; Stundu 
pasniedzēji – 1.

Ārvalstu pasniedzēji studiju programmā Programmā šobrīd nav pastāvīgu ārvalstu 
pasniedzēju. Ir piesaistīti ārvalstu vieslektori no 
Lietuvas, Igaunijas, Vācijas, Nīderlandes, Argentīnas,  
ASV, Austrālijas.

Programmā šobrīd nav pastāvīgu ārvalstu 
pasniedzēju. Ir piesaistīti ārvalstu vieslektori no 
Norvēģijas, Portugāles, Lielbritānijas, Vācijas, 
Kanādas, Nīderlandes.

Programmā šobrīd nav pastāvīgu ārvalstu 
pasniedzēju. Ir piesaistīti ārvalstu vieslektori no ASV, 
Francijas, Lietuvas, Vācijas, Somijas, Beļģijas.

Studiju programmas vai augstskolas nolikumā Ārvalstu studentu piesaiste augstskolas stratēģijā ir Ārvalstu studentu piesaiste augstskolas stratēģijā un Ārvalstu studentu piesaiste programmas attīstībasStudiju programmas vai augstskolas nolikumā 
norādītais mērķis ir ārvalstu studentu piesaiste

Ārvalstu studentu piesaiste augstskolas stratēģijā ir 
izvirzīts kā viens no uzdevumiem.

Ārvalstu studentu piesaiste augstskolas stratēģijā un 
pašnovērtējumā ir izvirzīts kā viens no uzdevumiem.

Ārvalstu studentu piesaiste programmas attīstības 
plānā un augstskolas stratēģijā ir izvirzīts kā viens no 
uzdevumiem

Augstskolu veiktie pasākumi ārvalstu studentu 
piesaistei

Iesaistīšanās pētījumos, semināros, konferencēs,  
sadarbība ar citām augstskolām, doktorantu iespēja 
stažēties ārvalstu augstskolās, augstskola aktīvi 
darbojas sociālajos tīklos.

Kaimiņvalstu sadarbība, studentu piesaiste ar 
apmaiņas programmu palīdzību, piedalīšanās 
starptautiskās konferencēs.  Piesaistīti EK projekti, 
kas dod iespēju studiju procesā nodrošināt  
metodoloģiju pēc Boloņas deklarācijas 

Parakstītais starpuniversitāšu līgums ar Parīzes 
Universitāti XII par dubultdiploma ieguves iespējām 
abu universitāšu studentiem, dalība starptautiskās 
konferencēs (t.sk., videokonferences), līdzdalība 
starptautiskos projektos, augstskola aktīvi darbojas 

rekomendētajiem standartiem, augstskola aktīvi 
darbojas sociālajos tīklos.

sociālajos tīklos.

Vai studiju programma tiek piedāvāta apmaiņas 
studentiem?

Programma netiek piedāvāta apmaiņas studentiem. Jā, “Erasmus” programmas ietvaros. Jā, “Erasmus” programmas ietvaros.

Informācijas par studiju programmu pieejamība 
internetā, pieejamās informācijas daudzums un 
valoda

Informācija par studiju programmu, augstskolas 
darbību, fakultātēm pieejama augstskolas mājas lapā 
angļu valodā.

Informācija par studiju programmu, augstskolas 
darbību, fakultātēm pieejama augstskolas mājas lapā 
angļu valodā.

Informācija par studiju programmu, augstskolas 
darbību, fakultātēm pieejama augstskolas mājas lapā 
angļu valodā.valoda angļu valodā. angļu valodā. angļu valodā.

Programmas pašnovērtējuma  pieejamība 
svešvalodā 

Pašnovērtējums pieejams tikai AIKNC mājas lapā 
latviešu valodā, bet nav pieejams LU mājas lapā.

Pašnovērtējums pieejams tikai AIKNC mājas lapā 
latviešu valodā, bet nav pieejams LU mājas lapā.

Pašnovērtējums pieejams tikai AIKNC mājas lapā 
latviešu valodā, bet nav pieejams LU mājas lapā.

Kompleksu piedāvājumu ārvalstu studentiem 
esamība  

Studentiem tiek piedāvātas studentu dienesta 
viesnīcas.

Studentiem tiek piedāvātas studentu dienesta 
viesnīcas.

Studentiem tiek piedāvātas studentu dienesta 
viesnīcas.

Tālmācības iespējas studiju programmā Nav paredzēta tālmācība. Nav paredzēta tālmācība. Ir ieviesti atsevišķi e-kursi, bet programmu pilnībā 
tālmācībā realizēt nav paredzēts

© 2011 KPMG Baltics SIA, Latvijā reģistrēta sabiedrība ar ierobežotu atbildību un KPMG neatkarīgu dalībfirmu, kuras saistītas ar Šveices uzņēmumu KPMG International
Cooperative (KPMG International), tīkla dalībfirma. Visas tiesības pieder autoram. Drukāts Latvijā.

18

tālmācībā realizēt nav paredzēts.

Informācijas ieguves avoti: Intervijas ar augstskolu vadību, LU mājas lapā pieejamā informācija, AIKNC mājas lapā pieejamie studiju programmu pašnovērtējuma ziņojumi.
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Augstskola Latvijas Universitāte Rīgas Tehniskā universitāte

Programma Dažādības pedagoģiskie risinājumi      
(Maģistra akadēmiskā studiju programma) 

Baltijas jūras reģiona studijas               
(Maģistra akadēmiskā studiju programma)

Datorsistēmas                                     
(Bakalaura akadēmiskā studiju programma)

Īss studiju programmas apraksts Programmas ilgums ir 2,5 gadi interaktīvajā e-
mācīšanās modalitātē nepilna laika klātienē

Programmas ilgums ir 2 gadi pilna laika klātienes 
studijām Programmā var studēt ja ir iegūts

Programmas ilgums ir 3 gadi pilna laika klātienes 
studijām Programmā var studēt ja ir iegūtamācīšanās modalitātē nepilna laika klātienē. 

Programmā var studēt, ja ir iegūts bakalaura 
grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā 
izglītība, vai tai pielīdzināma augstākā izglītība, kā 
arī papildus jāapliecina angļu vai spāņu valodas 
zināšanas.
Programma izstrādāta, sadarbojoties četrām 
Eiropas universitātēm: Universidad National de
Educacion a Distancia (Nacionālā tālākizglītības

studijām. Programmā var studēt, ja ir iegūts 
bakalaura grādus humanitārajās, sociālajās vai
vides zinātnēs. Programmu absolvējot, tiek iegūts 
humanitāro zinātņu maģistra grāds Baltijas jūras 
reģiona studijās. 
Programma sagatavo kvalificētus analītiķus ar 
speciālām zināšanām Baltijas jūras reģionā,
ekspertus ar zināšanām par Baltijas jūras reģiona 
politiskās ekonomiskās sociālās kultūras u c

studijām. Programmā var studēt, ja ir iegūta 
vispārējā vai profesionālā vidējā izglītība.
Programmu absolvējot, tiek iegūts inženierzinātņu 
akadēmiskais bakalaura grāds datorvadībā un 
datorzinātnē.
Programmas mērķis ir nodrošināt akadēmisko 
izglītību datorzinātnē un sagatavot augstas 
kvalifikācijas speciālistus sistēmu analīzes, 
programminženierijas un datorsistēmu (datu bāzuEducacion a Distancia (Nacionālā tālākizglītības 

universitāte – UNED) Spānijā, Kārļa Universitāte
Čehijā, Latvijas Universitāte Latvijā, 
Ludvigsburgas Pedagoģijas universitāte Vācijā.
Programmas sekmīga apguve ļauj maģistrantiem 
piešķirt visu četru dalībuniversitāšu prasībām 
atbilstošu izglītības zinātņu maģistra akadēmisko 
grādu pedagoģijā un turpināt studijas pedagoģijas 
doktora studiju programmā starpuniversitāšu

politiskās, ekonomiskās, sociālās, kultūras u. c. 
attīstības procesiem, pētniekus, kas veicinātu un 
stiprinātu reģionālo sadarbību. Programmu 
sekmīgi beidzot, ir iespēja studēt doktorantūrā. 
Programma ir saskaņota ar līdzīgām programmām 
vēl trijās universitātēs - Turku universitāte Somijā, 
Tartu universitāte Igaunijā un Vītauta Dižā 
universitāte Lietuvā. Studentiem tiek rekomendēts 
vismaz vienu semestri studēt kādā no

programminženierijas un datorsistēmu (datu bāzu 
un informācijas sistēmu) projektēšanas jomā ar 
fundamentālu inženierzinātņu zināšanu bāzi, kas 
sevī ietver matemātiku, fiziku, inženierķīmiju, 
elektrotehniku un elektroniku.
Programma sagatavo studentus turpmākām 
studijām maģistratūrā vai arī patstāvīga darba
uzsākšanai informātikas nozarē.

doktora studiju programmā starpuniversitāšu
konsorcijā. Programma dod iespēju iegūt 
pedagoģisko izglītību, lai strādātu ar cilvēkiem ar 
dažādām vajadzībām, un sagatavo pētnieciskai 
darbībai dažādās pedagoģisko risinājumu jomā.

vismaz vienu semestri studēt kādā no 
partneruniversitātēm.

Studiju programmas valoda Angļu vai spāņu Angļu Angļu

Programmas unikalitāte Baltijā Līdzīgas programmas netiek piedāvātas angļu Līdzīgu programmu angļu valodā iespējams apgūt Līdzīgu programmu angļu valodā iespējams apgūtProgrammas unikalitāte Baltijā Līdzīgas programmas netiek piedāvātas angļu 
valodā citās Baltijas valstu augstākās izglītības 
iestādēs.

Līdzīgu programmu angļu valodā iespējams apgūt 
Tartu universitāte un Vītauta Dižā universitātē.

Līdzīgu programmu angļu valodā iespējams apgūt 
Transporta un sakaru institūtā, Informācijas 
sistēmu menedžmenta augstskolā, Viļņas 
Ģedimina Tehniskajā universitātē, Šauļu 
universitātē.

Informācijas ieguves avoti: Intervijas ar augstskolu vadību, LU, RTU mājas lapā pieejamā informācija,  AIKNC mājas lapā pieejamie studiju programmu pašnovērtējuma ziņojumi, www.eesf.lt un www.studyinestonia.ee mājas lapā pieejamā 
informācija.
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Cooperative (KPMG International), tīkla dalībfirma. Visas tiesības pieder autoram. Drukāts Latvijā.
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Augstskola Latvijas Universitāte Rīgas Tehniskā universitāte

Programma Dažādības pedagoģiskie risinājumi      
(Maģistra akadēmiskā studiju programma) 

Baltijas jūras reģiona studijas               
(Maģistra akadēmiskā studiju programma)

Datorsistēmas                                     
(Bakalaura akadēmiskā studiju programma)

Studiju maksas apjoms salīdzinājumā ar 
konkurējošām augstskolām

1 209 EUR gadā ES un EEZ valstu studentiem 3 200
3 000
3 500

ā4900
5000
6000

dākonkurējošām augstskolām 2 959 EUR gadā pārējo valstu studentiem

* LU – studiju maksa ES un EEZ valstu studentiem/ 
pārējo valstu studentiem

*RTU – studiju maksa ES, Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas 
un NVS valstu studentiem, Gruzijas, Turkmenistānas, Ukrainas 
studentiem/ pārējo valstu studentiem
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Par  studiju maksu SU dati nav pieejami

Studiju programmas ietvaros tiek apgūta 
reglamentēta / nereglamentēta profesija 

Nereglamentēta profesija (Izglītības zinātņu 
maģistrs pedagoģijā)

Nereglamentēta profesija (Humanitāro zinātņu 
maģistrs Baltijas jūras reģiona studijās)

Nereglamentēta profesija (Inženierzinātņu
bakalaurs datorvadībā un datorzinātnē)

Ārvalstu studentu skaits un raksturojums * 6 ārvalstu studenti no Spānijas (2010./2011. 
ak.g. dati).

* 2 ārvalstu studenti. Turcija – 1; Lietuva – 1 
(2010./2011. ak.g. dati).

* Kopā 6 ārvalstu studenti Datorzinātnes un 
informācijas tehnoloģiju fakultātē (2010./2011. 
ak.g. dati). Dati studiju programmu griezumā 
netiek apkopoti.

Vidējais sekmju līmenis salīdzinājumā starp 
vietējiem un ārvalstu studentiem

Vidējais sekmju līmenis būtiski neatšķiras starp 
vietējiem un ārvalstu studentiem.

Vidējais sekmju līmenis būtiski neatšķiras starp 
vietējiem un ārvalstu studentiem.

Informācija šādā griezumā augstskolā netiek 
apkopota.

Studiju programmai piesaistīto pasniedzēju 
kvalifikācija  

Pastāvīgi: Profesori – 13; Docenti – 2; Pētnieki –
5; Asistenti – 3.

Pastāvīgi: Profesori – 10; Asociētie profesori – 7; 
Docenti – 3; Lektori – 1; Asistenti – 2.

Pastāvīgi: Profesori – 5; Asociētie profesori – 5; 
Docenti - 5; Lektori – 4; Asistenti – 2.

Ārvalstu pasniedzēji studiju programmā Programmā šobrīd nav pastāvīgu ārvalstu 
pasniedzēju. Ir piesaistīti vieslektori: 1 profesors 
no ASV, 3 profesori no Vācijas, 2 profesori no 
Spānijas, 1 profesors un 1 docents no Čehijas.

Programmā šobrīd nav pastāvīgu ārvalstu 
pasniedzēju. Ir piesaistīti vieslektori no 
partneruniversitātēm un citām ārzemju 
universitātēm.

Programmā šobrīd nav pastāvīgu ārvalstu 
pasniedzēju. 

Studiju programmas vai augstskolas nolikumā 
norādītais mērķis ir ārvalstu studentu 

Ārvalstu studentu piesaiste programmas attīstības 
plānā un augstskolas stratēģijā ir izvirzīts kā viens 

Ārvalstu studentu piesaiste programmas attīstības 
plānā un augstskolas stratēģijā ir izvirzīts kā viens 

Universitātes attīstības stratēģijā kā viens no 
uzdevumiem ir izvirzīta ārvalstu studentu 

© 2011 KPMG Baltics SIA, Latvijā reģistrēta sabiedrība ar ierobežotu atbildību un KPMG neatkarīgu dalībfirmu, kuras saistītas ar Šveices uzņēmumu KPMG International
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piesaiste no uzdevumiem. no uzdevumiem. piesaiste.

* Ārvalstu studentu skaitam un sadalījumam pa valstīm izmantota LU sniegtā statistikas informācija
Informācijas ieguves avoti: Intervijas ar augstskolu vadību, LU, RTU, TSI, ISMA, TU, VLU, VGTU mājas lapā pieejamā informācija, AIKNC mājas lapā pieejamie studiju programmu pašnovērtējuma ziņojumi.



Latvijā piedāvāto studiju programmu analīze

Latvijā piedāvāto studiju programmu analīze

Augstskola Latvijas Universitāte    Rīgas Tehniskā universitāte

Programma Dažādības pedagoģiskie risinājumi      
(Maģistra akadēmiskā studiju programma) 

Baltijas jūras reģiona studijas               
(Maģistra akadēmiskā studiju programma)

Datorsistēmas                                     
(Bakalaura akadēmiskā studiju programma)

Augstskolu veiktie pasākumi ārvalstu studentu 
piesaistei

Programmai speciāli izveidota mājas lapa angļu 
un spāņu valodā “atvērto durvju” dienas un

Pasniedzēji iesaistās starptautiskās zinātniskās 
konferencēs sadarbība ar partneraugstskolām

Augstskola sadarbojas ar ārvalstu tehniskajām 
augstskolām piedalās starptautiskās konferencēspiesaistei un spāņu valodā, atvērto durvju  dienas un 

izstādes, sadarbība ar organizācijām, augstskola
aktīvi darbojas sociālajos tīklos.

konferencēs, sadarbība ar partneraugstskolām, 
augstskola aktīvi darbojas sociālos tīklos.  

augstskolām, piedalās starptautiskās konferencēs 
aktīvi darbojas sociālajos tīklos, izplata informāciju 
reklāmas bukletos, katalogos, internetā.

Vai studiju programma tiek piedāvāta 
apmaiņas studentiem?

Jā, “Erasmus” programmas ietvaros, kā arī 
balstoties uz starpaugstskolu līgumiem.

Jā, “Erasmus” programmas ietvaros, kā arī no 
partneruniversitātēm Baltijas jūras reģiona studiju 
kopīgā maģistra grāda programmas līguma 
ietvaros.

Jā, “Erasmus” programmas ietvaros.

Informācijas par studiju programmu 
pieejamība internetā, pieejamās informācijas 
daudzums un valoda 

Plaša informācija par studiju programmu, 
augstskolas darbību, fakultātēm pieejama 
augstskolas mājas lapā angļu valodā.

Plaša informācija par studiju programmu, 
augstskolas darbību, fakultātēm pieejama 
augstskolas mājas lapā angļu valodā.

Informācija par studiju programmu, augstskolas 
darbību, tās vēsturi, fakultātēm pieejama 
augstskolas mājas lapā angļu valodā.

Programmas pašnovērtējuma  pieejamība 
svešvalodā 

Pašnovērtējums pieejams tikai AIKNC mājas lapā 
latviešu un angļu valodā, bet nav pieejams LU 
mājas lapā.

Pašnovērtējums pieejams tikai AIKNC mājas lapā 
latviešu un angļu valodā, bet nav pieejams LU 
mājas lapā.

Pašnovērtējums pieejams tikai AIKNC mājas lapā 
latviešu valodā, bet nav pieejams RTU mājas 
lapā.

Kompleksu piedāvājumu ārvalstu studentiem 
esamība  

Studentiem tiek piedāvātas studentu dienesta 
viesnīcas.

Studentiem tiek piedāvātas studentu dienesta 
viesnīcas.

Studentiem tiek piedāvātas studentu dienesta 
viesnīcas.

Tālmācības iespējas studiju programmā Ir ieviesta interaktīva e-mācīšanās modalitāte, 
tādēļ lekciju apmeklēšana studentiem nav 
obligāta. Studijas netiek organizētas kā 
tradicionālas lekcijas un semināri, bet  kā 
interkomunikatīvas aktivitātes, kurās studenti var 

Nav paredzēta tālmācība. Tiek izmantota ORTUS e-studiju sistēma, kurā tiek 
izvietoti studiju materiāli, testi, kā arī ir iespēja 
elektroniski nodot mājas darbus.
Priekšmetā „Microsoft Office SharePointServer” 
konfigurēšana un administrēšana ir izstrādāts 

tiešā veidā un/vai ar jauno informācijas tehnoloģiju 
palīdzību sazināties ar profesoriem, docētājiem un 
saņemt konkrētas atbildes uz jautājumiem.

pilns e-studiju materiālu komplekts, kas ietver sevī 
pilnu informāciju par kursu, lekciju prezentācijas, 
papildus materiālus un testus.

Informācijas ieguves avoti: Intervijas ar augstskolu vadību, LU, RTU mājas lapā pieejamā informācija, AIKNC mājas lapā pieejamie studiju programmu pašnovērtējuma ziņojumi.
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Latvijā piedāvāto studiju programmu analīze

Latvijā piedāvāto studiju programmu analīze

Augstskola Rīgas Tehniskā universitāte

Programma Uzņēmējdarbība un vadīšana
(Bakalaura akadēmiskā studiju programma)

Uzņēmējdarbība un vadīšana

(Maģistra akadēmiskā studiju programma)

Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma 
vadīšana (Profesionālā maģistra studiju 

programma)

Ī t dij k t P il i 3 di il l ik t dijā P il i 2 di il l ik klāti P il i 1 5 di il l ik t dijāĪss studiju programmas apraksts Programmas ilgums ir 3 gadi pilna laika studijām. 
Programmā var studēt, ja ir iegūta vispārējā vai
profesionālā vidējā izglītība. 
Programmu absolvējot, tiek iegūts sociālo zinātņu 
bakalaura akadēmiskais grāds vadībzinātnē.
Programmas mērķis ir sniegt akadēmiskās izglītības 
pamatus un pētniecības darba iemaņas  
uzņēmējdarbības vadīšanas, organizēšanas un 
ekonomikas jomā un sagatavot tālākām 

Programmas ilgums ir 2 gadi pilna laika klātienes 
studijām. Programmā var studēt, ja ir iegūts sociālo 
zinātņu bakalaurs ekonomikā, vadībzinātnē vai tam 
pielīdzināms bakalaura grāds.
Programmu absolvējot, tiek iegūts sociālo zinātņu 
maģistra akadēmiskais grāds vadībzinātnē.
Programmas mērķis ir studējošo sagatavošana 
patstāvīgai zinātniski pētnieciskai un praktiskai 
darbībai vadībzinatnē, attīstot efektīvu vadības 

Programmas ilgums ir 1,5 gadi pilna laika studijām. 
Programmā var studēt, ja ir iepriekš ir iegūts 
bakalaura grāds ekonomikā, vadībzinātnē,
tiesībzinātnē vai inženierzinātņu akadēmiskais 
bakalaura grāds būvzinātnē. 
Programmu absolvējot, tiek iegūts maģistra 
profesionālais grāds būvuzņēmējdarbības un 
nekustamā īpašuma vadīšanā un nekustamā īpašuma 
ekonomista kvalifikācija.j g

maģistrantūras studijām pēc sekmīgas bakalaura 
darba izstrādāšanas, aizstāvēšanas un sociālo 
zinātņu bakalaura grāda iegūšanas vadībzinātnē.

,
lēmumu pieņemšanas loģiku, darba tirgum 
nepieciešamās vadības iemaņas un prasmes. 
Programma tiek īstenota un attīstīta atbilstoši ES
organizatoriski metodiskajiem un izglītības integrācijas 
standartiem. 

j
Programmas mērķis ir izglītot uzņēmējus un vadītājus, 
īpašu uzmanību pievēršot jaunāko zināšanu apguvei 
būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma 
attīstības un vadīšanas jomās, kas sagatavotu 
speciālistus ne tikai zinātniski pedagoģiskajam 
darbam, bet arī praktiskajam darbam organizācijās un 
uzņēmumos, kas darbojas būvuzņēmējdarbības un 
nekustamo īpašumu jomās. Programmas obligāta 
sastāvdaļa ir praksesastāvdaļa ir prakse.

Studiju programmas valoda Angļu Angļu Angļu

Programmas unikalitāte Baltijā Pēc satura līdzīgas programmas angļu valodā 
pieejamas vairākās citās augstskolās Latvijā un 
Baltijā. Tāpēc studiju maksas līmeņi netiek salīdzināti.

Pēc satura līdzīgas programmas angļu valodā 
pieejamas vairākās citās augstskolās Latvijā un 
Baltijā. Tāpēc studiju maksas līmeņi netiek salīdzināti.

Līdzīgas programmas netiek piedāvāta angļu valodā 
citās Baltijas valstu augstākās izglītības iestādēs.

Studiju maksas apjoms salīdzinājumā ar 1 641 EUR gadā ES, Eiropas Brīvās tirdzniecības 1 641 EUR gadā ES, Eiropas Brīvās tirdzniecības 1 641 EUR gadā ES, Eiropas Brīvās tirdzniecības 
konkurējošām augstskolām asociācijas un NVS valstu studentiem, Gruzijas, 

Turkmenistānas Ukrainas studentiem
1 833 EUR gadā pārējo valstu studentiem

asociācijas un NVS valstu studentiem, Gruzijas, 
Turkmenistānas, Ukrainas studentiem
1 833 EUR gadā pārējo valstu studentiem

asociācijas un NVS valstu studentiem, Gruzijas, 
Turkmenistānas, Ukrainas studentiem
1 833 EUR gadā pārējo valstu studentiem

Studiju programmas ietvaros tiek apgūta 
reglamentēta / nereglamentēta profesija 

Nereglamentēta profesija (Sociālo zinātņu bakalaurs 
vadībzinātnē)

Nereglamentēta profesija (Sociālo zinātņu maģistrs 
vadībzinātnē) 

Nereglamentēta profesija (Nekustamā īpašuma 
ekonomists)

Ārvalstu studentu skaits un raksturojums * Kopā 58 ārvalstu studenti Inženierekonomikas un 
vadības fakultātē (2010./2011. ak.g. dati). Dati studiju 

* Kopā 58 ārvalstu studenti Inženierekonomikas un 
vadības fakultātē (2010./2011. ak.g. dati). Dati studiju 

* Kopā 58 ārvalstu studenti Inženierekonomikas un 
vadības fakultātē (2010./2011. ak.g. dati). Dati studiju 
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ad bas a u ā ē ( 0 0 / 0 a g da ) a s ud ju
programmu griezumā netiek apkopoti.

ad bas a u ā ē ( 0 0 / 0 a g da ) a s ud ju
programmu griezumā netiek apkopoti.

ad bas a u ā ē ( 0 0 / 0 a g da ) a s ud ju
programmu griezumā netiek apkopoti.

* Ārvalstu studentu skaitam un sadalījumam pa valstīm izmantota RTU sniegtā statistikas informācija.
Informācijas ieguves avoti: Intervijas ar augstskolu vadību,  RTU mājas lapā pieejamā informācija,  AIKNC mājas lapā pieejamie studiju programmu pašnovērtējuma ziņojumi, www.eesf.lt un www.studyinestonia.ee mājas lapā pieejamā 
informācija.
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Latvijā piedāvāto studiju programmu analīze

Augstskola Rīgas Tehniskā universitāte

Programma Uzņēmējdarbība un vadīšana              
(Bakalaura akadēmiskā studiju programma)

Uzņēmējdarbība un vadīšana               
(Maģistra akadēmiskā studiju programma)

Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma 
vadīšana (Profesionālā maģistra studiju 

programma)

Vidējais sekmju līmenis salīdzinājumā starp 
vietējiem un ārvalstu studentiem

Informācija šādā griezumā augstskolā netiek 
apkopota.

Informācija šādā griezumā augstskolā netiek 
apkopota.

Informācija šādā griezumā augstskolā netiek 
apkopota.

Studiju programmai piesaistīto pasniedzēju 
kvalifikācija  

Pastāvīgi: Profesori – 14; Asociētie profesori – 9; 
Docenti – 24; Lektori – 19; Asistenti – 5.

Pastāvīgi: Profesori – 11; Asociētie profesori – 6; 
Docenti – 5.

Pastāvīgi: Profesori – 3; Asociētie profesori – 5; 
Docenti – 8; Lektori – 2; Asistents – 1.

Ārvalstu pasniedzēji studiju programmā Programmā šobrīd nav pastāvīgu ārvalstu 
pasniedzēju. Ik gadu mācību procesā piedalās 
viesprofesors no Norvēģijas.

Programmā šobrīd nav pastāvīgu ārvalstu 
pasniedzēju. Ir piesaistīti vieslektori no Čehijas, 
Lietuvas, Igaunijas, Norvēģijas, ASV.

Programmā šobrīd nav pastāvīgu ārvalstu 
pasniedzēju. Ir piesaistīti vieslektori.

viesprofesors no Norvēģijas. Lietuvas, Igaunijas, Norvēģijas, ASV.

Studiju programmas vai augstskolas nolikumā 
norādītais mērķis ir ārvalstu studentu piesaiste

Universitātes attīstības stratēģijā kā viens no 
uzdevumiem ir izvirzīta ārvalstu studentu piesaiste.

Universitātes attīstības stratēģijā kā viens no 
uzdevumiem ir izvirzīta ārvalstu studentu piesaiste.

Universitātes attīstības stratēģijā un programmas 
attīstības plānā kā viens no uzdevumiem ir izvirzīta 
ārvalstu studentu piesaiste.

Augstskolu veiktie pasākumi ārvalstu studentu 
piesaistei

Augstskola sadarbojas ar ārvalstu tehniskajām 
augstskolām, piedalās starptautiskās konferencēs 
aktīvi darbojas sociālajos tīklos, izplata informāciju 
reklāmas bukletos katalogos internetā

Augstskola sadarbojas ar ārvalstu tehniskajām 
augstskolām, piedalās starptautiskās konferencēs 
aktīvi darbojas sociālajos tīklos, izplata informāciju 
reklāmas bukletos katalogos internetā

Augstskola sadarbojas ar ārvalstu tehniskajām 
augstskolām, piedalās starptautiskās konferencēs 
aktīvi darbojas sociālajos tīklos, izplata informāciju 
reklāmas bukletos katalogos internetāreklāmas bukletos, katalogos, internetā. reklāmas bukletos, katalogos, internetā. reklāmas bukletos, katalogos, internetā.

Vai studiju programma tiek piedāvāta apmaiņas 
studentiem?

Jā, “Erasmus” programmas ietvaros. Jā, “Erasmus” programmas ietvaros. Jā, “Erasmus” programmas ietvaros.

Informācijas par studiju programmu pieejamība 
internetā, pieejamās informācijas daudzums un 
valoda 

Informācija par studiju programmu, augstskolas 
darbību, tās vēsturi, fakultātēm pieejama augstskolas 
mājas lapā angļu valodā.

Informācija par studiju programmu, augstskolas 
darbību, tās vēsturi, fakultātēm pieejama augstskolas 
mājas lapā angļu valodā.

Informācija par studiju programmu, augstskolas 
darbību, tās vēsturi, fakultātēm pieejama augstskolas 
mājas lapā angļu valodā.

Programmas pašnovērtējuma  pieejamība 
svešvalodā 

Pašnovērtējums pieejams tikai AIKNC mājas lapā 
latviešu valodā, bet nav pieejams RTU mājas lapā.

Pašnovērtējums pieejams tikai AIKNC mājas lapā 
latviešu valodā, bet nav pieejams RTU mājas lapā.

Pašnovērtējums pieejams tikai AIKNC mājas lapā 
latviešu un angļu valodā, bet nav pieejams RTU mājas 
lapā.

Kompleksu piedāvājumu ārvalstu studentiem 
esamība 

Studentiem tiek piedāvātas studentu dienesta 
viesnīcas.

Studentiem tiek piedāvātas studentu dienesta 
viesnīcas.

Studentiem tiek piedāvātas studentu dienesta 
viesnīcas.

Tālmācības iespējas studiju programmā Ir ieviesta e-studiju sistēma/ vide, kur studenti ērti var 
piekļūt elektroniskajiem mācību materiāliem, testiem, 

Ir ieviesta e-studiju sistēma/ vide, kur studenti ērti var 
piekļūt elektroniskajiem mācību materiāliem, testiem, 

Ir ieviesta e-studiju sistēma/ vide, kur studenti ērti var 
piekļūt elektroniskajiem mācību materiāliem, testiem, 
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p ļ j , ,
kā arī elektroniski nodot mājas darbus, sadarboties 
gan ar kursabiedriem, gan pasniedzējiem.

p ļ j , ,
kā arī elektroniski nodot mājas darbus, sadarboties 
gan ar kursabiedriem, gan pasniedzējiem.

p ļ j , ,
kā arī elektroniski nodot mājas darbus, sadarboties 
gan ar kursabiedriem, gan pasniedzējiem.

Informācijas ieguves avoti: Intervijas ar augstskolu vadību, RTU mājas lapā pieejamā informācija,  AIKNC mājas lapā pieejamie studiju programmu pašnovērtējuma ziņojumi. 
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Latvijā piedāvāto studiju programmu analīze

Augstskola Rīgas Tehniskā universitāte

Programma Elektrotehnoloģiju datorvadība           
(Bakalaura akadēmiskā studiju programma)

Elektrotehnoloģiju datorvadība              
(Maģistra akadēmiskā studiju programma)

Inženiertehnika, mehānika un mašīnbūve  
(Bakalaura akadēmiskā studiju programma)

Īss studiju programmas apraksts Programmas ilgums ir 3 gadi pilna laika klātienes 
studijām Programmā var studēt ja ir iegūta

Programmas ilgums ir 2 gadi pilna laika klātienes 
studijām Programmā var studēt ja ir iegūts

Programmas ilgums ir 3 gadi pilna laika klātienes 
studijām Programmā var studēt ja ir iegūtastudijām. Programmā var studēt, ja ir iegūta 

vispārējā vai profesionālā vidējā izglītība vai arī 
1.līmeņa profesionālā augstākā izglītība nozarēs, 
kas saistītas ar elektrotehniku.
Programmu absolvējot, tiek iegūts inženierzinātņu 
bakalaura akadēmiskais grāds elektrozinātnē. 
Programmas mērķis ir sniegt elektrotehniskās 
akadēmiskās izglītības pamatus elektrotehnoloģiju
datorvadības nozarē un sagatavot tālākām

studijām. Programmā var studēt, ja ir iegūts 
inženierzinātņu bakalaura grāds elektrozinātnē.
Programmu absolvējot, tiek iegūts inženierzinātņu 
maģistra akadēmiskais grāds elektrozinātnē.
Programmas mērķis ir padziļināti apgūt nozares 
teorētiskos un speciālos kursus, padziļināt 
zināšanas ekonomikas un humanitāro priekšmetu
jomā, apgūt iemaņas praktisku jautājumu 
risināšanā elektrotehnoloģijās

studijām. Programmā var studēt, ja ir iegūta 
vispārējā vai profesionālā vidējā izglītība.
Programmu absolvējot, tiek iegūts inženierzinātņu 
bakalaura akadēmiskais grāds mašīnzinātnē.
Programmas mērķis ir sagatavot augstas klases 
speciālistu inženiertehnikas, inženiertehnoloģijas, 
mehānikas un mašīnbūves jomā.

datorvadības nozarē un sagatavot tālākām 
inženiera vai maģistra studijām, kā arī dot  
nepieciešamās iemaņas praktiskā darba 
uzsākšanai.

risināšanā elektrotehnoloģijās.
Programma dod iespēju turpināt studijas ar 
elektrotehniku saistītajās doktoru studiju
programmās.

Studiju programmas valoda Angļu Angļu Angļu

Programmas unikalitāte Baltijā Līdzīgu programmu angļu valodā iespējams apgūt 
Transporta un sakaru institūtā Klaipēdas

Līdzīgu programmu angļu valodā iespējams apgūt 
Transporta un sakaru institūtā Viļņas Ģedimina

Līdzīgu programmu angļu valodā iespējams apgūt 
Kauņas Tehnoloģiskajā universitāte un ViļņasTransporta un sakaru institūtā, Klaipēdas 

universitātē, Viļņas Ģedimina Tehniskajā 
universitātē.

Transporta un sakaru institūtā, Viļņas Ģedimina 
Tehniskajā universitātē.

Kauņas Tehnoloģiskajā universitāte un Viļņas 
Ģedimina Tehniskajā universitātē.

Studiju maksas apjoms salīdzinājumā ar 
konkurējošām augstskolām
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*RTU – studiju maksa ES, Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas 
un NVS valstu studentiem, Gruzijas, Turkmenistānas, Ukrainas 
studentiem/ pārējo valstu studentiem
Par  studiju maksu KU dati nav pieejami

*RTU – studiju maksa ES, Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas 
un NVS valstu studentiem, Gruzijas, Turkmenistānas, Ukrainas 
studentiem/ pārējo valstu studentiem

*RTU – studiju maksa ES, Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas 
un NVS valstu studentiem, Gruzijas, Turkmenistānas Ukrainas 
studentiem/ pārējo valstu studentiem

Informācijas ieguves avoti: Intervijas ar augstskolu vadību,  RTU, TSI, ISMA, VGTU, KTU, mājas lapā pieejamā informācija,  AIKNC mājas lapā pieejamie studiju programmu pašnovērtējuma ziņojumi, www.eesf.lt mājas lapā pieejamā 
informācija.

0
RTU* TSI VGTU

0
RTU* KTU VGTU

0
RTU* TSI VGTU
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24



Latvijā piedāvāto studiju programmu analīze

Latvijā piedāvāto studiju programmu analīze

Augstskola Rīgas Tehniskā universitāte

Programma Elektrotehnoloģiju datorvadība           
(Bakalaura akadēmiskā studiju programma)

Elektrotehnoloģiju datorvadība              
(Maģistra akadēmiskā studiju programma)

Inženiertehnika, mehānika un mašīnbūve  
(Bakalaura akadēmiskā studiju programma)

Studiju programmas ietvaros tiek apgūta 
reglamentēta / nereglamentēta profesija

Nereglamentēta profesija (Inženierzinātņu
bakalaurs elektrozinātnē)

Nereglamentēta profesija (Inženierzinātņu
maģistrs elektrozinātnē)

Nereglamentēta profesija (Inženierzinātņu 
bakalaurs mašīnzinātnē)reglamentēta / nereglamentēta profesija bakalaurs elektrozinātnē) maģistrs elektrozinātnē) bakalaurs mašīnzinātnē) 

Ārvalstu studentu skaits un raksturojums * Kopā 7 ārvalstu studenti Enerģētikas un 
elektronikas fakultātē (2010./2011. ak.g. dati). Dati 
studiju programmu griezumā netiek apkopoti.

* Kopā 7 ārvalstu studenti Enerģētikas un 
elektronikas fakultātē (2010./2011. ak.g. dati). Dati 
studiju programmu griezumā netiek apkopoti.

* Kopā 5 ārvalstu studenti Transporta un 
mašīnzinību fakultātē (2010./2011. ak.g. dati). 
Dati studiju programmu griezumā netiek apkopoti.

Vidējais sekmju līmenis salīdzinājumā starp 
vietējiem un ārvalstu studentiem

Informācija šādā griezumā augstskolā netiek 
apkopota.

Informācija šādā griezumā augstskolā netiek 
apkopota.

Informācija šādā griezumā augstskolā netiek 
apkopota.

Studiju programmai piesaistīto pasniedzēju 
kvalifikācija  

Pastāvīgi: Profesori – 4; Asociētie profesori – 5; 
Docenti – 2; Pētnieki – 2; Asistenti – 3.

Pastāvīgi: Profesori – 3; Asociētie profesori – 3; 
Docenti – 3; Asistenti – 1.

Pastāvīgi: Profesori – 4; Asociētie profesori – 1; 
Docenti – 4; Asistents – 1; Lektori – 2; Pētnieki -
14; Laboranti – 2.

Ārvalstu pasniedzēji studiju programmā Programmā šobrīd nav pastāvīgu ārvalstu 
pasniedzēju. Ir piesaistīti vieslektori no ārvalstu 
uzņēmumiem un universitātēm.

Programmā šobrīd nav pastāvīgu ārvalstu 
pasniedzēju. Ir piesaistīti vieslektori no ārvalstu 
uzņēmumiem un universitātēm.

Programmā šobrīd nav pastāvīgu ārvalstu 
pasniedzēju. 

Studiju programmas vai augstskolas nolikumā 
norādītais mērķis ir ārvalstu studentu 
piesaiste

Universitātes attīstības stratēģijā un programmas 
attīstības plānā kā viens no uzdevumiem ir 
izvirzīta ārvalstu studentu piesaiste.

Universitātes attīstības stratēģijā un programmas 
attīstības plānā kā viens no uzdevumiem ir 
izvirzīta ārvalstu studentu piesaiste.

Universitātes attīstības stratēģijā kā viens no 
uzdevumiem ir izvirzīta ārvalstu studentu 
piesaiste.

Augstskolu veiktie pasākumi ārvalstu studentu 
piesaistei

Augstskola sadarbojas ar ārvalstu tehniskajām 
augstskolām, piedalās starptautiskās konferencēs 
aktīvi darbojas sociālajos tīklos, izplata informāciju 
reklāmas bukletos, katalogos, internetā.

Augstskola sadarbojas ar ārvalstu tehniskajām 
augstskolām, piedalās starptautiskās konferencēs 
aktīvi darbojas sociālajos tīklos, izplata informāciju 
reklāmas bukletos, katalogos, internetā.

Augstskola sadarbojas ar ārvalstu tehniskajām 
augstskolām, piedalās starptautiskās konferencēs 
aktīvi darbojas sociālajos tīklos, izplata informāciju 
reklāmas bukletos, katalogos, internetā., g , , g , , g ,

Vai studiju programma tiek piedāvāta 
apmaiņas studentiem?

Jā, “Erasmus” programmas ietvaros. Jā, “Erasmus” programmas ietvaros. Jā, “Erasmus” programmas ietvaros.

* Ārvalstu studentu skaitam un sadalījumam pa valstīm izmantota RTU sniegtā statistikas informācija.
Informācijas ieguves avoti: Intervijas ar augstskolu vadību, RTU mājas lapā pieejamā informācija,  AIKNC mājas lapā pieejamie studiju programmu pašnovērtējuma ziņojumi.
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Latvijā piedāvāto studiju programmu analīze

Augstskola Rīgas Tehniskā universitāte

Programma Elektrotehnoloģiju datorvadība           
(Bakalaura akadēmiskā studiju programma)

Elektrotehnoloģiju datorvadība              
(Maģistra akadēmiskā studiju programma)

Inženiertehnika, mehānika un mašīnbūve  
(Bakalaura akadēmiskā studiju programma)

Informācijas par studiju programmu 
pieejamība internetā pieejamās informācijas

Informācija par studiju programmu, augstskolas 
darbību tās vēsturi fakultātēm pieejama

Informācija par studiju programmu, augstskolas 
darbību tās vēsturi fakultātēm pieejama

Informācija par studiju programmu, augstskolas 
darbību tās vēsturi fakultātēm pieejamapieejamība internetā, pieejamās informācijas 

daudzums un valoda 
darbību, tās vēsturi, fakultātēm pieejama 
augstskolas mājas lapā angļu valodā.

darbību, tās vēsturi, fakultātēm pieejama 
augstskolas mājas lapā angļu valodā.

darbību, tās vēsturi, fakultātēm pieejama 
augstskolas mājas lapā angļu valodā.

Programmas pašnovērtējuma  pieejamība 
svešvalodā 

Pašnovērtējums pieejams tikai AIKNC mājas lapā 
latviešu valodā, bet nav pieejams RTU mājas 
lapā.

Pašnovērtējums pieejams tikai AIKNC mājas lapā 
latviešu valodā, bet nav pieejams RTU mājas 
lapā.

Pašnovērtējums pieejams tikai AIKNC mājas lapā 
latviešu valodā, bet nav pieejams RTU mājas 
lapā.

Kompleksu piedāvājumu ārvalstu studentiem 
esamība

Studentiem tiek piedāvātas studentu dienesta 
viesnīcas

Studentiem tiek piedāvātas studentu dienesta 
viesnīcas

Studentiem tiek piedāvātas studentu dienesta 
viesnīcasesamība  viesnīcas. viesnīcas. viesnīcas.

Tālmācības iespējas studiju programmā Ir izstrādāta bezmaksas datorprogramma 
internetā “Virtuallab”, kas veltīta dažādu 
energoelektronisko pārveidotāju datorizpētei. Ir 
iespēja mācīties mācību priekšmetu Regulēšanas 
teorijas pamati e-vidē “Blackboard”, ir iespēja 
studiju materiālu saņemt ORTUS e-sistēmā.

Mācību procesā tiek izmantotas datorprogrammas 
internetā, e-vide “Blackboard”,  ir iespēja studiju 
materiālu saņemt ORTUS e-sistēmā.

Ir ieviesta e-studiju sistēma/ vide, kur studenti ērti 
var piekļūt elektroniskajiem mācību materiāliem, 
testiem, kā arī elektroniski nodot mājas darbus, 
sadarboties gan ar kursabiedriem, gan 
pasniedzējiem.

Informācijas ieguves avoti: Intervijas ar augstskolu vadību, RTU mājas lapā pieejamā informācija, AIKNC mājas lapā pieejamie studiju programmu pašnovērtējuma ziņojumi.

© 2011 KPMG Baltics SIA, Latvijā reģistrēta sabiedrība ar ierobežotu atbildību un KPMG neatkarīgu dalībfirmu, kuras saistītas ar Šveices uzņēmumu KPMG International
Cooperative (KPMG International), tīkla dalībfirma. Visas tiesības pieder autoram. Drukāts Latvijā.
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Latvijā piedāvāto studiju programmu analīze

Augstskola Rīgas Tehniskā universitāte Rīgas Aeronavigācijas institūts

Programma Vides zinātne
(Maģistra akadēmiskā studiju programma)

Elektronisko iekārtu apkalpošana (1. līmeņa 
profesionālā studiju programma )

Gaisa transporta kustības vadība (Profesionālā 
studiju programma)

Īss studiju programmas apraksts Programmas ilgums ir 2 gadi pilna laika klātienes Studiju programmas ietvaros trīs gadu laikā tiek Studiju programmas ietvaros 4.5 līdz 5 gadu laikā 
studijām. Programmā var studēt, ja ir iegūts 
bakalaura akadēmiskais grāds vides zinātnēs vai 
inženierzinātnēs.
Programmu absolvējot, tiek iegūts maģistra 
akadēmiskais grāds vides zinātnē. 
Programmas mērķis ir sagatavot plaša profila un 
augstas kvalifikācijas speciālistus, kas ir ne tikai 
spējīgi sekot vides tehnoloģiju evolūcijai un sekmīgi 

iegūta elektronikas speciālista kvalifikācija. 
Studiju programmā ietilpst bāzes kursi – dabas 
zinātnes, matemātika un informācijas 
tehnoloģija, kā arī profila priekšmeti. Tiek 
nodrošinātas elektromontāžas un radiotehnikas 
regulēšanas un noskaņošanas prakses. 
Programmas mērķis ir nodrošināt studentiem 
tādu teorētisko zināšanu (dabas zinātnes, 

iegūst otrā līmeņa profesionālo kvalifikāciju –
gaisa satiksmes vadības inženieris. Studiju 
programmā ietilpst kursi par nozares teorētiskajām 
zināšanām, svešvalodām un dabas un darba 
aizsardzības noteikumiem. Studiju programmas 
mērķis ir sagatavot speciālistu, kas spēj organizēt 
un vadīt gaisa satiksmi saskaņā ar nacionālajiem, 
ICAO (Starptautiskā civilās aviācijas organizācija), 

piedalīties videi draudzīgu tehnoloģiju ieviešanā, bet 
nodrošināt šo tehnoloģiju attīstību ar augstu 
pievienoto vērtību.

informācijas tehnoloģijas, tehniskie, humanitārie 
un profesionālie priekšmeti) un praktisko 
iemaņu apguvi, kas dod iespēju veikt aviācijas 
elektroniskās, kā arī modernās sadzīves iekārtu 
apkalpošanu, ekspluatāciju un remontu.

Eiropas savienības un “Eurocontrol” noteikumiem 
un prasībām. Tāpat jāapgūst lidojumu drošības 
noteikumi un glābšanas procedūras, kā arī 
nacionālie un starptautiskie noteikumi par radio 
sakariem. Jāpārzina arī gaisa kuģu kontrolei un 
vadīšanai lietojamo tehnisko līdzekļu tipi un to 
izmantošana, kā arī jāpārzina gaisa kuģu tipi un to 
tehniskie raksturojumi.

Studiju programmas valoda Angļu Krievu Krievu un angļu

Programmas unikalitāte Baltijā Līdzīgu programmu angļu valodā iespējams apgūt 
Tallinas Tehnoloģiskajā universitātē, Kauņas 
Tehnoloģiskajā universitātē, Viļņas Ģedimina 
tehniskajā universitātē, Klaipēdas universitātē.

Citas augstskolas Baltijā šādu programmu 
krievu valodā nepiedāvā studēt.

Citas augstskolās Baltijā šādu programmu krievu 
valodā nepiedāvā studēt.

Studiju maksas apjoms salīdzinājumā ar 
konkurējošām augstskolām

*RTU – studiju maksa ES, Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas un 
NVS valstu studentiem, Gruzijas, Turkmenistānas Ukrainas 
studentiem/ pārējo valstu studentiem

7 402 EUR gadā (aviācijas elektronisko iekārtu 
apkalpošana) vai 

1 879 EUR gadā (vispārēju elektronisko iekārtu 
apkalpošana)

7 772 EUR gadā
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studentiem/ pārējo valstu studentiem
* KTU – studiju maksa ES valstu studentiem/ pārējo valstu studentiem
Par  studiju maksu KU dati nav pieejami

Informācijas ieguves avoti: Intervijas ar augstskolu vadību, RTU, RAI, TTU, KTU, VGTU, KU,  MRU mājas lapā pieejamā informācija, AIKNC mājas lapā pieejamie studiju programmu pašnovērtējuma ziņojumi, www.eesf.lt mājas lapā 
pieejamā informācija.
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Latvijā piedāvāto studiju programmu analīze

Augstskola Rīgas Tehniskā universitāte Rīgas Aeronavigācijas institūts

Programma Vides zinātne
(Maģistra akadēmiskā studiju programma)

Elektronisko iekārtu apkalpošana (1. līmeņa 
profesionālā studiju programma )

Gaisa transporta kustības vadība (Profesionālā 
studiju programma)

Studiju programmas ietvaros tiek apgūta Nereglamentēta profesija (Vides zinātņu maģistrs) Nereglamentēta profesija (Elektronikas Nereglamentēta profesija (Transportsistēmu 
reglamentēta / nereglamentēta profesija speciālists). inženieris).

Ārvalstu studentu skaits un raksturojums * Kopā 7 ārvalstu studenti Enerģētikas un 
elektronikas fakultātē (2010./2011. ak.g. dati). Dati 
studiju programmu griezumā netiek apkopoti.

Augstskolā kopumā studē 9.1% ārvalstu studentu 
no kopējā ārvalstu studentu skaita Latvijā, tāpēc 
tā tika ietverta šajā analīzē. 155 no 179 
studentiem ir no Krievijas (2010./2011. ak.g. dati). 
Augstskola atteicās sniegt detalizētāku informāciju 
par ārvalstu studentiem un vienīgi norādot, ka šī 

Augstskolā kopumā studē 9.1% ārvalstu studentu 
no kopējā ārvalstu studentu skaita Latvijā, tāpēc 
tā tika ietverta šajā analīzē. 155 no 179 
studentiem ir no Krievijas (2010./2011. ak.g. dati). 
Augstskola atteicās sniegt detalizētāku informāciju 
par ārvalstu studentiem un vienīgi norādot, ka šī 

programma ir viena no populārākajām ārvalstu 
studentu vidū.

programma ir viena no populārākajām ārvalstu 
studentu vidū.

Vidējais sekmju līmenis salīdzinājumā starp Informācija šādā griezumā augstskolā netiek Augstskola šādu informāciju nesniedza Augstskola šādu informāciju nesniedzaVidējais sekmju līmenis salīdzinājumā starp 
vietējiem un ārvalstu studentiem

Informācija šādā griezumā augstskolā netiek 
apkopota.

Augstskola šādu informāciju nesniedza. Augstskola šādu informāciju nesniedza.

Studiju programmai piesaistīto pasniedzēju 
kvalifikācija  

Pastāvīgi: Profesori – 5; Asociētais profesors - 1, 
Docenti - 2, Lektori – 5, vadošie pētnieki – 4; 
Pētnieki – 11; Asistenti – 6.

Profesors – 1, Docenti – 8, Lektori – 5. Profesors-1, Docenti – 5, Lektori – 13.

Ārvalstu pasniedzēji studiju programmā Programmā šobrīd nav pastāvīgu ārvalstu 
pasniedzēju. Ir piesaistīti vieslektori no Vācijas,

Ārvalstu pasniedzēji nav piesaistīti šajā 
programmā.

Ārvalstu pasniedzēji nav piesaistīti šajā 
programmā.pasniedzēju. Ir piesaistīti vieslektori no Vācijas, 

Dānijas un no Īslandes.
programmā. programmā.

Studiju programmas vai augstskolas nolikumā 
norādītais mērķis ir ārvalstu studentu 
piesaiste

Universitātes attīstības stratēģijā kā viens no 
uzdevumiem ir izvirzīta ārvalstu studentu 
piesaiste.

Augstskolas aprakstā minēts, ka tajā mācās 
studenti no dažādām valstīm un ka augstskola tiek 
atzinīgi novērtēta Gruzijā, Kazahstānā un Krievijā, 
taču studiju programmas pašvērtējumā ārvalstu 
studentu piesaiste nav norādīta kā viens no 
mērķiem. 

Augstskolas aprakstā minēts, ka tajā mācās 
studenti no dažādām valstīm un ka augstskola tiek 
atzinīgi novērtēta Gruzijā, Kazahstānā un Krievijā, 
taču studiju programmas pašvērtējumā ārvalstu 
studentu piesaiste nav norādīta, kā viens no 
mērķiem.

© 2011 KPMG Baltics SIA, Latvijā reģistrēta sabiedrība ar ierobežotu atbildību un KPMG neatkarīgu dalībfirmu, kuras saistītas ar Šveices uzņēmumu KPMG International
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* Ārvalstu studentu skaitam un sadalījumam pa valstīm izmantota RTU, RAI, sniegtā statistikas informācija.
Informācijas ieguves avoti: Intervijas ar augstskolu vadību, RTU, RAI mājas lapā pieejamā informācija, AIKNC mājas lapā pieejamie studiju programmu pašnovērtējuma ziņojumi.
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Latvijā piedāvāto studiju programmu analīze

Augstskola Rīgas Tehniskā universitāte Rīgas Aeronavigācijas institūts

Programma Vides zinātne
(Maģistra akadēmiskā studiju programma)

Elektronisko iekārtu apkalpošana (1. līmeņa 
profesionālā studiju programma )

Gaisa transporta kustības vadība (Profesionālā 
studiju programma)

Augstskolu veiktie pasākumi ārvalstu studentu Augstskola sadarbojas ar ārvalstu tehniskajām Augstskola šādu informāciju nesniedza, taču Augstskola šādu informāciju nesniedza, taču 
piesaistei augstskolām, piedalās starptautiskās konferencēs, 

aktīvi darbojas sociālajos tīklos, izplata informāciju 
reklāmas bukletos, katalogos, internetā.

informācija ir pieejama angļu un krievu valodā. 
Augstskolas mērķa valstis ir NVS valstis un 
Gruzija.

informācija ir pieejama angļu un krievu valodā. 
Augstskolas mērķa valstis ir NVS valstis un 
Gruzija.

Vai studiju programma tiek piedāvāta 
apmaiņas studentiem? 

Jā, “Erasmus” programmas ietvaros. Nē, šī augstskola nav iesaistījusies “Erasmus” 
programmā. 

Nē, šī augstskola nav iesaistījusies  “Erasmus” 
programmā. 

Informācijas par studiju programmu 
i j īb i t tā i j ā i f ā ij

Informācija par studiju programmu, augstskolas 
d bīb tā ē t i f k ltātē i j

Informācija par studiju programmu, augstskolas 
d bīb i j t k l āj l ā ļ

Informācija par studiju programmu, augstskolas 
d bīb i j t k l āj l ā ļpieejamība internetā, pieejamās informācijas 

daudzums un valoda 
darbību, tās vēsturi, fakultātēm pieejama 
augstskolas mājas lapā angļu valodā.

darbību pieejama augstskolas mājas lapā angļu  
un krievu valodā.

darbību pieejama augstskolas mājas lapā angļu 
un krievu valodā.

Programmas pašnovērtējuma  pieejamība 
svešvalodā 

Pašnovērtējums pieejams tikai AIKNC mājas lapā 
latviešu valodā, bet nav pieejams RTU mājas 
lapā.

Pašnovērtējums pieejams tikai latviešu valodā 
tikai AIKNC mājās lapā.

Pašnovērtējums pieejams tikai latviešu valodā 
tikai AIKNC mājās lapā.

Kompleksu piedāvājumu ārvalstu studentiem 
esamība

Studentiem tiek piedāvātas studentu dienesta 
viesnīcas

Studentiem tiek piedāvātas kopmītnes. Studentiem tiek piedāvātas kopmītnes.
esamība  viesnīcas.

Tālmācības iespējas studiju programmā Ir ieviesta e-studiju sistēma/ vide, kur studenti ērti 
var piekļūt elektroniskajiem mācību materiāliem, 
testiem, kā arī elektroniski nodot mājas darbus, 
sadarboties gan ar kursabiedriem, gan 
pasniedzējiem.

Netiek piedāvāta tālmācība. Netiek piedāvāta tālmācība.

Informācijas ieguves avoti: Intervijas ar augstskolu vadību RTU RAI mājas lapā pieejamā informācija AIKNC mājas lapā pieejamie studiju programmu pašnovērtējuma ziņojumiInformācijas ieguves avoti: Intervijas ar augstskolu vadību, RTU, RAI mājas lapā pieejamā informācija, AIKNC mājas lapā pieejamie studiju programmu pašnovērtējuma ziņojumi.

© 2011 KPMG Baltics SIA, Latvijā reģistrēta sabiedrība ar ierobežotu atbildību un KPMG neatkarīgu dalībfirmu, kuras saistītas ar Šveices uzņēmumu KPMG International
Cooperative (KPMG International), tīkla dalībfirma. Visas tiesības pieder autoram. Drukāts Latvijā.
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Latvijā piedāvāto studiju programmu analīze

Augstskola RISEBA Banku augstskola

Programma Starptautiskais bizness                   
(Profesionālā maģistra studiju programma)

Eiropas Biznesa studijas                 
(Profesionālā bakalaura studiju programma)

Starptautiskās finanses un banku darbība
(Profesionālā maģistra studiju programma)

Īss studiju programmas apraksts Programmas ilgums ir 1,5 gadi ar augstāko Programma ilgst 4 gadus pilna laika klātienes Programmas ilgums ir 1,5 gadi - ar profesionālo
profesionālo izglītību vai 2 gadi ar augstāko 
akadēmisko izglītību. Programmu absolvējot, ir 
iespēja iegūt profesionālo maģistra grādu 
starptautiskajā biznesā ar kvalifikāciju -
uzņēmumu un iestāžu vadītājs. Studijas notiek 
pilna laika klātienē. 
Programmas obligātie kursi ir starptautiskā vide, 
starptautiskā biznesa darbības aspekti, 

studijās un iegūstamais grāds ir profesionālais 
bakalaura grāds Eiropas biznesā ar kvalifikāciju 
uzņēmumu un iestāžu vadītājs. 
Programmā ir iekļauti vispārizglītojošie kursi, 
nozares teorētiskie un informācijas tehnoloģiju 
kursi un nozares profesionālie specializācijas 
kursi, kā arī papildus jāiziet  prakse. 
Programmas mērķis ir nodrošināt studējošajiem 

bakalaura grādu vai 2,5 gadi - ar akadēmisko
bakalaura grādu. Programma tiek īstenota
sadarbībā ar Šveices Biznesa skolu (SBS Swiss 
Business School). Pēc programmas apgūšanas 
absolventiem tiek piešķirti divi diplomi: Šveices 
biznesa skolas maģistra grāds biznesa vadībā un 
Banku augstskolas maģistra profesionālais grāds 
finansēs.

starptautiskā biznesa tirgvedība un stratēģiskie 
aspekti, kā arī pētniecība, uzņēmējdarbība, 
finanšu vadība un vadībzinātnes, kā arī papildus ir 
jāiziet profesionālā darba prakse.
Programmas mērķis ir sniegt studējošiem 
padziļinātas zināšanas un profesionālu
kompetenci, lai darbotos starptautiskā 
uzņēmējdarbības vidē, attīstītu jaunas prasmes un 

teorētisko zināšanu un pētniecības iemaņu apguvi 
un praktisku pielietojumu, sagatavot speciālistus 
zinātniski pamatotai darbībai valsts un privātajās 
uzņēmējdarbības struktūrās Latvijā un Eiropā, kā 
arī dotu viņiem iespēju turpināt studijas 
maģistrantūrā.
Programma piedāvā arī iespēju studentiem iegūt 
dubultdiplomu – daļa mācību laika tiek pavadīts 

Programmas mērķis ir sagatavot profesionālus 
augstākās izglītības speciālistus investīciju 
projektu vadīšanai, darbam finanšu un 
kredītiestādēs, ieguldījumu kompānijās, 
apdrošināšanas sabiedrībās un lielajās 
korporācijās finanšu līdzekļu modelēšanā un 
prognozēšanā, pētnieciskā un jaunrades darba 
veikšanai. Programmā īpaša vērība tiek pievērsta 

spējas dibināt un vadīt uzņēmumu, kā arī 
paplašināt tā darbību mainīgā starptautiskā 
biznesa vidē. 
Programma piedāvā arī iespēju studentiem iegūt 
dubultdiplomu – daļa mācību laika tiek pavadīts 
RISEBA, bet daļa augstskolā ārvalstīs, ar kuru ir 
noslēgts sadarbības līgums. RISEBA ir noslēgti 
līgumi par dubultdiplomu iegūšanu ar Francijas, 

RISEBA, bet daļa augstskolā ārvalstīs, ar kuru ir 
noslēgts sadarbības līgums. RISEBA ir noslēgti 
līgumi par dubultdiplomu iegūšanu ar Francijas, 
Nīderlandes, Somijas, Zviedrijas un Lielbritānijas 
augstskolām.

biznesa starptautiskajiem aspektiem un ir 
orientēta uz minēto organizāciju vadošajiem 
speciālistiem, vadītājiem, perspektīviem 
darbiniekiem un visiem interesentiem, kas vēlas 
padziļināt savas profesionālās zināšanas. 

Zviedrijas, Nīderlandes un Somijas augstskolām.

Studiju programmas valoda Angļu Angļu Angļu

Programmas unikalitāte Baltijā Līdzīgu programmu angļu valodā iespējams apgūt
Latvijas Universitātē, Igaunijas Biznesa skolā, 
Tallinas Tehnoloģiju universitātē, Viļņas 
Universitātē, ISM Ekonomikas un Vadības 

Līdzīgu programmu angļu valodā iespējams apgūt 
Viļņas Universitātes Starptautiskajā biznesa skolā, 
Tallinas Tehnoloģiju universitātē, Igaunijas 
Biznesa skolā.

Līdzīgu programmu angļu valodā iespējams apgūt
Rīgas Biznesa skolā, Igaunijas Biznesa skolā, 
Tallinas Tehnoloģiju universitātē, ISM Ekonomikas 
un Vadības universitātē.

© 2011 KPMG Baltics SIA, Latvijā reģistrēta sabiedrība ar ierobežotu atbildību un KPMG neatkarīgu dalībfirmu, kuras saistītas ar Šveices uzņēmumu KPMG International
Cooperative (KPMG International), tīkla dalībfirma. Visas tiesības pieder autoram. Drukāts Latvijā.
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Informācijas ieguves avoti: Intervijas ar augstskolu vadību, RISEBA, BA mājas lapā pieejamā informācija, AIKNC pieejamie studiju programmu pašnovērtējuma ziņojumi, www.eesf.lt un www.studyinestonia.ee mājas lapās pieejamā informācija.
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Augstskola RISEBA Banku augstskola

Programma Starptautiskais bizness                   
(Profesionālā maģistra studiju programma)

Eiropas Biznesa studijas                 
(Profesionālā bakalaura studiju programma)

Starptautiskās finanses un banku darbība
(Profesionālā maģistra studiju programma)

Studiju maksas apjoms salīdzinājumā ar 
konkurējošām augstskolām 3 300 3 000 3 3043 220
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* LU, IBS – studiju maksa ES un EEZ valstu studentiem/ pārējo 
valstu studentiem

pārējo valstu studentiem
* IBS – studiju maksa ES un EEZ valstu studentiem/ pārējo valstu 
studentiem

Studiju programmas ietvaros tiek apgūta 
reglamentēta / nereglamentēta profesija 

Nereglamentēta profesija (Uzņēmumu un iestāžu 
vadītājs)

Nereglamentēta profesija (Uzņēmumu un iestāžu 
vadītājs)

Nereglamentēta profesija (Finansists)

Ārvalstu studentu skaits un raksturojums * 10 ārvalstu studenti mācās maģistrantūras 
biznesa programmās (2010 /2011 ak g dati)

* 38 ārvalstu studenti mācās bakalaura biznesa 
programmās (2010 /2011 ak g dati) Augstskolai

* 1 ārvalstu students no Igaunijas (2010./2011. 
ak g dati)biznesa programmās (2010./2011. ak.g. dati). 

Augstskolai nav apkopoti dati par ārvalstu 
studentu raksturojumu Starptautiskajā biznesa 
studiju programmā.

programmās (2010./2011. ak.g. dati). Augstskolai 
nav apkopoti dati par ārvalstu studentu 
raksturojumu  Eiropas Biznesa studiju programmā.

ak.g. dati).

Vidējais sekmju līmenis salīdzinājumā starp 
vietējiem un ārvalstu studentiem

Informācija šādā griezumā augstskolā netiek 
apkopota.

Informācija šādā griezumā augstskolā netiek 
apkopota.

Vidējais sekmju līmenis būtiski neatšķiras starp 
vietējiem un ārvalstu studentiem.

Studiju programmai piesaistīto pasniedzēju Pastāvīgi augstskolā strādā 17 profesori asociētie Pastāvīgi augstskolā strādā 17 profesori asociētie Pastāvīgi: Profesori 9; Docenti 6; Lektori 3Studiju programmai piesaistīto pasniedzēju 
kvalifikācija  

Pastāvīgi augstskolā strādā 17 profesori, asociētie 
profesori , 22 docenti un  20 lektori, no tiem 20 
pasniedzēji pasniedz lekcijas Starptautiskajā 
biznesa programmā.

Pastāvīgi augstskolā strādā 17 profesori, asociētie 
profesori , 22 docenti un  20 lektori, no tiem 36 
pasniedzēji pasniedz lekcijas Eiropas Biznesa 
studiju programmā.

Pastāvīgi: Profesori – 9; Docenti – 6; Lektori – 3.

Ārvalstu pasniedzēji studiju programmā Programmai piesaistīti vieslektori no Baltijas, 
Eiropas un Ziemeļamerikas sadarbības 
universitātēm un augstskolām.

Programmai piesaistīti vieslektori no Baltijas, 
Eiropas un Ziemeļamerikas sadarbības 
universitātēm un augstskolām.

6 pastāvīgie pasniedzēji no Šveices.

*Ārvalstu studentu skaitam un sadalījumam pa valstīm izmantota RISEBA, BA statistikas informācija

© 2011 KPMG Baltics SIA, Latvijā reģistrēta sabiedrība ar ierobežotu atbildību un KPMG neatkarīgu dalībfirmu, kuras saistītas ar Šveices uzņēmumu KPMG International
Cooperative (KPMG International), tīkla dalībfirma. Visas tiesības pieder autoram. Drukāts Latvijā.
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Informācijas ieguves avoti: Intervijas ar augstskolu vadību, RISEBA, BA, LU, RBS, IBS, TTU, VU, ISM EVU, VU (SBS) mājas lapā pieejamā informācija, AIKNC mājas lapā pieejamie studiju programmu pašnovērtējuma ziņojumi.
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Augstskola RISEBA Banku augstskola

Programma Starptautiskais bizness                   
(Profesionālā maģistra studiju programma)

Eiropas Biznesa studijas                 
(Profesionālā bakalaura studiju programma)

Starptautiskās finanses un banku darbība
(Profesionālā maģistra studiju programma)

Studiju programmas vai augstskolas nolikumā 
norādītais mērķis ir ārvalstu studentu

Viena no prioritātēm augstskolas stratēģijā ir 
internacionalizācija un starptautisko studentu

Viena no prioritātēm augstskolas stratēģijā ir 
internacionalizācija un starptautisko studentu

Augstskola pievērš lielu uzmanību ārvalstu 
studentu piesaistīšanai studijām augstskolānorādītais mērķis ir ārvalstu studentu 

piesaiste
internacionalizācija un starptautisko studentu 
skaita būtiska palielināšana.

internacionalizācija un starptautisko studentu 
skaita būtiska palielināšana.

studentu piesaistīšanai studijām augstskolā.

Augstskolu veiktie pasākumi ārvalstu studentu 
piesaistei

Augstskola ir piedalījusies izstādēs Ukrainā, 
Lietuvā un Kazahstānā un citās Āzijas valstīs. 
Tiek izmantoti aģentu pakalpojumi, kā arī 
augstskolai ir izstrādāta mārketinga politika un 
stratēģija. Virzībai starptautiskajos tirgos tiek veikti 
tirgus pētījumi Augstskola sevi popularizē

Augstskola ir piedalījusies izstādēs Ukrainā, 
Lietuvā un Kazahstānā un citās Āzijas valstīs. 
Tiek izmantoti aģentu pakalpojumi, kā arī 
augstskolai ir izstrādāta mārketinga politika un 
stratēģija. Virzībai starptautiskajos tirgos tiek veikti 
tirgus pētījumi Augstskola sevi popularizē

Augstskola iesaistās pētniecības darbā, mācību 
līdzekļu izdošanā, piedalās starptautiskajās 
zinātniskajās konferencēs, darbojas 
starptautiskajās organizācijās, augstskola aktīvi 
darbojas sociālajos tīklos, ik gadu rīko 
starptautisko projektu nedēļutirgus pētījumi.  Augstskola sevi popularizē 

internetā, informatīvajos bukletos, kurus izsūta 
partneraugstskolām, kā arī citām augstskolām, lai 
reklamētu programmu ārvalstīs.

tirgus pētījumi.  Augstskola sevi popularizē 
internetā, informatīvajos bukletos, kurus izsūta 
partneraugstskolām, kā arī citām augstskolām, lai 
reklamētu programmu ārvalstīs.

starptautisko projektu nedēļu.

Vai studiju programma tiek piedāvāta 
apmaiņas studentiem? 

Jā, “Erasmus” programmas ietvaros un 
dubultdiplomu līgumu ietvaros.

Jā, “Erasmus” programmas ietvaros un 
dubultdiplomu līgumu ietvaros.

Programma netiek piedāvāta apmaiņas 
studentiem.

Informācijas par studiju programmu Informācija par studiju programmu, augstskolas Informācija par studiju programmu, augstskolas Plaša informācija par studiju programmu, j p j p g
pieejamība internetā, pieejamās informācijas 
daudzums un valoda 

j p j p g , g
darbību pieejama augstskolas mājas lapā angļu 
valodā.

j p j p g , g
darbību pieejama augstskolas mājas lapā angļu 
valodā.

j p j p g ,
augstskolas darbību, Latviju ir pieejama 
augstskolas mājas lapā angļu valodā.

Programmas pašnovērtējuma  pieejamība 
svešvalodā 

Pašnovērtējums angļu valodā ir pieejams AIKNC 
mājas lapā, RISEBA mājas lapā - tikai latviešu 
valodā.

Pašnovērtējums angļu valodā ir pieejams gan 
AIKNC, gan RISEBA mājas lapā.

Pašnovērtējums pieejams AIKNC mājas lapā gan 
latviešu, gan angļu valodā, BA mājas lapā tikai 
latviešu valodā.

Kompleksu piedāvājumu ārvalstu studentiem Studentiem tiek piedāvātas iespēja dzīvot Studentiem tiek piedāvātas iespēja dzīvot Studentiem tiek piedāvāta studentu dienesta 
esamība  jauniešu viesnīcā par izdevīgākām cenām. jauniešu viesnīcā par izdevīgākām cenām. viesnīca.

Tālmācības iespējas studiju programmā Ir ieviesta iespēja saņemt vieslektoru konsultācijas  
vai noklausīties vieslektoru lekcijas internetā, bet 
programmu pilnībā tālmācībā realizēt nav 
paredzēts.

Netiek piedāvāta tālmācība. Ir ieviesta iespēja atsevišķus eksāmenus kārtot 
tiešsaistes režīmā un gala projektus iesniegt 
elektroniski, bet programmu pilnībā tālmācībā 
realizēt nav paredzēts.

Informācijas ieguves avoti: Intervijas ar augstskolu vadību, RISEBA, BA mājas lapā pieejamā informācija, AIKNC mājas lapā pieejamie studiju programmu pašnovērtējuma ziņojumi.
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Augstskola Banku augstskola Rīgas Ekonomikas augstskola

Programma Uzņēmumu vadīšana radošajās industrijās 
(Profesionālā maģistra studiju programma)

Ekonomika un uzņēmējdarbība           
(Bakalaura studiju programma)

Uzņēmējdarbības vadība
(Profesionālā maģistra studiju programma)

Īss studiju programmas apraksts Programmas ilgums ir 1,5 gadi ar profesionālo
bakalaura grādu vai 2 5 gadi ar akadēmisko

Studiju programmas ietvaros tiek iegūts 
akadēmiskais sociālo zinātņu bakalaura grāds

Studiju programmas ietvaros tiek iegūts 
profesionālais maģistra grāds uzņēmējdarbībasbakalaura grādu vai 2,5 gadi ar akadēmisko

bakalaura grādu.
Programmu absolvējot, tiek iegūts profesionālais 
maģistra grāds uzņēmējdarbības vadīšanā.
Programma sagatavo uzņēmuma vadītājus 
darbam radošo industriju uzņēmumos, kas spēj 
nodrošināt uzņēmumu ar augstu jaunrades 
potenciālu un pievienoto vērtību ilgtermiņa 
konkurētspējas nodrošināšanai nacionālā un

akadēmiskais sociālo zinātņu bakalaura grāds  
ekonomikā. Studiju programma klātienē tiek 
apgūta 3 gadus. Studiju ietvaros tiek apgūtas  
piecas kursu grupas dažādās tematiskajās jomās: 
ekonomikas kursi, finanšu un grāmatvedības 
kursi, biznesa vadības kursi, pētniecības metožu 
kursi un komunikāciju kursi. Trešajā studiju gadā 
iespējams izvēlēties arī starp ekonomikas vai 
mārketinga un finanšu vai uzņēmējdarbības

profesionālais maģistra grāds uzņēmējdarbības 
vadībā. Studiju programma nepilna laika klātienē 
tiek apgūta 2 gadus. Studiju programma 
paredzēta vadītājiem, kas strādā vidējā vai 
augstākā līmeņa vadošos amatos privātajā valsts 
sektorā vai nevalstiskajās organizācijās un kam ir 
vismaz piecu gadu darba pieredze ar 
acīmredzamu karjeras izaugsmi.
Studiju ietvaros tiek apgūtas piecas kursu grupaskonkurētspējas nodrošināšanai nacionālā un 

starptautiskajā tirgū.
mārketinga un finanšu vai uzņēmējdarbības 
specializācijām. Obligāts nosacījums absolvēšanai 
ir prakse studiju specialitātē pēc pirmā un otrā 
kursa.

Studiju ietvaros tiek apgūtas  piecas kursu grupas 
dažādās tematiskajās jomās: ekonomika un 
finanses, vadība, pievienotās vērtības radīšana, 
līderība un korporatīvā atbildība, starptautiskā 
pieredze.

Studiju programmas valoda Angļu Angļu Angļu

Programmas unikalitāte Baltijā Līdzīgas programmas netiek piedāvātas angļu Pēc satura līdzīgas programmas angļu valodā Līdzīgu programmu angļu valodā iespējams apgūtProgrammas unikalitāte Baltijā Līdzīgas programmas netiek piedāvātas angļu 
valodā citās Baltijas valstu augstākās izglītības 
iestādēs.

Pēc satura līdzīgas programmas angļu valodā 
pieejamas vairākās citās augstskolās Latvijā un 
Baltijā. Tāpēc studiju maksas līmeņi netiek 
salīdzināti.

Līdzīgu programmu angļu valodā iespējams apgūt 
Rīgas Biznesa skolā, Igaunijas Biznesa skolā un 
Baltijas menedžmenta institūtā.

Studiju maksas apjoms salīdzinājumā ar 
konkurējošām augstskolām

3 700 EUR gadā ar profesionālo bakalaura grādu

2 448 EUR gadā ar akadēmisko bakalaura grādu

3 500 EUR gadā 10,500
8,198

3,027
5,125
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6,000
8,000
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* REA - 12 000 EUR gadā, ja studiju maksa tiek maksāta četros 
maksājumos

* IBS - studiju maksa ES valstu studentiem/ pārējo valstu 
studentiem

Studiju programmas ietvaros tiek apgūta Nereglamentēta profesija (Uzņēmumu un iestāžu Nereglamentēta profesija (Sociālo zinātņu Nereglamentēta profesija (Profesionālais maģistrs

0
2,000
4,000

REA* RBS IBS*

E
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Studiju programmas ietvaros tiek apgūta 
reglamentēta / nereglamentēta profesija 

Nereglamentēta profesija (Uzņēmumu un iestāžu 
vadītājs)

Nereglamentēta profesija (Sociālo zinātņu 
bakalaurs ekonomikā)

Nereglamentēta profesija (Profesionālais maģistrs 
uzņēmējdarbības vadībā)

Informācijas ieguves avoti: Intervijas ar augstskolu vadību, BA, REA, RBS, IBS, BMI mājas lapā pieejamā informācija, AIKNC mājas lapā pieejamie studiju programmu pašnovērtējuma ziņojumi, www.eesf.lt un www.studyinestonia.ee mājas 
lapā pieejamā informācija.
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Latvijā piedāvāto studiju programmu analīze

Augstskola Banku augstskola Rīgas Ekonomikas augstskola

Programma Uzņēmumu vadīšana radošajās industrijās 
(Profesionālā maģistra studiju programma)

Ekonomika un uzņēmējdarbība (Bakalaura 
studiju programma)

Uzņēmējdarbības vadība
(Profesionālā maģistra studiju programma)

Ārvalstu studentu skaits un raksturojums Programmā šobrīd nemācās ārvalstu studenti. * Kopā 125 ārvalstu studenti (2010./2011. ak.g. dati). * Kopā 8 ārvalstu studenti (2010./2011. ak.g. dati).
I ijMoldova Igaunija, 
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Lietuva, 
91

Moldova
, 1

Lietuva, 1

Francija, 2

Izraēla, 1

Horvātija, 1

Ukraina, 1

Vidējais sekmju līmenis salīdzinājumā starp 
vietējiem un ārvalstu studentiem

Nav datu, jo programmā šobrīd nemācās ārvalstu 
studenti.

Vidējais sekmju līmenis būtiski neatšķiras starp 
vietējiem un ārvalstu studentiem.

Vidējais sekmju līmenis būtiski neatšķiras starp 
vietējiem un ārvalstu studentiem.

Studiju programmai piesaistīto pasniedzēju 
kvalifikācija  

Pastāvīgi: Profesors – 1; Asociētie profesori – 2; 
Docenti – 4; Lektors –1.

Pastāvīgi: Profesors – 1; Asociētie profesori – 2; 
Docenti – 28; Lektori – 12, Asistenti – 6.

Informācija par akadēmiskā personāla sadalījumu 
pa amatiem nebija pieejama, taču programmā 
pastāvīgi pasniedz 6 pasniedzēji ar maģistra grādu

91
ASV, 1Dānija, 1

pastāvīgi pasniedz 6 pasniedzēji ar maģistra grādu 
un 11 pasniedzēji ar doktora grādu.

Ārvalstu pasniedzēji studiju programmā Programmā šobrīd nav pastāvīgu ārvalstu 
pasniedzēju. Ir piesaistīti vieslektori no Dānijas, 
Zviedrijas, Lielbritānijas, Somijas, Igaunijas.

Pastāvīgie pasniedzēji: Lietuva – 1; ASV – 1; Dānija 
– 1. 
Viespasniedzēji: Zviedrija – 12, ASV – 3, Somija – 1.

18 ārvalstu pasniedzēji (lielākoties no Zviedrijas, 
ASV un Lielbritānijas) un 3 pasniedzēji no Latvijas, 
kuri ir ieguvuši izglītību ārzemju augstskolās.

Studiju programmas vai augstskolas 
nolikumā norādītais mērķis ir ārvalstu 

Augstskola pievērš lielu uzmanību ārvalstu 
studentu piesaistīšanai studijām augstskolā.

Augstskolas un studiju programmas nolikumā kā 
mērķis nav norādīta ārvalstu studentu piesaiste.

Programmas pašnovērtējumā kā mērķis ir minēta 
ārvalstu studentu piesaiste un īpatsvara 

studentu piesaiste palielināšana programmā līdz 50% no kopējā 
studentu skaita.

Augstskolu veiktie pasākumi ārvalstu 
studentu piesaistei

Augstskola iesaistās pētniecības darbā, mācību 
līdzekļu izdošanā, piedalās starptautiskajās 
zinātniskajās konferencēs, darbojas 
starptautiskajās organizācijās,  sadarbojas ar 
partneraugstskolām, aktīvi darbojas sociālajos 

Dalība starptautiskās augstākās izglītības izstādēs, 
reklāmas izvietošana internetā, vizītes vidusskolās 
Latvijā un ārvalstīs.

Reklāma/ reklāmas raksti internetā, iespiestajos 
medijos. PR braucieni uz Lietuvu, Igauniju, 
Moldovu. Absolventu tīkla, kas strādā ārvalstīs, 
izmantošana.

© 2011 KPMG Baltics SIA, Latvijā reģistrēta sabiedrība ar ierobežotu atbildību un KPMG neatkarīgu dalībfirmu, kuras saistītas ar Šveices uzņēmumu KPMG International
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tīklos, ik gadu rīko starptautisko projektu nedēļu.

* Ārvalstu studentu skaitam un sadalījumam pa valstīm izmantota BA, REA sniegtā statistikas informācija
Informācijas ieguves avoti: Intervijas ar augstskolu vadību, BA, REA, RBS, IBS, BMI mājas lapā pieejamā informācija,  AIKNC mājas lapā pieejamie studiju programmu pašnovērtējuma ziņojumi.
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Latvijā piedāvāto studiju programmu analīze

Augstskola Banku augstskola Rīgas Ekonomikas augstskola

Programma Uzņēmumu vadīšana radošajās industrijās 
(Profesionālā maģistra studiju programma)

Ekonomika un uzņēmējdarbība           
(Bakalaura studiju programma)

Uzņēmējdarbības vadība
(Profesionālā maģistra studiju programma)

Vai studiju programma tiek piedāvāta 
apmaiņas studentiem?

Programma netiek piedāvāta apmaiņas 
studentiem

Jā, “Erasmus” un “HESP” programmu ietvaros, kā 
arī balstoties uz starpaugstskolu līgumiem

Nē, programma netiek piedāvāta apmaiņas 
studentiem Pēc augstskolas pārstāvja teiktāapmaiņas studentiem? studentiem. arī balstoties uz starpaugstskolu līgumiem. studentiem. Pēc augstskolas pārstāvja teiktā, 
šādās augstākā līmeņa vadītāju programmās 
parasti netiek piedāvātas tādas apmaiņas 
programmas kā pilna laika bakalaura vai 
maģistrantūras programmās. Tomēr uz augstskolu 
brauc studenti, kas šo pašu programmu apgūst 
augstskolas māsas skolās – Stokholmā un 
Sanktpēterburgā, lai arī saskarsme ar Rīgas 
studentiem ir tikai neformālās aktivitātēs unstudentiem ir tikai neformālās aktivitātēs un 
viesstudenti apgūst citus priekšmetus.

Informācijas par studiju programmu 
pieejamība internetā, pieejamās informācijas 
daudzums un valoda 

Plaša informācija par studiju programmu, 
augstskolas darbību, Latviju ir pieejama 
augstskolas mājas lapā angļu valodā.

Informācija pieejama augstskolas mājas lapā 
angļu un igauņu valodā. Informatīvi materiāli 
pieejami arī krievu valodā.

Informācija par studiju programmu pieejama 
augstskolas mājas lapā angļu valodā.

Programmas pašnovērtējuma  pieejamība 
svešvalodā

Pašnovērtējums pieejams AIKNC mājas lapā gan 
latviešu gan angļu valodā BA mājas lapā tikai

Pašnovērtējums pieejams AIKNC mājas lapā 
latviešu valodā bet nav pieejams REA mājas

Pašvērtējums pieejams AIKNC mājas lapā gan 
latviešu gan angļu valodā bet nav pieejams REAsvešvalodā latviešu, gan angļu valodā, BA mājas lapā tikai 

latviešu valodā.
latviešu valodā, bet nav pieejams REA mājas 
lapā.

latviešu gan angļu valodā, bet nav pieejams REA 
mājas lapā.

Kompleksu piedāvājumu ārvalstu studentiem 
esamība  

Studentiem tiek piedāvāta studentu dienesta 
viesnīca.

Studentiem tiek piedāvātas studentu kopmītnes. Studentiem ir pieejamas kopmītnes, kurās 
mitināties studiju moduļu norises laikā.

Tālmācības iespējas studiju programmā Nav paredzēta tālmācība. Tālmācība šajā studiju programmā netiek 
realizēta, kā arī nav plānots to ieviest.

Tālmācība šajā studiju programmā netiek 
realizēta, kā arī nav plānots to ieviest.

Informācijas ieguves avoti: Intervijas ar augstskolu vadību, BA, REA mājas lapā pieejamā informācija, AIKNC mājas lapā pieejamie studiju programmu pašnovērtējuma ziņojumi.
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Latvijā piedāvāto studiju programmu analīze

Augstskola Baltijas Starptautiskā akadēmija

Programma Uzņēmējdarbības vadība un administrēšana 
(Profesionālā maģistra studiju programma)

Finanšu vadība (2. līmeņa profesionālā 
bakalaura studiju programma)

Datordizains  (2. līmeņa profesionālā bakalaura 
studiju programma)

Īss studiju programmas apraksts Programmas ilgums ir 1,5 gadi vai 2 gadi pilna
laika studijām

Programmas ilgums ir 4 gadi (pilna laika) vai 4,5 
gadi (nepilna laika) Programmā var studēt ja ir

Programmas ilgums ir 4 gadi (pilna laika) vai 4,5 
gadi (nepilna laika) Programmā var studēt ja irlaika studijām.  

Programmā var studēt, ja ir iegūta vismaz 4 gadu
augstākā izglītība vadības zinātnē vai ekonomikā.
Programmu absolvējot, tiek iegūts profesionālais 
maģistra grāds uzņēmējdarbības vadībā un 
administrēšanā, kas dod tiesības strādāt 
pedagoģisku darbu un pasniegt sociālās zinības 
(ekonomiku, vadībzinības) skolās, koledžās un 
augstskolās turpināt izglītību doktorantūrā kā arī

gadi  (nepilna laika). Programmā var studēt, ja ir 
iegūta vidējā vispārējā, vidējā profesionālā vai 
augstākā izglītība. 
Programmu absolvējot, tiek iegūts profesionālais 
bakalaurs finanšu vadībā un tiek iegūta 
kvalifikācija - finansists.
Programmas mērķis ir sagatavot profesionālus 
speciālistus finanšu un grāmatvedības jomā, lai 
viņi spētu nodrošināt sistemātisku pieeju finanšu

gadi (nepilna laika). Programmā var studēt, ja ir 
iegūta vispārējā vidējā, profesionālā vidējā vai 
augstākā izglītība.
Programmu absolvējot, tiek iegūts profesionālais 
bakalaurs dizainā un kvalifikācija – datordizainers.
Studentiem ir iespēja izvēlēties apgūt padziļināti 
sekojošus kursus: interneta lapu veidošanu vai 
interjera dizainu, poligrāfijas pamatus un lietišķo 
grafiku maketēšanu arhitektūras pamatus vaiaugstskolās, turpināt izglītību doktorantūrā, kā arī 

strādāt uzņēmējdarbībā kā dažādu līmeņu 
vadītājam.
Studiju programma nodrošina augstas 
kvalifikācijas vadības speciālistu sagatavošanu, 
kuri spējīgi sekmīgi konkurēt uzņēmējdarbības 
jomā darba tirgū gan Latvijā, gan ES.
Programmas obligāta sastāvdaļa ir prakse.

viņi spētu nodrošināt sistemātisku pieeju finanšu 
un ekonomiskās informācijas apstrādāšanas un 
uzskaites ciklam, analizēt to ar mūsdienu 
progresīvo pētniecības metožu palīdzību, pieņemt 
lēmumus pārvaldes jautājumos un izanalizēt to 
sekas. Programmas obligāta sastāvdaļa ir prakse.

grafiku, maketēšanu, arhitektūras pamatus vai 
animāciju, kas ļauj pēc izglītības iegūšanas 
specializēties konkrētajā dizaina jomā.
Programmā mērķis ir sagatavot starptautiskā 
līmenī konkurētspējīgus speciālistus ar 
vispusīgām zināšanām dizainā, kuri, profesionāli 
tālākizglītojoties, varētu kvalificēti darboties 
Latvijas darba tirgū (dizaina, kultūras, pētniecības 
un ražošanas nozarēs) Programmas obligātaun ražošanas nozarēs). Programmas obligāta 
sastāvdaļa ir prakse.

Studiju programmas valoda Angļu vai krievu Krievu Angļu vai krievu

Programmas unikalitāte Baltijā Pēc satura līdzīgas programmas angļu valodā 
pieejamas vairākās citās augstskolās Latvijā un 
Baltijā. Tāpēc studiju maksas līmeņi netiek 
salīdzināti.

Līdzīgu programmu krievu valodā iespējams 
apgūt Mykolas Romeris Universitātē.

Līdzīgas programmas angļu vai krievu valodā 
netiek piedāvātas citās Baltijas valstu augstākās 
izglītības iestādēs.

salīdzināti.

Studiju maksas apjoms salīdzinājumā ar 
konkurējošām augstskolām

1 707 EUR gadā ES valstu studentiem

2 200 EUR gadā pārējo valstu studentiem

1 992 EUR gadā ES valstu studentiem; 
2 400 EUR gadā pārējo valstu studentiem
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* BSA - studiju maksa ES valstu studentiem/ pārējo valstu 
studentiem

Informācijas ieguves avoti: Intervijas ar augstskolu vadību, BSA, MRU mājas lapā pieejamā informācija, AIKNC mājas lapā pieejamie studiju programmu pašnovērtējuma ziņojumi, www.eesf.lt un www.studyinestonia.ee mājas lapā pieejamā 
informācija.

BSA MRU
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Latvijā piedāvāto studiju programmu analīze

Augstskola Baltijas Starptautiskā akadēmija

Programma Uzņēmējdarbības vadība un administrēšana 
(Profesionālā maģistra studiju programma)

Finanšu vadība (2. līmeņa profesionālā 
bakalaura studiju programma)

Datordizains  (2. līmeņa profesionālā bakalaura 
studiju programma)

Studiju programmas ietvaros tiek apgūta 
reglamentēta / nereglamentēta profesija

Nereglamentēta profesija (Profesionālais maģistrs 
uzņēmējdarbības vadībā un administrēšanā)

Nereglamentēta profesija (Finansists) Nereglamentēta profesija (Datordizainers)
reglamentēta / nereglamentēta profesija uzņēmējdarbības vadībā un administrēšanā)

Ārvalstu studentu skaits un raksturojums * Kopā 19 ārvalstu studenti . Informāciju par 
studentu sadalījumu pa valstīm studiju programmu 
griezumā augstskola neapkopo.

* Kopā 7 ārvalstu studenti. Informāciju par 
studentu sadalījumu pa valstīm studiju programmu 
griezumā augstskola neapkopo.

* Kopā 9 ārvalstu studenti. Informāciju par 
studentu sadalījumu pa valstīm studiju programmu 
griezumā augstskola neapkopo.

Vidējais sekmju līmenis salīdzinājumā starp Informācija šādā griezumā augstskolā netiek Informācija šādā griezumā augstskolā netiek Informācija šādā griezumā augstskolā netiek 
vietējiem un ārvalstu studentiem apkopota. apkopota. apkopota.

Studiju programmai piesaistīto pasniedzēju 
kvalifikācija  

Pastāvīgi: Profesori – 22; docenti – 8. Pastāvīgi: Asociētie profesori – 3; Docenti – 36; 
Lektori – 15; Asistenti – 1.

Pastāvīgi: Profesori – 9; Docenti – 13; Lektori un 
asistenti – 13.

Ārvalstu pasniedzēji studiju programmā Programmā šobrīd nav pastāvīgu ārvalstu 
pasniedzēju. Ir piesaistīti vieslektori no Polijas, 
Austrijas, Vācijas, Krievijas, Baltkrievijas, Dānijas, 

Programmā šobrīd nav pastāvīgu ārvalstu 
pasniedzēju. Ir piesaistīti vieslektori no Francijas, 
Vācijas, Īrijas, Lielbritānijas, Spānijas, Itālijas, 

Programmā šobrīd nav pastāvīgu ārvalstu 
pasniedzēju. Ir piesaistīti vieslektori no ASV, 
Vācijas, Polijas, Somijas, Īslandes, Lietuvas un j j j j j

Igaunijas.
j j j j j

ASV, Krievijas.
j j j

Krievijas.

Studiju programmas vai augstskolas nolikumā 
norādītais mērķis ir ārvalstu studentu 
piesaiste

Kā mērķis studiju programmas attīstības plānā  ir 
izvirzīta ārvalstu studentu piesaiste.

Augstskolas un studiju programmas nolikumā kā 
mērķis nav norādīta ārvalstu studentu piesaiste.

Augstskolas un studiju programmas nolikumā kā 
mērķis nav norādīta ārvalstu studentu piesaiste.

* Ārvalstu studentu skaitam izmantota BSA sniegtā statistikas informācija
Informācijas ieguves avoti: Intervijas ar augstskolu vadību, BSA mājas lapā pieejamā informācija, AIKNC mājas lapā pieejamie studiju programmu pašnovērtējuma ziņojumi.
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Latvijā piedāvāto studiju programmu analīze

Augstskola Baltijas Starptautiskā akadēmija

Programma Uzņēmējdarbības vadība un administrēšana 
(Profesionālā maģistra studiju programma)

Finanšu vadība (2. līmeņa profesionālā 
bakalaura studiju programma)

Datordizains  (2. līmeņa profesionālā bakalaura 
studiju programma)

Augstskolu veiktie pasākumi ārvalstu studentu 
piesaistei

Augstskola aktīvi izvieto reklāmas laikrakstos, 
žurnālos radio televīzijās un internetā kā arī

Augstskola aktīvi izvieto reklāmas laikrakstos, 
žurnālos radio televīzijās un internetā kā arī

Augstskola aktīvi izvieto reklāmas laikrakstos, 
žurnālos radio televīzijās un internetā kā arīpiesaistei žurnālos, radio, televīzijās un internetā, kā arī 

izvieto informāciju katalogos, bukletos, 
gadskārtējās izstādēs, reģionālās un 
starptautiskās izstādēs.

žurnālos, radio, televīzijās un internetā, kā arī 
izvieto informāciju katalogos, bukletos, 
gadskārtējās izstādēs, reģionālās un 
starptautiskās izstādēs.

žurnālos, radio, televīzijās un internetā, kā arī 
izvieto informāciju katalogos, bukletos, 
gadskārtējās izstādēs, reģionālās un 
starptautiskās izstādēs.

Vai studiju programma tiek piedāvāta 
apmaiņas studentiem?

Jā, “Erasmus” programmas ietvaros. Jā, “Erasmus” programmas ietvaros. Jā, “Erasmus” programmas ietvaros.

Informācijas par studiju programmu Informācija pieejama augstskolas mājas lapā Informācija pieejama augstskolas mājas lapā Informācija pieejama augstskolas mājas lapāInformācijas par studiju programmu 
pieejamība internetā, pieejamās informācijas 
daudzums un valoda 

Informācija pieejama augstskolas mājas lapā 
angļu un krievu valodā. Informācija par augstskolu 
pieejama arī vācu un spāņu valodā.

Informācija pieejama augstskolas mājas lapā 
angļu un krievu valodā. Informācija par augstskolu 
pieejama arī vācu un spāņu valodā.

Informācija pieejama augstskolas mājas lapā 
angļu un krievu valodā. Informācija par augstskolu 
pieejama arī vācu un spāņu valodā.

Programmas pašnovērtējuma  pieejamība 
svešvalodā 

Pašnovērtējums pieejams tikai AIKNC mājas lapā 
latviešu un angļu valodā, bet nav pieejams BSA 
mājas lapā.

Pašnovērtējums pieejams tikai AIKNC mājas lapā 
latviešu un angļu valodā, bet nav pieejams BSA 
mājas lapā.

Pašnovērtējums pieejams tikai AIKNC mājas lapā 
latviešu valodā, bet nav pieejams BSA mājas 
lapā.

Kompleksu piedāvājumu ārvalstu studentiem Studentiem tiek piedāvāta studentu dienesta Studentiem tiek piedāvāta studentu dienesta Studentiem tiek piedāvāta studentu dienesta p p j
esamība  

p
viesnīca.

p
viesnīca.

p
viesnīca.

Tālmācības iespējas studiju programmā Nav paredzēta tālmācība. Nav paredzēta tālmācība. Nav paredzēta tālmācība.

Informācijas ieguves avoti: Intervijas ar augstskolu vadību, BSA mājas lapā pieejamā informācija, AIKNC mājas lapā pieejamie studiju programmu pašnovērtējuma ziņojumi.

© 2011 KPMG Baltics SIA, Latvijā reģistrēta sabiedrība ar ierobežotu atbildību un KPMG neatkarīgu dalībfirmu, kuras saistītas ar Šveices uzņēmumu KPMG International
Cooperative (KPMG International), tīkla dalībfirma. Visas tiesības pieder autoram. Drukāts Latvijā.
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Latvijā piedāvāto studiju programmu analīze

Augstskola Baltijas Starptautiskā akadēmija

Programma Tūrisma un viesmīlības vadība (2. līmeņa 
profesionālā bakalaura studiju programma)

Uzņēmējdarbība  (2. līmeņa profesionālā 
bakalaura studiju programma)

Eiropas studijas 
(Maģistra studiju programma)

Īss studiju programmas apraksts Programmas ilgums ir 4 gadi pilna laika studijām.  
Programmā var studēt ja ir iegūta vispārējā

Programmas ilgums ir 4 gadi pilna laika studijām 
vai 4 5 gadi nepilna laika studijām Programmā

Programmas ilgums ir 2 gadi pilna laika studijās. 
Programmā var studēt ja ir iegūts bakalauraProgrammā var studēt, ja ir iegūta vispārējā 

vidējā, profesionālā vidējā vai augstākā izglītība.
Programmu absolvējot, tiek iegūts profesionālais 
bakalaura grāds tūrismā un viesmīlības 
uzņēmējdarbībā ar kvalifikāciju tūrisma un 
viesmīlības uzņēmumu vadītājs. Programma 
paredz sabalansētu materiāla apgūšanu kā 
fundamentālo teorētisko, sociālo un humanitāro 
zināšanu jomā tā arī lietišķo disciplīnu tūrisma

vai 4,5 gadi nepilna laika studijām. Programmā 
var studēt, ja ir iegūta vispārējā vidējā, 
profesionālā vidējā vai augstākā izglītība. 
Programmu absolvējot, tiek iegūta kvalifikācija –
uzņēmumu un iestāžu vadītājs.
Programma piedāvā studiju virzienus: firmas 
menedžments, informācijas sistēmas 
menedžments, menedžments mārketinga jomā, 
starptautiskais menedžments transporta

Programmā var studēt, ja ir iegūts bakalaura 
akadēmiskais vai profesionālais grāds sociālajās 
zinātnēs, vadībzinātnēs, ekonomikā vai tiesību 
zinātnēs. Programmu absolvējot, tiek iegūts 
sociālo zinātņu maģistra grāds Eiropas studijās.
Programma piedāvā studiju virzienus: 
starptautiskās attiecības, politikas pētniecības 
metodoloģija un pētnieciskās metodes, Eiropas 
ekonomisko un sociālo modeļu attīstība ESzināšanu jomā, tā arī lietišķo disciplīnu tūrisma, 

vadībzinības un tirgzinības jomā, kas nodrošina 
diplomētu speciālistu iespējas kļūt par 
konkurētspējīgiem speciālistiem ne tikai Latvijas, 
bet arī ES darba tirgū.
Programmas obligāta sastāvdaļa ir mācību 
prakse.

starptautiskais menedžments, transporta 
uzņēmuma vadība, sporta organizācijas 
menedžments. Programma sagatavo vidējā 
līmeņa speciālistus uzņēmējdarbības vadībai, 
ievērojot Eiropas biznesa vadības un 
organizācijas principus. Programmas absolventi 
iegūst zināšanas, prasmes, kas nodrošina iespēju 
izveidot savu biznesu vai veiksmīgi strādāt 
uzņēmējdarbībā vadīt nodaļas un

ekonomisko un sociālo modeļu attīstība, ES 
integrācijas politika, ES kā starptautisko attiecību 
subjekta pētniecība. Programmā tiek sagatavoti 
speciālisti, kuri ne tikai orientējas ES politisko 
kursu attīstībā, tās iekšpolitikā un ārējā un 
drošības politikā, ES integrācijas problēmās un 
institucionālajā attīstībā, bet arī spēj piedalīties ES 
politisko kursu izstrādē, analizējot kopīgo ES 
politiku un samērojot ES institūcijās izstrādātosuzņēmējdarbībā, vadīt nodaļas un 

uzņēmējdarbības struktūrvienības finanšu, 
komercijas, tūrisma, apdrošināšanas, IT jomās.
Programmas obligāta sastāvdaļa ir prakse.

politiku un samērojot ES institūcijās izstrādātos 
politiskos kursus ar Latvijas specifiku.

Studiju programmas valoda Angļu vai krievu Angļu vai krievu Angļu 

Programmas unikalitāte Baltijā Līdzīgu programmu angļu valodā ir iespējams 
apgūt Biznesa augstskolā “Turība”, Informācijas

Pēc satura līdzīgas programmas angļu valodā 
pieejamas vairākās citās augstskolās Latvijā un

Līdzīgu programmu angļu valodā iespējams apgūt 
Latvijas Universitātē, Klaipēdas Universitātē,apgūt  Biznesa augstskolā Turība , Informācijas 

sistēmu menedžmenta augstskolā, Kauņas 
koledžā un Starptautiskajā biznesa un juridiskajā 
augstskolā.

pieejamas vairākās citās augstskolās Latvijā un 
Baltijā. Tāpēc studiju maksas līmeņi netiek 
salīdzināti.

Latvijas Universitātē, Klaipēdas Universitātē, 
Mykolas Romeris Universitātē, Tallinas 
Universitātē, Tartu Universitātē un Tallinas 
Tehnoloģiju universitātē.

Informācijas ieguves avoti: Intervijas ar augstskolu vadību,  BSA mājas lapā pieejamā informācija, AIKNC mājas lapā pieejamie studiju programmu pašnovērtējuma ziņojumi, www.eesf.lt un www.studyinestonia.ee mājas lapā pieejamā 
informācija.

© 2011 KPMG Baltics SIA, Latvijā reģistrēta sabiedrība ar ierobežotu atbildību un KPMG neatkarīgu dalībfirmu, kuras saistītas ar Šveices uzņēmumu KPMG International
Cooperative (KPMG International), tīkla dalībfirma. Visas tiesības pieder autoram. Drukāts Latvijā.
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Augstskola Baltijas Starptautiskā akadēmija

Programma Tūrisma un viesmīlības vadība (2. līmeņa 
profesionālā bakalaura studiju programma)

Uzņēmējdarbība  (2. līmeņa profesionālā 
bakalaura studiju programma)

Eiropas studijas 
(Maģistra studiju programma)

Studiju maksas apjoms salīdzinājumā ar 
konkurējošām augstskolām

1 707 EUR gadā ES valstu studentiem
1 800 EUR gadā pārējo valstu studentiem4 0005 000 3,200 3 000

3,699
3 500
4,000

konkurējošām augstskolām

* BSA - studiju maksa ES valstu studentiem/ pārējo valstu

1 800 EUR gadā pārējo valstu studentiem
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1 565
2 100

1 607 2 000
2 5001 800 2 800

4 000

0

1 000

2 000

3 000

4 000

BSA* BAT* ISMA KK SBJA*

EU
R

/g
ad

ā
1,565

2,134 2,000

3,200 3,000
2,200 2,400

0
500

1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500

BSA* LU* TU* TartuU TTU

EU
R

/g
ad

ā

 BSA - studiju maksa ES valstu studentiem/ pārējo valstu 
studentiem
* BAT – studiju maksa ES valstu, NVS valstu un Gruzijas 
studentiem/’pārējo valstu studentiem
* SBJA – studiju maksa ES un EEZ valstu studentiem/ pārējo valstu 
studentiem

* BSA - studiju maksa ES valstu studentiem/ pārējo valstu 
studentiem

* LU, TU – studiju maksa ES un EEZ valstu studentiem/ pārējo 
valstu studentiem

Par  studiju maksu KU dati nav pieejami

Studiju programmas ietvaros tiek apgūta 
reglamentēta / nereglamentēta profesija 

Nereglamentēta profesija (Tūrisma un viesmīlības 
uzņēmumu vadītājs)

Nereglamentēta profesija (Uzņēmumu un iestāžu 
vadītājs)

Nereglamentēta profesija (Sociālo zinātņu 
maģistrs Eiropas studijās )

Ārvalstu studentu skaits un raksturojums * Kopā 16 ārvalstu studenti (2010./2011. ak.g. 
dati). Informāciju par studentu sadalījumu pa 
valstīm studiju programmu griezumā augstskola 
neapkopo.

* Kopā 37 ārvalstu studenti, t.sk., 21 mācās 
Starptautisko menedžmentu, bet 16 Firmas 
menedžmentu (2010./2011. ak.g. dati). Informāciju 
par studentu sadalījumu pa valstīm studiju 
programmu griezumā augstskola neapkopo.

* Kopā 21 ārvalstu students, t.sk., 13 mācās 
Eiropas politiku, bet 8 Starptautiskās attiecības 
(2010./2011. ak.g. dati). Informāciju par studentu 
sadalījumu pa valstīm studiju programmu 
griezumā augstskola neapkopo.

Vidējais sekmju līmenis salīdzinājumā starp 
vietējiem un ārvalstu studentiem

Informācija šādā griezumā augstskolā netiek 
apkopota.

Informācija šādā griezumā augstskolā netiek 
apkopota.

Informācija šādā griezumā augstskolā netiek 
apkopota.

Studiju programmai piesaistīto pasniedzēju 
kvalifikācija  

Pastāvīgi: Asociētie profesori – 9; Docenti – 24; 
Lektori – 22; Asistenti – 1.

Pastāvīgi: Asociētie profesori – 12; Profesori – 4; 
Docenti – 23; Lektori – 10.

Pastāvīgi: Asociētie profesori – 5; Profesors – 1; 
Docents – 1; Lektori – 2.

Ārvalstu pasniedzēji studiju programmā Programmā šobrīd nav pastāvīgu ārvalstu 
pasniedzēju. Ir piesaistīti vieslektori no Dānijas, 
Zviedrijas, Polijas, Krievijas, Somijas, Igaunijas, 
Vācijas.

Programmā šobrīd nav pastāvīgu ārvalstu 
pasniedzēju. Ir piesaistīts viesprofesors – 1; 
viesdocenti – 4; vieslektors – 1.

Programmā šobrīd nav pastāvīgu ārvalstu 
pasniedzēju. Ir piesaistīti vieslektori no Polijas, 
Krievijas, ASV.

© 2011 KPMG Baltics SIA, Latvijā reģistrēta sabiedrība ar ierobežotu atbildību un KPMG neatkarīgu dalībfirmu, kuras saistītas ar Šveices uzņēmumu KPMG International
Cooperative (KPMG International), tīkla dalībfirma. Visas tiesības pieder autoram. Drukāts Latvijā.
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* Ārvalstu studentu skaitam un sadalījumam pa valstīm izmantota BSA sniegtā statistikas informācija.
Informācijas ieguves avoti: Intervijas ar augstskolu vadību, BSA, BAT,  LU,  ISMA, KK, SBJA, MRA, TU, TartuU, TTU mājas lapā pieejamā informācija,  AIKNC mājas lapā pieejamie studiju programmu pašnovērtējuma ziņojumi.



Latvijā piedāvāto studiju programmu analīze

Latvijā piedāvāto studiju programmu analīze

Augstskola Baltijas Starptautiskā akadēmija

Programma Tūrisma un viesmīlības vadība (2. līmeņa 
profesionālā bakalaura studiju programma)

Uzņēmējdarbība  (2. līmeņa profesionālā 
bakalaura studiju programma)

Eiropas studijas 
(Maģistra studiju programma)

Studiju programmas vai augstskolas nolikumā 
norādītais mērķis ir ārvalstu studentu

Kā mērķis studiju programmas attīstības plānā ir 
izvirzīta ārvalstu studentu piesaiste

Kā mērķis studiju programmas attīstības plānā ir 
izvirzīta ārvalstu studentu piesaiste

Kā mērķis studiju programmas attīstības plānā ir 
izvirzīta ārvalstu studentu piesaistenorādītais mērķis ir ārvalstu studentu 

piesaiste
izvirzīta ārvalstu studentu piesaiste. izvirzīta ārvalstu studentu piesaiste. izvirzīta ārvalstu studentu piesaiste.

Augstskolu veiktie pasākumi ārvalstu studentu 
piesaistei

Augstskola aktīvi izvieto reklāmas laikrakstos, 
žurnālos, radio, televīzijās un internetā, kā arī 
izvieto informāciju katalogos, bukletos, 
gadskārtējās izstādēs, reģionālās un 
starptautiskās izstādēs.

Augstskola aktīvi izvieto reklāmas laikrakstos, 
žurnālos, radio, televīzijās un internetā, kā arī 
izvieto informāciju katalogos, bukletos, 
gadskārtējās izstādēs, reģionālās un 
starptautiskās izstādēs.

Augstskola aktīvi izvieto reklāmas laikrakstos, 
žurnālos, radio, televīzijās un internetā, kā arī 
izvieto informāciju katalogos, bukletos, 
gadskārtējās izstādēs, reģionālās un 
starptautiskās izstādēs.

Vai studiju programma tiek piedāvāta 
apmaiņas studentiem?

Jā, “Erasmus” programmas ietvaros. Jā, “Erasmus” programmas ietvaros. Jā, “Erasmus” programmas ietvaros.

Informācijas par studiju programmu 
pieejamība internetā, pieejamās informācijas 
daudzums un valoda 

Informācija pieejama augstskolas mājas lapā 
angļu un krievu valodā. Informācija par augstskolu 
pieejama arī vācu un spāņu valodā.

Informācija pieejama augstskolas mājas lapā 
angļu un krievu valodā. Informācija par augstskolu 
pieejama arī vācu un spāņu valodā.

Informācija pieejama augstskolas mājas lapā 
angļu un krievu valodā. Informācija par augstskolu 
pieejama arī vācu un spāņu valodā.

Programmas pašnovērtējuma  pieejamība Pašnovērtējums pieejams tikai AIKNC mājas lapā Pašnovērtējums pieejams tikai AIKNC mājas lapā Pašnovērtējums pieejams tikai AIKNC mājas lapā g p j p j
svešvalodā 

j p j j p
latviešu un angļu valodā, bet nav pieejams BSA 
mājas lapā. 

j p j j p
latviešu valodā, bet nav pieejams BSA mājas 
lapā.

j p j j p
latviešu un angļu valodā, bet nav pieejams BSA 
mājas lapā.

Kompleksu piedāvājumu ārvalstu studentiem 
esamība  

Studentiem tiek piedāvāta studentu dienesta 
viesnīca.

Studentiem tiek piedāvāta studentu dienesta 
viesnīca.

Studentiem tiek piedāvāta studentu dienesta 
viesnīca

Tālmācības iespējas studiju programmā Nav paredzēta tālmācība. Angļu valodā šobrīd tālmācība nenotiek. Nav paredzēta tālmācība.

Informācijas ieguves avoti: Intervijas ar augstskolu vadību, BSA mājas lapā pieejamā informācija, AIKNC mājas lapā pieejamie studiju programmu pašnovērtējuma ziņojumi.

© 2011 KPMG Baltics SIA, Latvijā reģistrēta sabiedrība ar ierobežotu atbildību un KPMG neatkarīgu dalībfirmu, kuras saistītas ar Šveices uzņēmumu KPMG International
Cooperative (KPMG International), tīkla dalībfirma. Visas tiesības pieder autoram. Drukāts Latvijā.
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Latvijā piedāvāto studiju programmu analīze

Augstskola Transporta un sakaru institūts

Programma Sociālo zinātņu bakalaurs vadībzinātnē 
(Bakalaura akadēmiskā studiju programma)

Transporta un biznesa loģistika  (Profesionālā 
bakalaura studiju programma)

Dabaszinātņu bakalaurs datorzinātnēs 
(Bakalaura akadēmiskā studiju programma)

Īss studiju programmas apraksts Studiju programma ilgst 3 gadus pilna laika 
studijās un iegūstamais grāds ir sociālo zinātņu

Studiju programma ilgst 4 gadus pilna laika studijās 
un iegūstamais grāds ir profesionālais bakalaura

Studiju programma ilgst 4 gadus pilna laika 
studijās un iegūstamais grāds ir dabaszinātņustudijās un iegūstamais grāds ir sociālo zinātņu 

bakalaura grāds vadībzinātnē. 
Programmas mērķis ir iemācīt studentus 
izveidot efektīvu lēmumu pieņemšanas loģiku, 
sniegt tiem uzņēmuma vadības, novērtējuma un 
darbības optimizācijas zināšanas, kuru virziens 
ir sasniegt uzņēmuma darbības stratēģisko 
mērķi un tā misijas izpildi. Šo uzdevumu izpilde 
tiek nodrošināta ar studējošo augstu

un iegūstamais grāds ir profesionālais bakalaura 
grāds transporta un biznesa loģistikā ar profesionālo 
kvalifikāciju - vadītājs transporta un biznesa 
loģistikā. Programmas mērķis ir sagatavot 
speciālistus, kuri spēj īstenot pētījumus un izstrādes, 
kas saistītas ar plūsmu (materiālo, finanšu, 
informācijas vai to savienojumu) optimizāciju 
ražošanas un komerciālajā sfēra, loģistikas darbību 
transporta pakalpojumu sniegšanas sfēra kas

studijās un iegūstamais grāds ir dabaszinātņu 
bakalaura grāds datorzinātnēs. Programmas 
mērķis ir sagatavot speciālistus, kuri pēc studiju 
beigām būtu spējīgs veikt projektēšanas un 
konstruēšanas, ražošanas tehnoloģisko,
zinātniski pētniecisko, organizatorisko un 
vadīšanas, kā arī ekspluatācijas darbību,
kura saistīta ar datortehnikas programmas 
līdzekļu izstrādi un izmantošanutiek nodrošināta ar studējošo augstu 

kompetenci uzņēmuma vadības jautājumos.
transporta pakalpojumu sniegšanas sfēra, kas 
īstenojami jebkuras īpašuma formas uzņēmumos, kā 
arī valsts pārvaldes institūciju ietvaros un kuri atbilst 
mūsdienu prasībām kompetentu lēmumu 
pieņemšanā Latvijas tautsaimniecības brīvā tirgus
apstākļos.

līdzekļu izstrādi un izmantošanu.

Studiju programmas valoda Angļu vai krievu Angļu vai krievu Angļu vai krievu

Programmas unikalitāte Baltijā Pēc satura līdzīgas programmas angļu valodā 
plaši izplatītas citās augstskolās Latvijā un 
Baltijā. Tāpēc studiju maksas līmeņi netiek 
salīdzināti.

Līdzīgu programmu angļu valodā iespējams apgūt 
Viļņas Ģedimina Tehniskajā universitātē.

Līdzīgu programmu angļu valodā iespējams apgūt 
Rīgas Tehniskajā universitātē, Informācijas 
sistēmu menedžmenta augstskolā, Viļņas 
Ģedimina Tehniskajā universitātē, Šauļu 
universitātē.

Studiju maksas apjoms salīdzinājumā ar 
konkurējošām augstskolām

3 200 EUR gadā (Angļu valodā)
1 900 EUR gadā (Krievu valodā)

3 200
3 000
3 500

dā3 2004 000j g g ( )

*TSI – studiju maksa mācoties krievu valodā 1900 EUR gadā *TSI – studiju maksa mācoties krievu valodā 1900 EUR gadā 
*RTU – studiju maksa ES, Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas 
un NVS valstu studentiem, Gruzijas, Turkmenistānas, Ukrainas 
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1 992 1 7501 904
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studentiem/ pārējo valstu studentiem
Par  studiju maksu SU dati nav pieejami

Informācijas ieguves avoti: Intervijas ar augstskolas vadību, TSI, RTU, ISMA, VGTU,  SU mājas lapā pieejamā informācija, AIKNC mājas lapā pieejamie studiju programmu pašnovērtējuma ziņojumi, www.eesf.lt mājas lapā pieejamā 
informācija.
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Latvijā piedāvāto studiju programmu analīze

Augstskola Transporta un sakaru institūts

Programma Sociālo zinātņu bakalaurs vadībzinātnē 
(Bakalaura akadēmiskā studiju programma)

Transporta un biznesa loģistika (Profesionālā 
bakalaura studiju programma)

Dabaszinātņu bakalaurs datorzinātnēs 
(Bakalaura akadēmiskā studiju programma)

Studiju programmas ietvaros tiek apgūta 
reglamentēta / nereglamentēta profesija

Nereglamentēta profesija (Sociālo zinātņu 
bakalaurs vadībzinātnē)

Nereglamentēta profesija (Vadītājs transporta un 
biznesa loģistikā)

Nereglamentēta profesija (Dabaszinātņu 
bakalaurs datorzinātnēs)reglamentēta / nereglamentēta profesija bakalaurs vadībzinātnē) biznesa loģistikā) bakalaurs datorzinātnēs)

Ārvalstu studentu skaits un raksturojums * Kopā 8 ārvalstu studenti (2010./2011. ak.g. dati). * Kopā 7 ārvalstu studenti (2010./2011. ak.g. dati). * Kopā 8 ārvalstu studenti (2010./2011. ak.g. dati). 
Baltkrie-

vija, 1

Kazah-
stāna, 1 Slovā-

kija, 1

Uzbeki-
stāna, 1

Nigērija, 
1

ASV, 1

K i ij

Vidējais sekmju līmenis salīdzinājumā starp 
vietējiem un ārvalstu studentiem

Vidējais sekmju līmenis būtiski neatšķiras starp 
vietējiem un ārvalstu studentiem.

Vidējais sekmju līmenis būtiski neatšķiras starp 
vietējiem un ārvalstu studentiem.

Vidējais sekmju līmenis būtiski neatšķiras starp 
vietējiem un ārvalstu studentiem.

Studiju programmai piesaistīto pasniedzēju 
kvalifikācija

Pastāvīgi: Profesori un Asocietie profesori - 5,
Docenti 13 Lektori 14 un Asistenti 2

Pastāvīgi: Profesori un Asociētie profesori - 6, 
Docenti 13 Lektori 14 Asistenti 2

Pastāvīgi: Profesori un Asociētie profesori - 15, 
Docenti 16 Lektori 17 Asistenti 4

Nigērija, 
1

Krievija, 
5 Lietuva, 

5

Baltkrie-
vija, 1

Krievija, 
5

kvalifikācija  Docenti - 13, Lektori - 14 un Asistenti - 2. Docenti - 13, Lektori - 14, Asistenti – 2. Docenti - 16, Lektori - 17, Asistenti – 4.

Ārvalstu pasniedzēji studiju programmā Programmā šobrīd nav pastāvīgu ārvalstu 
pasniedzēju.

Programmā šobrīd nav pastāvīgu ārvalstu 
pasniedzēju.

Programmā šobrīd nav pastāvīgu ārvalstu 
pasniedzēju.

Studiju programmas vai augstskolas nolikumā 
norādītais mērķis ir ārvalstu studentu 
piesaiste

Augstskolas stratēģijā ietilpst kā Eiropas, tā arī 
NVS valstu studentu piesaistīšana.

Augstskolas stratēģijā ietilpst kā Eiropas, tā arī 
NVS valstu studentu piesaistīšana.

Augstskolas stratēģijā ietilpst kā Eiropas, tā arī 
NVS valstu studentu piesaistīšana.

Augstskolu veiktie pasākumi ārvalstu studentu 
piesaistei

Augstskola ir piedalījusies izstādēs Kazahstānā, 
sadarbojas ar partneraugstskolām, kā arī izmanto 
aģentu pakalpojumus.

Augstskola ir piedalījusies izstādēs Kazahstānā, 
sadarbojas ar partneraugstskolām, kā arī izmanto 
aģentu pakalpojumus.

Augstskola ir piedalījusies izstādēs Kazahstānā, 
sadarbojas ar partneraugstskolām, kā arī izmanto 
aģentu pakalpojumus.

Vai studiju programma tiek piedāvāta 
apmaiņas studentiem? 

Jā, “Erasmus” programmas ietvaros. Jā, “Erasmus” programmas ietvaros. Jā, “Erasmus” programmas ietvaros.

* Ārvalstu studentu skaitam un sadalījumam pa valstīm izmantota TSI sniegtā statistikas informācija.

© 2011 KPMG Baltics SIA, Latvijā reģistrēta sabiedrība ar ierobežotu atbildību un KPMG neatkarīgu dalībfirmu, kuras saistītas ar Šveices uzņēmumu KPMG International
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Informācijas ieguves avoti: Intervijas ar augstskolas vadību, TSI mājas lapā pieejamā informācija, AIKNC mājas lapā pieejamie studiju programmu pašnovērtējuma ziņojumi.
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Latvijā piedāvāto studiju programmu analīze

Augstskola Transporta un sakaru institūts

Programma Sociālo zinātņu bakalaurs vadībzinātnē 
(Bakalaura akadēmiskā studiju programma)

Transporta un biznesa loģistika (Profesionālā 
bakalaura studiju programma)

Dabaszinātņu bakalaurs datorzinātnēs 
(Bakalaura akadēmiskā studiju programma)

Informācijas par studiju programmu 
pieejamība internetā pieejamās informācijas

Informācija par studiju programmu, augstskolas 
darbību kā arī Latviju kā valsti pieejama

Informācija par studiju programmu, augstskolas 
darbību kā arī Latviju kā valsti pieejama

Informācija par studiju programmu, augstskolas 
darbību kā arī Latviju kā valsti pieejamapieejamība internetā, pieejamās informācijas 

daudzums un valoda 
darbību, kā arī Latviju kā valsti pieejama 
augstskolas mājas lapā gan angļu, gan krievu 
valodā.

darbību, kā arī Latviju kā valsti pieejama 
augstskolas mājas lapā gan angļu, gan krievu 
valodā.

darbību, kā arī Latviju kā valsti pieejama 
augstskolas mājas lapā gan angļu, gan krievu 
valodā.

Programmas pašnovērtējuma  pieejamība 
svešvalodā 

Pašnovērtējums pieejams tikai AIKNC mājas lapā 
latviešu valodā, bet nav pieejams TSI mājas lapā.

Pašnovērtējums ir pieejams tikai AIKNC mājas 
lapā gan angļu, gan latviešu valodā, bet nav 
pieejams TSI mājas lapā.

Pašnovērtējums ir pieejams tikai AIKNC mājas 
lapā latviešu valodā, bet nav pieejams TSI mājas 
lapā.

Kompleksu piedāvājumu ārvalstu studentiem Studentiem par atsevišķu samaksu ir iespējams Studentiem par atsevišķu samaksu ir iespējams Studentiem par atsevišķu samaksu ir iespējamsKompleksu piedāvājumu ārvalstu studentiem 
esamība  

Studentiem par atsevišķu samaksu ir iespējams 
dzīvot studentu viesnīcā.

Studentiem par atsevišķu samaksu ir iespējams 
dzīvot studentu viesnīcā.

Studentiem par atsevišķu samaksu ir iespējams 
dzīvot studentu viesnīcā.

Tālmācības iespējas studiju programmā Netiek piedāvāta tālmācība. Angļu un krievu valodā ir iespēja programmu 
apgūt tālmācības veidā.

Netiek piedāvāta tālmācība.

Informācijas ieguves avoti: Intervijas ar augstskolas vadību, TSI mājas lapā pieejamā informācija, AIKNC mājas lapā pieejamie studiju programmu pašnovērtējuma ziņojumi.
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Latvijā piedāvāto studiju programmu analīze

Augstskola Transporta un sakaru institūts Informācijas sistēmu menedžmenta augstskola

Programma Sociālo zinātņu maģistrs vadībzinātnē (Maģistra 
akadēmiskā studiju programma)

Uzņēmējdarbības vadība (Profesionālā bakalaura 
studiju programma)

Tūrisma uzņēmējdarbības vadītājs (Profesionālā 
bakalaura studiju programma)

Īss studiju programmas apraksts Studiju programma ilgst 3 gadus pilna laika studijās, 
un iegūstamais grāds ir sociālo zinātņu maģistra grāds

ISMA 2. līmeņa augstākās profesionālās izglītības 
studiju programma “Uzņēmējdarbības vadība”

Programmas ilgums ir 4 gadi pilna laika studijās. 
Programma ir akreditēta kā profesionālā bakalauraun iegūstamais grāds ir sociālo zinātņu maģistra grāds 

vadībzinātnē. Programmas mērķis ir iemācīt izveidot 
un attīstīt vadības efektīvu lēmumu pieņemšanas 
loģiku, sniegt studentiem uzņēmuma vadības, 
novērtējuma un darbības optimizācijas zināšanas, 
kuras palīdz sasniegt uzņēmuma darbības 
stratēģiskos mērķus un misijas izpildi.

studiju programma Uzņēmējdarbības vadība  
integrētā veidā studentam sniedz augstāko 
profesionālo un bakalaura izglītību. Studijas pilna laika 
klātienes nodaļā notiek 4 gadus. Programmas ietvaros 
tiek piedāvāts apgūt šādas specializācijas: 
uzņēmējdarbības vadība, uzņēmējdarbības vadības 
tiesiskais nodrošinājums, kultūras menedžments, 
brīvā laika organizators (animators), datortehnoloģijas 
menedžmentā, naftas ķīmijas objektu menedžments,

t h l ģij dž t t t ti kā

Programma ir akreditēta kā profesionālā bakalaura 
studiju programma un, to absolvējot, tiek iegūts 
profesionālais bakalaurs uzņēmējdarbības vadībā ar 
kvalifikāciju “Tūrisma uzņēmējdarbības vadītājs”.
Programmas absolventi ir spējīgi veikt tūrisma 
pakalpojumu tirgus izpēti, organizēt tūrisma produkta 
attīstību Latvijā un ārpus tās, vadīt tūrisma firmas un 
citas organizācijas (t.sk. tūrisma aģentūras, viesnīcas, 
restorānus, transporta firmas, tūrisma un atpūtas 

t ) t ādāt ā k ti ētīj d ļānanotehnoloģiju menedžments, starptautiskās 
komunikācijas biznesā un menedžmentā,
tirdzniecības menedžments, uzņēmējdarbības vadība 
vides dizainā, sporta menedžments.

centrus), strādāt mārketinga pētījumu nodaļās, 
konsultāciju birojos, tūrisma reklāmas un žurnālistikas 
sfērā.

Studiju programmas valoda Angļu vai krievu Angļu vai krievu Angļu vai krievu

Programmas unikalitāte Baltijā Pēc satura līdzīgas programmas angļu valodā plaši 
izplatītas citās augstskolās Latvijā un Baltijā. Tāpēc 

Pēc satura līdzīgas programmas angļu un krievu 
valodā plaši izplatītas citās augstskolās Latvijā un 

Līdzīga programmu angļu valodā ir iespējams apgūt  
Biznesa augstskolā “Turība”, Baltijas Starptautiskajā 

studiju maksas līmeņi netiek salīdzināti. Baltijā. Tāpēc studiju maksas līmeņi netiek salīdzināti. akadēmijā, Kauņas koledžā un Starptautiskajā 
biznesa un juridiskajā augstskolā.

Studiju maksas apjoms salīdzinājumā ar 
konkurējošām augstskolām

3 500 EUR gadā (Angļu valodā)

1 992 EUR gadā (Krievu valodā)

1 508 EUR gadā
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* BAT – studiju maksa ES valstu, NVS valstu un Gruzijas 
studentiem/’pārējo valstu studentiem
* BSA - studiju maksa ES valstu studentiem/ pārējo valstu 
studentiem
* SBJA – studiju maksa ES un EEZ valstu studentiem/ pārējo valstu 
studentiem

I f ij i ti I t ij t k l d b TSI ISMA j l i j i f ij AIKNC j l i j i t dij š t j i j i f lt t d i t i j l i j

0
ISMA BSA* BAT* KK SBJA*
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Informācijas ieguves avoti: Intervijas ar augstskolu vadību, TSI, ISMA mājas lapā pieejamā informācija, AIKNC mājas lapā pieejamie studiju programmu pašnovērtējuma ziņojumi, www.eesf.lt, www.studyinestonia.ee mājas lapā pieejamā 
informācija.
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Latvijā piedāvāto studiju programmu analīze

Augstskola Transporta un sakaru institūts Informācijas sistēmu menedžmenta augstskola

Programma Sociālo zinātņu maģistrs vadībzinātnē 
(Maģistra akadēmiskā studiju programma)

Uzņēmējdarbības vadība                 
(Profesionālā bakalaura studiju programma)

Tūrisma uzņēmējdarbības vadītājs 
(Profesionālā bakalaura studiju programma)

Studiju programmas ietvaros tiek apgūta 
reglamentēta / nereglamentēta profesija

Nereglamentēta profesija (Sociālo zinātņu 
maģistrs vadībzinātnē)

Nereglamentēta profesija (Uzņēmumu un iestāžu 
vadītājs)

Nereglamentēta profesija (Uzņēmumu un iestāžu 
vadītājs)reglamentēta / nereglamentēta profesija maģistrs vadībzinātnē) vadītājs) vadītājs)

Ārvalstu studentu skaits un raksturojums * Kopā 6 ārvalstu studenti (2010./2011. ak.g. dati). * Augstskolā mācās 150 ārvalstu studentu, no 
kuriem lielākā daļa (88) ir no Ukrainas 
(2010./2011. ak.g. dati). Dati par ārvalstu 
studentiem studiju programmu griezumā netiek 
apkopoti.

* Augstskolā mācās 150 ārvalstu studentu, no 
kuriem lielākā daļa (88) ir no Ukrainas 
(2010./2011. ak.g. dati). Dati par ārvalstu 
studentiem studiju programmu griezumā netiek 
apkopoti.

Baltkrie-
vija, 1

Slovāki-
ja, 1

Tadžiki-
stāna, 2

Vidējais sekmju līmenis salīdzinājumā starp 
vietējiem un ārvalstu studentiem

Vidējais sekmju līmenis būtiski neatšķiras starp 
vietējiem un ārvalstu studentiem.

Informācija šādā griezumā augstskolā netiek 
apkopota.

Informācija šādā griezumā augstskolā netiek 
apkopota.

Studiju programmai piesaistīto pasniedzēju Pastāvīgi: Profesori un Asocietie profesori – 5; Pastāvīgi: Profesori – 2; Asociētie profesori – 5; Pastāvīgi: Profesori – 3; Asociētie profesori – 5; 

Krievija, 
2

kvalifikācija  Docenti – 13; Lektori - 14 un Asistenti - 2. Docenti – 17; Lektori – 20. Docenti – 20; Lektori – 20.

Ārvalstu pasniedzēji studiju programmā Programmā šobrīd nav pastāvīgu ārvalstu 
pasniedzēju.

2006./2007. ak. g., kurš bija pēdējais gads, par 
kuru pieejama informācija, programmā pasniedza 
4 vieslektori no Lietuvas.

2006./2007. ak. g., kurš bija pēdējais gads, par 
kuru pieejama informācija, programmā pasniedza 
4 vieslektori no Lietuvas.

Studiju programmas vai augstskolas nolikumā 
norādītais mērķis ir ārvalstu studentu 

Augstskolas stratēģijā ietilpst kā Eiropas, tā arī 
NVS valstu studentu piesaistīšana.

Augstskolas satversmē ir minēts, ka “augstskolas
mērķis ir sniegt Latvijas Republikas iedzīvotājiem, 

Augstskolas satversmē ir minēts, ka “augstskolas
mērķis ir sniegt Latvijas Republikas iedzīvotājiem, 

piesaiste kā arī ārvalstniekiem augstāko profesionālo un 
akadēmisko izglītību uzņēmējdarbības jomā 
atbilstošu informācijas laikmeta šodienas un 
nākotnes prasībām”.

kā arī ārvalstniekiem augstāko profesionālo un 
akadēmisko izglītību uzņēmējdarbības jomā 
atbilstošu informācijas laikmeta šodienas un 
nākotnes prasībām”.

Augstskolu veiktie pasākumi ārvalstu studentu 
piesaistei

Augstskola ir piedalījusies izstādēs Kazahstānā, 
sadarbojas ar partneraugstskolām, kā arī izmanto 
aģentu pakalpojumus.

Informācija nav pieejama. Informācija nav pieejama.
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* Ārvalstu studentu skaitam un sadalījumam pa valstīm izmantota TSI, ISMA sniegtā statistikas informācija.
Informācijas ieguves avoti: Intervijas ar augstskolu vadību,  TSI, ISMA mājas lapās pieejamā informācija, AIKNC mājas lapā pieejamie studiju programmu pašnovērtējuma ziņojumi.
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Latvijā piedāvāto studiju programmu analīze

Augstskola Transporta un sakaru institūts Informācijas sistēmu menedžmenta augstskola

Programma Sociālo zinātņu maģistrs vadībzinātnē 
(Maģistra akadēmiskā studiju programma)

Uzņēmējdarbības vadība                 
(Profesionālā bakalaura studiju programma)

Tūrisma uzņēmējdarbības vadītājs 
(Profesionālā bakalaura studiju programma)

Vai studiju programma tiek piedāvāta 
apmaiņas studentiem?

Jā, “Erasmus” programmas ietvaros. Jā, “Erasmus” programmas ietvaros Jā, “Erasmus” programmas ietvaros
apmaiņas studentiem? 

Informācijas par studiju programmu 
pieejamība internetā, pieejamās informācijas 
daudzums un valoda 

Informācija par studiju programmu, augstskolas 
darbību, kā arī Latviju kā valsti pieejama 
augstskolas mājas lapā gan angļu, gan krievu 
valodā.

Informācija par studiju programmu pieejama 
augstskolas mājas lapā latviešu, krievu un angļu 
valodā.

Informācija par studiju programmu pieejama 
augstskolas mājas lapā latviešu, krievu un angļu 
valodā.

Programmas pašnovērtējuma  pieejamība 
svešvalodā

Pašnovērtējums pieejams tikai AIKNC mājas lapā 
latviešu valodā bet nav pieejams TSI mājas lapā

Pašnovērtējums pieejams tikai AIKNC mājas lapā 
latviešu valodā bet nav pieejams ISMA mājas

Pašnovērtējums pieejams tikai AIKNC mājas lapā  
gan angļu gan latviešu valodā bet nav pieejamssvešvalodā latviešu valodā, bet nav pieejams TSI mājas lapā. latviešu valodā, bet nav pieejams ISMA mājas 

lapā.
gan angļu, gan latviešu valodā, bet nav pieejams 
ISMA mājas lapā.

Kompleksu piedāvājumu ārvalstu studentiem 
esamība  

Studentiem par atsevišķu samaksu ir iespējams 
dzīvot studentu viesnīcā.

Kompleksi piedāvājumi netiek piedāvāti, kā arī 
nav iespējams identificēt informāciju, kas liecinātu 
par kopmītņu pieejamību.

Kompleksi piedāvājumi netiek piedāvāti, kā arī 
nav iespējams identificēt informāciju, kas liecinātu 
par kopmītņu pieejamību.

Tālmācības iespējas studiju programmā Netiek piedāvāta tālmācība. Studiju programmā tiek piedāvāta tālmācības 
iespēja.

Studiju programmā tiek piedāvāta tālmācības 
iespēja.p j p j

Informācijas ieguves avoti: Intervijas ar augstskolu vadību, TSI, ISMA mājas lapās pieejamā informācija, AIKNC mājas lapā pieejamie studiju programmu pašnovērtējuma ziņojumi.
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Latvijā piedāvāto studiju programmu analīze

Augstskola Rīgas Juridiskā augstskola

Programma Tiesības un finanses
(Maģistra akadēmiskā studiju programma)

Starptautiskās un Eiropas tiesības

(Maģistra akadēmiskā studiju programma)

Starptautiskās publiskās tiesības un 
cilvēktiesības

(Maģistra akadēmiskā studiju programma)

Īss studiju programmas apraksts Studiju programmas ietvaros 1,2 līdz 1,5 gadu laikā 
tiek iegūts sociālo zinātņu maģistrs tiesībās un 
finansēs. Studiju programmas mērķis ir  nodrošināt 
augsti kvalificētu jaunu speciālistu sagatavošanu 
starpdisciplināru pētījumu veikšanai starptautiskā 
vidē tiesību un finanšu jomās, kā arī nodarbinātībai 
finanšu sektorā un juridiskajās praksēs saistībā 
Latvijā, citās Eiropas Savienības valstīs un citviet 

Programmas ilgums ir 1 gads pilna laika 
klātienes studijām.  Programmā var studēt, ja ir 
iegūts bakalaura vai maģistra grāds tiesību 
zinātnē vai citās radnieciskās jomās, ja ir apgūti 
tiesību pamati vai ir juridiska darba pieredze.
Studiju programmas ietvaros tiek iegūts sociālo 
zinātņu maģistra grāds tiesību zinātnē ar 
specializāciju starptautiskajās un Eiropas 

Programmas ilgums ir 1 gads pilna laika klātienes 
studijām. Programmā var studēt, ja ir iegūts 
sociālo zinātņu bakalaurs vai maģistra grāds 
tiesību zinātnē vai citā radniecīgā jomā, ja ir 
apgūti tiesību pamati vai ir juridiska darba 
pieredze. Studiju programmas ietvaros tiek iegūts 
maģistra grāds tiesību zinātnē ar specializāciju 
starptautiskajās publiskajās tiesībās un 

pasaulē. tiesībās. Programma sniedz padziļinātas 
zināšanas trīs jomās: starptautiskās publiskās 
tiesībās, starptautiskajās privāttiesībās un ES 
tiesībās.

cilvēktiesībās. Programma sniedz padziļinātas 
zināšanas starptautisko tiesību un tās nozares –
cilvēktiesību – jomā. 
Programma ietver starptautiskās publiskās 
tiesības un cilvēktiesības, starptautiskās 
humanitārās tiesības, starptautiskās 
krimināltiesības, Eiropas cilvēktiesības un biznesu 
un cilvēktiesības.

Studiju programmas valoda Angļu Angļu Angļu

Programmas unikalitāte Baltijā Līdzīgu programmu angļu valodā iespējams apgūt 
Mykolas Romeris Universitātē.

Līdzīgu programmu angļu valodā iespējams 
apgūt Mykolas Romeris Universitātē un Tallinas 
Tehnoloģiskajā universitātē.

Līdzīgu programmu angļu valodā iespējams apgūt 
Mykolas Romeris Universitātē.

Studiju maksas apjoms salīdzinājumā ar Tā kā konkurējošās augstskolu piedāvātās Tā kā konkurējošās augstskolu piedāvātās studiju j pj j
konkurējošām augstskolām

j g p
studiju programmas apgūstamas 2 gadu laikā, 
tad mācību maksa nav tieši salīdzināma.

j g p j
programmas apgūstamas 2 gadu laikā, tad 
mācību maksa nav tieši salīdzināma.
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Informācijas ieguves avoti: Intervijas ar augstskolu vadību, RJA, TTU, KTU, VGTU, KU,  MRU mājas lapā pieejamā informācija, AIKNC mājas lapā pieejamie studiju programmu pašnovērtējuma ziņojumi, www.eesf.lt, www.studyinestonia.ee
mājas lapā pieejamā informācija.
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Latvijā piedāvāto studiju programmu analīze

Augstskola Rīgas Juridiskā augstskola

Programma Tiesības un Finanses
(Maģistra akadēmiskā studiju programma)

Starptautiskās un Eiropas tiesības

(Maģistra akadēmiskā studiju programma)

Starptautiskās publiskās tiesības un 
cilvēktiesības

(Maģistra akadēmiskā studiju programma)

Studiju programmas ietvaros tiek apgūta 
reglamentēta / nereglamentēta profesija 

Nereglamentēta profesija (sociālo zinātņu 
maģistrs tiesībās un finansēs)

Nereglamentēta profesija (Sociālo zinātņu 
maģistrs tiesību zinātnē ar specializāciju 
starptautiskajās un Eiropas tiesībās)

Nereglamentēta profesija (Sociālo zinātņu 
maģistrs tiesību zinātnē ar specializāciju 
starptautiskajās publiskajās tiesībās un 
cilvēktiesībās)

Ārvalstu studentu skaits un raksturojums * Kopā 3 ārvalstu studenti (2010./2011. ak.g. dati). * Kopā 7 ārvalstu studenti (2010./2011. ak.g. dati). * Kopā 18 ārvalstu studenti (2010./2011. ak.g. 
dati). Albānija, 

1
Armēnija

Uzbeki-
stāna, 2HorvātijaZviedrija,Igaunija, j

, 2

Čehija, 1

Maķedo-
nija, 1

Meln-
kalne, 1

Ukraina, 
2

Horvātija, 
2

Igaunija, 
1

Li t 1

Somija, 1

Ukraina, 
1

Zviedrija, 
1ASV, 1

Igaunija, 
1

Vidējais sekmju līmenis salīdzinājumā starp 
vietējiem un ārvalstu studentiem

Informācija šādā griezumā augstskolā netiek 
apkopota.

Informācija šādā griezumā augstskolā netiek 
apkopota.

Informācija šādā griezumā augstskolā netiek 
apkopota.

Studiju programmai piesaistīto pasniedzēju 
kvalifikācija  

Pastāvīgi: Profesori – 1, Viesprofesori – 5, 
Asociētie profesori – 2, Vies asociētie profesori -
3,  Docenti -1, Lektori – 6, Vieslektori – 6.

Pastāvīgi: Profesori – 6; Viesprofesori – 3; 
Asociētie profesori – 3; Lektori – 8; Vieslektori – 4.

Pastāvīgi: Profesori – 6; Viesprofesori – 3; 
Asociētie profesori – 3; Lektori – 8; Vieslektori – 4.

Gruzija, 
8

Lietuva, 1Libāna, 1

Ārvalstu pasniedzēji studiju programmā Programmā ir piesaistīti kopumā 15 viesprofesori 
un profesionāļi no Zviedrijas, Vācijas, Itālijas, 
Igaunijas un Dānijas.

Programmā ir piesaistīti viesprofesori un 
profesionāļi no Zviedrijas, Vācijas, Itālijas, 
Igaunijas un Dānijas. 

Programmā ir piesaistīti viesprofesori un 
profesionāļi no Zviedrijas, Vācijas, Itālijas, 
Igaunijas un Dānijas. 

Studiju programmas vai augstskolas nolikumā 
norādītais mērķis ir ārvalstu studentu 
piesaiste

Viens no studiju programmas  mērķiem ir ārvalstu 
studentu skaita palielināšana (it īpaši no Baltijas 
valstīm).

Viens no studiju programmas  mērķiem ir ārvalstu 
studentu skaita palielināšana (it īpaši no Baltijas 
valstīm).

Viens no studiju programmas  mērķiem ir ārvalstu 
studentu skaita palielināšana (it īpaši no Baltijas 
valstīm).
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* Ārvalstu studentu skaitam un sadalījumam pa valstīm izmantota RJA, sniegtā statistikas informācija.
Informācijas ieguves avoti: Intervijas ar augstskolas vadību, RJA mājas lapā pieejamā informācija, AIKNC mājas lapā pieejamie studiju programmu pašnovērtējuma ziņojumi.
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Latvijā piedāvāto studiju programmu analīze

Augstskola Rīgas Juridiskā augstskola

Programma Tiesības un Finanses
(Maģistra akadēmiskā studiju programma)

Starptautiskās un Eiropas tiesības

(Maģistra akadēmiskā studiju programma)

Starptautiskās publiskās tiesības un 
cilvēktiesības

(Maģistra akadēmiskā studiju programma)

Augstskolu veiktie pasākumi ārvalstu studentu 
piesaistei

Augstskola aktīvi darbojas sociālos tīklos, izplata 
informāciju par studiju iespējām bukletos.

Augstskola aktīvi darbojas sociālos tīklos, izplata 
informāciju par studiju iespējām bukletos.

Augstskola aktīvi darbojas sociālos tīklos, izplata 
informāciju par studiju iespējām bukletos.

Vai studiju programma tiek piedāvāta 
apmaiņas studentiem? 

Jā, “Erasmus” programmas ietvaros. Jā, “Erasmus” programmas ietvaros. Jā, “Erasmus” programmas ietvaros.

Informācijas par studiju programmu 
i j īb i t tā i j ā i f ā ij

Informācija par studiju programmu, augstskolas 
d bīb i j t k l āj l ā ļ

Informācija par studiju programmu, augstskolas 
d bīb i j t k l āj l ā ļ

Informācija par studiju programmu, augstskolas 
d bīb i j t k l āj l ā ļpieejamība internetā, pieejamās informācijas 

daudzums un valoda 
darbību pieejama augstskolas mājas lapā angļu 
valodā.

darbību pieejama augstskolas mājas lapā angļu 
valodā.

darbību pieejama augstskolas mājas lapā angļu 
valodā.

Programmas pašnovērtējuma  pieejamība 
svešvalodā 

Pašnovērtējums angļu valodā ir pieejams tikai 
AIKNC mājas lapā, bet nav pieejams RJA mājas 
lapā.

Pašnovērtējums angļu valodā ir pieejams tikai 
AIKNC mājas lapā, bet nav pieejams RJA mājas 
lapā.

Pašnovērtējums angļu valodā ir pieejams tikai 
AIKNC mājas lapā, bet nav pieejams RJA mājas 
lapā.

Kompleksu piedāvājumu ārvalstu studentiem 
esamība

Studentiem tiek piedāvātas studentu kopmītnes. Studentiem tiek piedāvātas studentu kopmītnes. Studentiem tiek piedāvātas studentu kopmītnes.
esamība  

Tālmācības iespējas studiju programmā Nav paredzēta tālmācība. Nav paredzēta tālmācība. Nav paredzēta tālmācība.

Informācijas ieguves avoti: Intervijas ar augstskolas vadību, RJA mājas lapā pieejamā informācija, AIKNC mājas lapā pieejamie studiju programmu pašnovērtējuma ziņojumi.
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Latvijā piedāvāto studiju programmu analīze

Augstskola Biznesa augstskola “Turība”

Programma Tūrisma un viesmīlības nozares uzņēmumu 
vadība                                                 

(Profesionālā bakalaura studiju programma)

Uzņēmējdarbības vadība                    
(Profesionālā bakalaura studiju programma)

Tūrisma stratēģiskā vadība             
(Profesionālā maģistra studiju programma)

Īss studiju programmas apraksts Studiju programmas ietvaros tiek iegūts profesionālais 
bakalaura grāds uzņēmējdarbībā ar kvalifikāciju 
“Uzņēmumu un iestāžu vadītājs”. Studiju programma 
klātienē tiek apgūta 4 gadus. 
Programmas ietvaros tiek apgūta tūrisma nozare un 
tai nepieciešamās pamatprasmes, uzņēmējdarbības 
organizēšana un vadība, tūrisma nozares plānošana, 
tūrisma projektu vadība, starptautiskais tūrisma 

Studiju programmas ietvaros tiek iegūts profesionālais 
bakalaura grāds uzņēmējdarbības vadībā ar 
kvalifikāciju “Uzņēmumu un iestāžu vadītājs”. Studiju 
programma klātienē tiek apgūta 4 gadus. Studiju 
ietvaros tiek apgūta gan ekonomikas teorija, 
mārketinga, finanšu, personālvadības principi, kā arī 
stratēģiskās plānošanas elementi un inovāciju vadība. 
Iespējams izvēlēties arī starp specializācijām

Studiju programmas ietvaros tiek iegūts profesionālais 
maģistra grāds uzņēmējdarbības vadībā ar 
kvalifikāciju “Uzņēmumu un iestāžu vadītājs”. Studiju 
programma tiek apgūta 1,5 gadus. Pirmajā studiju 
gadā maģistranti apgūst tūrisma stratēģiskās vadības, 
plānošanas, prognozēšanas likumsakarības un 
metodes. Otrajā studiju gadā teorētiskās studiju 
zināšanas tiek nostiprinātas praksē tūrisma un 

bizness un pasaules tūrisma tendences, kā arī 
jāizstrādā zinātniski pētnieciskais darbs un jāiziet 
prakse Latvijas vai ārzemju tūrisma un viesmīlības 
nozares uzņēmumos visos studiju gados.

mārketinga un finanšu vadībā, kā arī obligāts 
nosacījums absolvēšanai ir prakse studiju specialitātē.

viesmīlības uzņēmumos.

Studiju programmas valoda Angļu Angļu Angļu

Programmas unikalitāte Baltijā Līdzīgu programmu angļu valodā iespējams apgūt Pēc satura līdzīgas programmas angļu valodā plaši Programma netiek piedāvāta angļu valodā citās 
Informācijas sistēmu menedžmenta augstskolā, 
Baltijas Starptautiskajā akadēmijā, Kauņas koledžā un 
Starptautiskajā biznesa un juridiskajā augstskolā.

izplatītas citās augstskolās Latvijā un Baltijā. Baltijas valstu augstākās izglītības iestādēs.

Studiju maksas apjoms salīdzinājumā ar 
konkurējošām augstskolām

2 100 EUR gadā ES valstu, NVS valstu un Gruzijas 
studentiem
2 800 EUR gadā pārējo valstu studentiem

2 100 EUR gadā ES valstu, NVS valstu un Gruzijas 
studentiem
2 800 EUR gadā pārējo valstu studentiem
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* BAT – studiju maksa ES valstu, NVS valstu un Gruzijas 
studentiem/’pārējo valstu studentiem
* BSA - studiju maksa ES valstu studentiem/ pārējo valstu 
studentiem
* SBJA – studiju maksa ES un EEZ valstu studentiem/ pārējo valstu 
studentiem

0

1 000
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Informācijas ieguves avoti: Intervijas ar augstskolas vadību, BAT, ISMA, BSA, KK, SBJA mājas lapā pieejamā informācija, AIKNC mājas lapā pieejamie studiju programmu pašnovērtējuma ziņojumi, www.eesf.lt un www.studyinestonia.ee mājas 
lapā pieejamā informācija.
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Latvijā piedāvāto studiju programmu analīze

Augstskola Biznesa augstskola “Turība”

Programma Tūrisma un viesmīlības nozares uzņēmumu 
vadība                                                 

(Profesionālā bakalaura studiju programma)

Uzņēmējdarbības vadība                    
(Profesionālā bakalaura studiju programma)

Tūrisma stratēģiskā vadība             
(Profesionālā maģistra studiju programma)

Studiju programmas ietvaros tiek apgūta Nereglamentēta profesija (Uzņēmumu un iestāžu Nereglamentēta profesija (Uzņēmumu un iestāžu Nereglamentēta profesija (Uzņēmumu un iestāžuStudiju programmas ietvaros tiek apgūta 
reglamentēta / nereglamentēta profesija 

Nereglamentēta profesija (Uzņēmumu un iestāžu 
vadītājs)

Nereglamentēta profesija (Uzņēmumu un iestāžu 
vadītājs)

Nereglamentēta profesija (Uzņēmumu un iestāžu 
vadītājs)

Ārvalstu studentu skaits un raksturojums * Kopā 48 ārvalstu studenti (2010./2011. ak.g. 
dati).

* Kopā 15 ārvalstu studenti (2010./2011. ak.g. 
dati).

* Kopā 9 ārvalstu studenti (2010./2011. ak.g. dati).

Azarbaidžāna, 1

Baltkrievija, 1

Kamerūna, 1

Francija, 10

Lietuva 2

Azerbaidžāna, 2
Krievija, 2

Horvātija, 1
Gruzija, 1 Maroka, 1Kazahstāna, 1

Uzbekistāna, 2

Nigērija, 1

Kazahstāna, 1

Polija, 6

Krievija, 3

Francija, 2

Moldova, 1

Turcija, 8

Dienvidkoreja, 6
Baltkrievija, 5

Šveice, 3

Vācija, 2

Somija, 2

Spānija, 2

Lietuva, 2

Francija, 1

Krievija, 1

Lietuva, 1

Baltkrievija, 1

Gruzija, 1

Vidējais sekmju līmenis salīdzinājumā starp 
vietējiem un ārvalstu studentiem

Ārvalstu studentu sekmes kopumā ir nedaudz 
augstākas kā vietējo studentu sekmes.

Vēl nav iespējams objektīvi salīdzināt sekmes, jo 
pirmie ārvalstu studenti programmā tika uzņemti 
tikai šajā studiju gadā.

Ārvalstu studentu sekmes kopumā ir nedaudz 
augstākas kā vietējo studentu sekmes.

Studiju programmai piesaistīto pasniedzēju 
kvalifikācija  

Pastāvīgi: Profesori – 2; Asociētie profesori – 4; 
Docenti – 4; Lektori – 25; Asistenti – 2.

Pastāvīgi: Asociētie profesori – 4; Docenti – 10; 
Lektori – 13; Asistenti – 2.

Pastāvīgi: Asociētie profesori – 4; Docenti – 2; 
Lektori – 7.

j ,j ,

Programmai piesaistīti arī pasniedzēji, kas 
augstskolā neatrodas pamatdarbā: Docenti – 1; 
Lektori – 20.

Programmai piesaistīti arī pasniedzēji, kas 
augstskolā neatrodas pamatdarbā: Asociētie 
profesori – 2; Docenti – 2; Lektori – 5.

Programmai piesaistīti arī pasniedzēji, kas 
augstskolā neatrodas pamatdarbā: Lektori – 6.

Ārvalstu pasniedzēji studiju programmā Pastāvīgie pasniedzēji: Vācija – 1 (Docents); 
Libāna – 1 (Lektors); Indija – 1 (Lektors). 
Viespasniedzēji: Itālija – 1 (Lektors).

Pastāvīgie pasniedzēji: Libāna – 1 (Lektors); Indija 
– 1 (Lektors). 

Pastāvīgie pasniedzēji: Indija – 1 (Lektors).

*Ā l t t d t k it d l j l t i t t BAT i t t ti tik i f ij
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*Ārvalstu studentu skaitam un sadalījumam pa valstīm izmantota BAT sniegtā statistikas informācija
Informācijas ieguves avoti: Intervijas ar augstskolas vadību, BAT mājas lapā pieejamā informācija, AIKNC mājas lapā pieejamie studiju programmu pašnovērtējuma ziņojumi.



Latvijā piedāvāto studiju programmu analīze

Latvijā piedāvāto studiju programmu analīze

Augstskola Biznesa augstskola “Turība”

Programma Tūrisma un viesmīlības nozares uzņēmumu 
vadība                                                 

(Profesionālā bakalaura studiju programma)

Uzņēmējdarbības vadība                    
(Profesionālā bakalaura studiju programma)

Tūrisma stratēģiskā vadība             
(Profesionālā maģistra studiju programma)

Studiju programmas vai augstskolas nolikumā Kā mērķis studiju programmas attīstības plānā ir Ārvalstu studentu piesaiste ir uzsvērta Ārvalstu studentu piesaiste ir uzsvērtaStudiju programmas vai augstskolas nolikumā 
norādītais mērķis ir ārvalstu studentu 
piesaiste

Kā mērķis studiju programmas attīstības plānā ir 
minēta ārvalstu studentu piesaiste. Arī 
augstskolas vīzijā uzsvērta ārvalstu studentu 
piesaiste.

Ārvalstu studentu piesaiste ir uzsvērta 
augstskolas vīzijā.

Ārvalstu studentu piesaiste ir uzsvērta 
augstskolas vīzijā.

Augstskolu veiktie pasākumi ārvalstu studentu 
piesaistei

Dalība augstākās izglītības izstādēs, aģentu 
piesaiste, prezentācijas braucieni, sadarbība ar 
partneraugstskolām ārvalstīs, studentu piesaiste 
ar apmaiņas programmu palīdzību

Dalība augstākās izglītības izstādēs, aģentu 
piesaiste, prezentācijas braucieni, sadarbība ar 
partneraugstskolām ārvalstīs, studentu piesaiste 
ar apmaiņas programmu palīdzību

Dalība augstākās izglītības izstādēs, aģentu 
piesaiste, prezentācijas braucieni, sadarbība ar 
partneraugstskolām ārvalstīs, studentu piesaiste 
ar apmaiņas programmu palīdzībuar apmaiņas programmu palīdzību. ar apmaiņas programmu palīdzību. ar apmaiņas programmu palīdzību.

Vai studiju programma tiek piedāvāta 
apmaiņas studentiem? 

Jā, “Erasmus” programmas ietvaros. Jā, “Erasmus” programmas ietvaros. Jā, “Erasmus” programmas ietvaros.

Informācijas par studiju programmu 
pieejamība internetā, pieejamās informācijas 
daudzums un valoda 

Informācija par studiju programmu, augstskolas 
darbību, kā arī Latviju kā valsti pieejama 
augstskolas mājas lapā angļu valodā.

Informācija par studiju programmu, augstskolas 
darbību, kā arī Latviju kā valsti pieejama 
augstskolas mājas lapā angļu valodā.

Informācija par studiju programmu, augstskolas 
darbību, kā arī Latviju kā valsti pieejama 
augstskolas mājas lapā angļu valodā.

Programmas pašnovērtējuma  pieejamība 
svešvalodā 

Pašnovērtējums AIKNC mājas lapā pieejams  tikai 
latviešu valodā, bet nav pieejams BAT mājas lapā. 
AIKNC nosūtīta arī angliskā versija, taču nav 
publicēta.

Pašnovērtējums AIKNC mājas lapā pieejams tikai 
latviešu valodā, bet nav pieejams BAT mājas lapā. 
AIKNC nosūtīta arī angliskā versija, taču nav 
publicēta.

Pašnovērtējums pieejams tikai AIKNC mājas lapā  
i angļu valodā, bet nav pieejams BAT mājas lapā.

Kompleksu piedāvājumu ārvalstu studentiem 
esamība  

Studentiem tiek piedāvātas studentu kopmītnes. Studentiem tiek piedāvātas studentu kopmītnes. Studentiem tiek piedāvātas studentu kopmītnes.

Tālmācības iespējas studiju programmā Angļu valodā šobrīd tālmācība nenotiek. Angļu valodā šobrīd tālmācība nenotiek. Angļu valodā šobrīd tālmācība nenotiek.

Informācijas ieguves avoti: Intervijas ar augstskolas vadību, BAT mājas lapā pieejamā informācija, AIKNC mājas lapā pieejamie studiju programmu pašnovērtējuma ziņojumi.
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Cooperative (KPMG International), tīkla dalībfirma. Visas tiesības pieder autoram. Drukāts Latvijā.

53



Latvijā piedāvāto studiju programmu analīze

Latvijā piedāvāto studiju programmu analīze

Augstskola Biznesa augstskola “Turība” BPMA

Programma Sabiedriskās attiecības

(Profesionālā maģistra studiju programma)

Psiholoģija

(Profesionālā bakalaura studiju programma)

Īss studiju programmas apraksts Programmas ilgums ir 2 gadi pilna laika studijās. Programmu Studiju programmas ietvaros 4 gadu laikā iegūst profesionāloĪss studiju programmas apraksts Programmas ilgums ir 2 gadi pilna laika studijās. Programmu 
absolvējot, tiek iegūts profesionālais maģistra grāds sabiedriskajās 
attiecībās un kvalifikācija - sabiedrisko attiecību struktūrvienības 
vadītājs. Programmas saturu veido akadēmiskās un profesionālās 
izglītības studiju pamata kursi, prakse, izvēles un specializācijas 
studiju kursi, patstāvīgās studijas un zinātniski pētnieciskais darbs.
Programmā iegūtās zināšanas, prasmes palīdz veidot karjeru kā 
vadītājam sabiedrisko attiecību uzņēmumā, kā arī veidot politiķa, 
uzņēmuma vadītāja vai sabiedriskās organizācijas līdera karjeru.

Studiju programmas ietvaros 4 gadu laikā iegūst profesionālo 
bakalaura grādu psiholoģijā un psihologa asistenta kvalifikāciju. 
Programmas mērķis ir sagatavot psihologa asistentus, kas būtu 
spējīgi risināt profesionālos uzdevumus atbilstoši savai 
kvalifikācijai dažādās sfērās – uzņēmējdarbība, izglītība, sociālā 
sfēra, politika un izmantot profesionālajā darbībā prasmi sniegt 
psiholoģisko atbalstu un palīdzību cilvēkiem, kuriem tas ir 
nepieciešams.  Bez tam programmas mērķis ir nodrošināt, ka tās 
absolventi spēj konkurēt Latvijas un citu valstu darba tirgū, ņ j g j j

Pēc programmas absolvēšanas ir iespēja turpināt studijas 
doktorantūrā.

p j j g ,
pielāgoties mainīgajiem mūsdienu sociāli ekonomiskajiem 
apstākļiem  un  turpināt izglītību maģistrantūrā gan BPMA, gan 
citās augstākās izglītības iestādēs.  Absolventiem jābūt spējīgiem 
veicināt cilvēku psiholoģiskās veselības saglabāšanu.

Studiju programmas valoda Angļu Krievu

Programmas unikalitāte Baltijā Līdzīgu programmu angļu valodā iespējams apgūt Tallinas Līdzīgu programmu krievu valodā iespējams apgūt MykolasProgrammas unikalitāte Baltijā Līdzīgu programmu angļu valodā iespējams apgūt Tallinas 
Universitātē.

Līdzīgu programmu krievu valodā iespējams apgūt Mykolas 
Romeris Universitātē.

Studiju maksas apjoms salīdzinājumā ar konkurējošām 
augstskolām
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* BAT – studiju maksa ES valstu, NVS valstu un Gruzijas studentiem/’pārējo valstu 
studentiem

Studiju programmas ietvaros tiek apgūta reglamentēta / 
nereglamentēta profesija 

Nereglamentēta profesija (Sabiedrisko attiecību struktūrvienības 
vadītājs)

Nereglamentēta profesija (Psihologa asistents).

Informācijas ieguves avoti: Intervijas ar augstskolu vadību, BAT, BPMA, TU, MRU, LKFK mājas lapā pieejamā informācija, AIKNC mājas lapā pieejamie studiju programmu pašnovērtējuma ziņojumi, www.eesf.lt mājas lapā pieejamā informācija.

0
BPMA MRU LKFK
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Latvijā piedāvāto studiju programmu analīze

Latvijā piedāvāto studiju programmu analīze

Augstskola Biznesa augstskola “Turība” BPMA

Programma Sabiedriskās attiecības

(Profesionālā maģistra studiju programma)

Psiholoģija 

(Profesionālā bakalaura studiju programma)

Ārvalstu studentu skaits un raksturojums * Kopā 3 ārvalstu studenti (2010./2011. ak.g. dati). Augstskolā kopumā mācās 47 ārvalstu studenti (2010./2011. ak.g.Ārvalstu studentu skaits un raksturojums  Kopā 3 ārvalstu studenti (2010./2011. ak.g. dati). Augstskolā kopumā mācās 47 ārvalstu studenti (2010./2011. ak.g. 
dati). Detalizētāku informāciju augstskola nav iesniegusi.

Krievija, 1Ukraina, 1

Vidējais sekmju līmenis salīdzinājumā starp vietējiem un 
ārvalstu studentiem

Ārvalstu studentu sekmes kopumā ir nedaudz augstākas kā vietējo 
studentu sekmes.

Augstskola šādu informāciju nesniedza.

Studiju programmai piesaistīto pasniedzēju kvalifikācija  Pastāvīgi: Profesori – 1; Asociētie profesori – 8; Docenti – 5; Lektori
– 13.

Pastāvīgi: Asociētie Profesori – 5, Docenti – 11, Lektori – 8, 
Asistenti – 1.

Vi iēti f i 3 Vi d ti 7 Vi l kt i 14

Uzbekistāna, 1

Viesasociētie profesori – 3, Viesdocenti – 7, Vieslektori – 14.

Ārvalstu pasniedzēji studiju programmā Programmā šobrīd nav pastāvīgu ārvalstu pasniedzēju. Ārvalstu pasniedzēji nav piesaistīti šajā programmā.

Studiju programmas vai augstskolas nolikumā norādītais 
mērķis ir ārvalstu studentu piesaiste

Kā mērķis studiju programmas attīstības plānā ir minēta ārvalstu 
studentu piesaiste. Arī augstskolas vīzijā uzsvērta ārvalstu studentu 
piesaiste.

Studiju programmas pašvērtējumā ārvalstu studentu piesaiste nav 
minēta  kā viens no mērķiem.

Augstskolu veiktie pasākumi ārvalstu studentu piesaistei Dalība augstākās izglītības izstādēs, aģentu piesaiste, prezentācijas 
braucieni, sadarbība ar partneraugstskolām ārvalstīs, studentu 
piesaiste ar apmaiņas programmu palīdzību.

Augstskola šādu informāciju nesniedza, taču informācija mājas lapā 
ir pieejama angļu un krievu valodā. 

Vai studiju programma tiek piedāvāta apmaiņas studentiem? Jā,  “Erasmus” programmas ietvaros. Jā,  “Erasmus” programmas ietvaros.

*Ārvalstu studentu skaitam un sadalījumam pa valstīm izmantota BAT, BPMA sniegtā statistikas informācija
Informācijas ieguves avoti: Intervijas ar augstskolu vadību BAT BPMA mājas lapā pieejamā informācija AIKNC mājas lapā pieejamie studiju programmu pašnovērtējuma ziņojumi

© 2011 KPMG Baltics SIA, Latvijā reģistrēta sabiedrība ar ierobežotu atbildību un KPMG neatkarīgu dalībfirmu, kuras saistītas ar Šveices uzņēmumu KPMG International
Cooperative (KPMG International), tīkla dalībfirma. Visas tiesības pieder autoram. Drukāts Latvijā.

55

Informācijas ieguves avoti: Intervijas ar augstskolu vadību, BAT, BPMA mājas lapā pieejamā informācija, AIKNC mājas lapā pieejamie studiju programmu pašnovērtējuma ziņojumi.
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Latvijā piedāvāto studiju programmu analīze

Augstskola Biznesa augstskola “Turība” BPMA

Programma Sabiedriskās attiecības

(Profesionālā maģistra studiju programma)

Psiholoģija 

(Profesionālā bakalaura studiju programma)

Informācijas par studiju programmu pieejamība internetā, 
pieejamās informācijas daudzums un valoda 

Informācija par studiju programmu, augstskolas darbību, kā arī 
Latviju kā valsti pieejama augstskolas mājas lapā angļu valodā.

Informācija par studiju programmu, augstskolas darbību pieejama 
augstskolas mājas lapā angļu un krievu valodā.

Programmas pašnovērtējuma  pieejamība svešvalodā Pašnovērtējums pieejams AIKNC mājas lapā gan angļu, gan 
latviešu valodā, bet nav pieejams BAT mājas lapā.

BPMA mājas lapā pašnovērtējums ir pieejams latviski, AIKNC mājas 
lapā – gan latviski, gan angliski.

Kompleksu piedāvājumu ārvalstu studentiem esamība  Studentiem tiek piedāvātas studentu kopmītnes. Studentiem tiek piedāvāta iespēja īrēt viesnīcu numurus par 
zemākām cenām.

Tālmācības iespējas studiju programmā Angļu valodā šobrīd tālmācība nenotiek. Netiek piedāvāta tālmācība.

Informācijas ieguves avoti: Intervijas ar augstskolu vadību, BAT, BPMA mājas lapā pieejamā informācija, AIKNC mājas lapā pieejamie studiju programmu pašnovērtējuma ziņojumi.
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Latvijā piedāvāto studiju programmu analīze
Secinājumi (1. no 2)

Secinājumi

Ārvalstu studentu sadalījums ■ ES valstu studenti Latvijā vairāk studē valsts augstskolās, jo tās piedāvā studiju programmas angļu valodā. Īpaši 
populāras ir RSU medicīnas studiju programmas;

■ NVS valstu studenti lielākoties studē privātajās augstskolās, jo valsts augstskolas nepiedāvā studiju programmas krievu 
valodā, kas nereti ir noteicošais faktors studiju programmu izvēlē. NVS valstu studentu piesaistē aktīvākās augstskolas ir 
BSA, ISMA un RAI.

Programmu unikalitāte Baltijā ■ Analizējot studiju programmas, tika identificētas un apzinātas arī unikālas studiju programmas, kas netiek piedāvātas 
svešvalodā citās Baltijas valstu augstākās izglītības iestādēs. Starp unikālo programmu virzieniem ir gan valsts un 
privāto augstskolu piedāvātās sociālās zinātnes, privāto augstskolu piedāvātās inženierzinātnes, gan arī valsts 
augstskolu piedāvātās izglītības zinātnes un medicīnas studiju programmas. 

Studiju maksa Izvērtējot studiju programmu unikalitāti Baltijā papildus tika veikts studiju maksas apjoma salīdzinājums arStudiju maksa ■ Izvērtējot studiju programmu unikalitāti Baltijā, papildus tika veikts studiju maksas apjoma salīdzinājums ar 
identificētajām konkurējošām augstskolām Baltijas valstīs. No tā var secināt, ka medicīnas studijas Latvijā ir dārgākas 
nekā Lietuvā un Igaunijā, bet studiju programmas sociālajās zinātnēs un inženierzinātnēs Latvijas augstskolās ir 
salīdzinoši lētākas.

Reglamentēta / 
nereglamentēta profesija

■ No apskatītajām  augstskolām un to studiju programmām tikai valsts augstskolās ir iespējams apgūt reglamentētas 
profesijas, kurām studiju programmu organizāciju, apstiprināšanu un kontroli nosaka tiesību akti, kas līdz ar to 
augstskolām prasa lielākus ieguldījumus studiju kvalitātes nodrošināšanai.

Vietējie un ārvalstu 
pasniedzēji

■ Lai arī analīzes ietvaros ir apskatītas tikai akreditētas studiju programmas, jāatzīmē augstais lektoru īpatsvars 
mācībspēku sastāvā vairākās privāto augstskolu realizētajās studiju programmās, kas norāda uz iespējamām kvalitātes 
problēmām.

■ Pastāvīgu ārvalstu pasniedzēju īpatsvars apskatītajās studiju programmās ir zems vai ārvalstu pasniedzēji tām vispār 
nav piesaistīti, kas ir daļēji skaidrojams ar augstskolu rīcībā esošajiem ierobežotajiem resursiem. Vēl viens iemesls 
zemajam ārvalstu pasniedzēju īpatsvaram Latvijas augstskolās ir likumdošanas aktos noteiktā prasība, ka 
priekšnoteikums vēlētu amatu ieņemšanai ir latviešu valodas zināšanas. Tāpat augstskolas publisko ierobežotu p ņ p g p
informāciju par mācībspēku sastāvu un to kvalifikācijas līmeni;

■ Augstskolas pārsvarā izmanto vieslektorus no partneraugstskolām, kurus uzaicina nolasīt atsevišķas lekcijas, nevis 
veselus kursus. Visbiežāk vieslektori Latvijas augstskolās tiek piesaistīti no Lietuvas, Igaunijas, Skandināvijas, Krievijas 
un Vācijas;

■ Ārvalstu pasniedzēju zemais īpatsvars un fakts, ka vairākās studiju programmās ir ļoti maz ārvalstu studentu, norāda uz 
iespējamām kvalitātes problēmām šo studiju programmu īstenošanā. Latviešu valodā iepriekš jau akreditētas studiju 
programmas netiek atsevišķi vēlreiz akreditētas kad augstskolas nolemj tās piedāvāt arī svešvalodās
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Cooperative (KPMG International), tīkla dalībfirma. Visas tiesības pieder autoram. Drukāts Latvijā.
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Latvijā piedāvāto studiju programmu analīze
Secinājumi (2. no 2)

Secinājumi

Programmu pieejamība 
apmaiņas studentiem

■ Lielākā daļa apskatīto studiju programmu tiek piedāvātas apmaiņas studentiem “Erasmus” programmas ietvaros, kas dod 
iespēju gan privātajām, gan valsts augstskolām nostiprināt starptautisko sadarbību ar ārvalstu augstskolām, kā arī 
iepazīties ar to mācību procesu, piedāvātajām iespējām, tādejādi salīdzinot, izvērtējot un uzlabojot savas studiju 
programmas.programmas.

Informācijas pieejamība ■ Ne vienmēr augstskolu mājas lapās ir pieejama visaptveroša informācija par studiju programmu valodā, kādā augstskola 
piedāvā šo studiju programmu apgūt ārvalstu studentiem. Par divām no visām apskatītajām studiju programmām 
informācija svešvalodā augstskolas mājas lapā nebija atrodama, tajā pašā laikā arī pašnovērtējuma ziņojumi par šīm 
programmām ir tikai latviešu valodā;

■ Dažkārt papildu informācija, piemēram, informācija par mācību maksu, pašnovērtējuma ziņojumi, programmas detalizēts 
saturs, nav pieejama vienuviet augstskolas mājas lapās un ir jāiegulda laiks, lai to atrastu. Pozitīvi ir vērtējams tas, ka 

t k l i dā ā ā l t t d ti tik i i f ā ij t dij ā b t ī i f ā ij š l dāaugstskolas piedāvā ārvalstu studentiem ne tikai informāciju par studiju programmām, bet arī  informāciju svešvalodā par 
pašu augstskolu, tās vēsturi, fakultātēm, kā arī Latviju un Rīgu. Pārsvarā informācija augstskolu mājas lapās ir pieejama 
angļu un krievu valodā;

■ Studiju programmu pašnovērtējuma ziņojumi ne vienmēr ir pieejami augstskolu mājas lapās, kā arī attiecīgajā 
svešvalodā, kas liedz potenciālajam studentam pilnībā iepazīties ar studiju programmu, tās vispārēju raksturojumu, 
salīdzinājumu ar citu augstskolu piedāvājumu, studiju programmas organizāciju, attīstības plānu un citiem faktoriem, kas 
varētu ietekmēt studiju programmas izvēli.

Ārvalstu studentu sekmju 
līmenis

■ Lielākā daļa augstskolu neapkopo informāciju par ārvalstu studentu sekmēm salīdzinājumā ar vietējiem studentiem, kas 
neļauj izvērtēt šo studentu sagatavotības un zināšanu līmeni. Dažās studiju programmās, par kurām šāda informācija 
tiek apkopota, ārvalstu studentu sekmes ir zemākas nekā vietējiem studentiem.

Mārketinga aktivitātes 
ārvalstu studentu piesaistei

■ Augstskolu izmantotie resursi un veiktie pasākumi ārvalstu studentu piesaistē liecina par to rīcībā esošajiem 
ierobežotajiem resursiem tādu mārketinga aktivitāšu veikšanai kā dalība ārvalstu izglītības izstādēs un citos pasākumos. 
Tāpēc šī ir viena no jomām, kurai būtu nepieciešams piesaistīt ES fondu finansējumu arī vidējā un ilgtermiņā (jo šobrīd 
nav skaidrs, vai nākamajā ES fondu plānošanas periodā būs pieejams līdzvērtīgs finansējums)., j p p p j g j )

Tālmācība un inovatīvi 
augstākās izglītības 
piedāvājumi

■ Tikai viena no apskatītajām studiju programmām tiek realizēta ar tālmācības palīdzību, turklāt studiju programmu 
analīzes laikā netika identificēti inovatīvi piedāvājumi vai mācību un dzīvošanas „komplekti”. Būtu ieteicams tālmācības 
iespējas vispirms piedāvāt maģistrantūras studiju programmās, jo to izmantošanai ir lielāks potenciāls situācijās, kad 
studējošie mācības apvieno ar pilna laika darbu.
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Pi likPielikums: 
intervijas, mērķa 
grupa un studentugrupa un studentu 
aptauja



Pielikums
Veiktās intervijas

Lai apkopotu visu 
ieinteresēto pušu viedokļus, 
metodoloģijā noteiktais 15 
interviju skaits tika 

Nr. 
p.k. Vārds, uzvārds

Pārstāvētā 
institūcija Ieņemamais amats

1. Jānis Vētra AIP Priekšsēdētājs

2. Aldis Baumanis AIP Priekšsēdētāja vietnieks
pārsniegts – tika veiktas 18 
intervijas. Intervijas tika 
veiktas gan ar augstskolu 
pārstāvjiem, gan ārvalstu 
studentiem, gan citu 
i titū ij ā tā ji k i

3. Gita Rēvalde IZM Augstākās izglītības departamenta direktore

4. Ligita Vrubļevska IZM Augstskolu un koledžu pārvaldības nodaļas vecākā referente

5. Baiba Ramiņa AIC Direktore

6. Andrejs Kozlovs AIC Eksportspējas funkcijas koordinators
institūciju pārstāvjiem, kas ir 
iesaistīti ārvalstu studentu 
piesaistē.

Apkopojums par intervijām 
būs pievienots gala 

7. Alīna Gržibovska LU Ārlietu departamenta direktore

8. Jānis Stonis LU Administratīvais direktors

9. Taiyyab Mehmood LU Students no Lielbritānijas

10. Igors Tipāns RTU Ārzemju studentu departamenta direktors
nodevumam. 11. Smuidra Žermanos RSU Ārvalstu studiju nodaļas dekāne

12. Juta Kroiča RSU Akadēmisko un starptautisko sakaru departamenta direktore

13. Marie Neef RSU Studente no Vācijas

14. Evita Lūkina REA Uzņemšanas un ārējo sakaru koordinatore

15. Paulius Lingys REA Students no Lietuvas

16. Imants Bergs BAT Prorektors par studiju attīstību un starptautiskajām 
attiecībām

17. Ella Kalniņa RSEBAA Ārējo sakaru nodaļas vadītāja

18. Nataļja Sapelkina BSA Ārējo sakaru nodaļas koordinatore
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8 Nataļja Sapelkina BSA Ārējo sakaru nodaļas koordinatore



Pielikums
Uz mērķa grupas diskusiju aicināto un tās dalībnieku saraksts

Mērķa grupas ietvaros 
noritēja visaptveroša 
diskusija par Latvijas 
augstākās izglītības 

Nr. 
p.k. Vārds, uzvārds

Pārstāvētā 
institūcija Ieņemamais amats

Piedalījās 
(Jā / Nē)

1. Jānis Vētra AIP Priekšsēdētājs Jā

2. Gita Rēvalde IZM Augstākās izglītības departamenta direktore Nē

*Augstskolas pārstāvji norādīja, ka 
savu viedokli jau ir izteikuši iepriekš 
notikušajās intervijās.
**Par spīti uzaicinājumam piedalīties 
un lūgumam nosūtīt citus pārstāvjus 

dīj ā j š i š āeksportspēju, lai gan vairāku 
uzaicināto institūciju 
pārstāvji nepiedalījās šajā 
sanāksmē.

Saskaņā ar metodoloģiju 

g g p

3. Anatolijs Melnis IZM Augstākās izglītības departamenta direktora 
vietnieks

Jā

4. Baiba Ramiņa AIC Direktore Jā

5. Alīna Gržibovska LU Ārlietu departamenta direktore Nē

gadījumā, ja šo personu ierašanās 
nav iespējama, šīs augstskolas mērķa 
grupas diskusijā nebija pārstāvētas.

Saskaņā ar metodoloģiju uzaicināto 
dalībnieku saraksts tika koriģēts, lai 
nodrošinātu dažādu viedokļu un

uzaicināto dalībnieku 
saraksts tika koriģēts, lai 
nodrošinātu dažādu viedokļu 
un interešu pārstāvību, kā 
arī pētījumā gaitā 

6. Jānis Stonis LU Administratīvais direktors Jā

7. Igors Tipāns RTU Ārzemju studentu departamenta direktors Jā

8. Zane Purlaura RTU Ārzemju studentu departamenta mācību 
projektu vadītāja

Jā

9. Smuidra Žermanos RSU* Ārvalstu studiju nodaļas dekāne Nē

nodrošinātu dažādu viedokļu un 
interešu pārstāvību, kā arī pētījumā 
gaitā izdarītājiemsecinājumiem par 
noteiktu institūciju iesaisti Latvijas 
augstākās izglītības eksportspējas 
veicināšanā un ārvalstu studentu 
piesaistīšanā.
Iepriekš plānoto divu AIP pārstāvjuizdarītājiem secinājumiem 

par noteiktu institūciju 
iesaisti Latvijas augstākās 
izglītības eksportspējas 
veicināšanā.

j ļ

10. Agnese Vīksna RSU Ārvalstu studiju nodaļas dekānes asistente Nē

11. Juta Kroiča RSU Akadēmisko un starptautisko sakaru 
departamenta direktore

Nē

12. Diāna Pauna REA Prorektore Jā

Iepriekš plānoto divu AIP pārstāvju 
vietā uz diskusiju tika aicināts viens 
tās pārstāvis. BAT un RSEBA
pārstāvji tika aicināti BA, ViA un VA 
pārstāvju vietā, balstoties uz lielāku 
šajās augstskolās studējošo ārvalstu 
studentu skaitu.
Tāpat AIC pārstāve tika uzaicināta

Apkopojums par mērķa 
grupas diskusiju būs 
pievienots gala nodevumam.

13. Imants Bergs BAT Prorektors par studiju attīstību un 
starptautiskajām attiecībām

Jā

14. Ella Kalniņa RSEBAA Ārējo sakaru nodaļas vadītāja Jā

15. Līga Jermolajeva BSA** Rektora pienākumu izpildītāja Nē

16. Deniss Djakons ISMA** Ārējo sakaru prorektors Nē

Tāpat AIC pārstāve tika uzaicināta 
LIAA pārstāvja vietā, balstoties uz šo 
organizāciju relatīvo lomu ārvalstu 
studentu piesaistē.
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Deniss Djakons ISMA Ārējo sakaru prorektors Nē



Pielikums
Studentu aptaujas respondentu skaits

Par spīti izsūtītajām vairāk 
nekā 800 anketām aptaujā 
piedalījās mazāks 
respondentu skaits nekā 

Augstskolas nosaukums
Studentu, kuriem tika 
nosūtīta anketa, skaits

Respondentu 
skaits

Latvijas Universitāte 81 17

Rīgas Tehniskā universitāte 183 6

Ārvalstu studentu dalība aptaujā bija zemāka 
par gaidīto (par spīti aktīvai komunikācijai un 
atgādinājumiem, kas saistīts ar mācību gada 
beigām, vasaras brīvdienām un atvaļinājumu 
periodu) un tajā piedalījās 80 studenti 

d ēt 150 i tā k t ī k ā t jplānots.

Aptauja ļauj izdarīt 
secinājumus par Latvijas 
augstākās izglītības 
eksportspēju. Anketēšanas 

Rīgas Tehniskā universitāte 183 6

Rīgas Stradiņa universitāte 368 27

Rīgas Ekonomikas augstskola 120 10

Rīgas Juridiskā augstskola 21 9

paredzēto 150 vietā, kaut arī kopumā aptauja 
tika izsūtīta vairāk nekā 800 ārvalstu 
studentiem. Vadoties no tā, kādu valstu 
pārstāvji piedalījās un aizpildīja anketas, 
aptaujas tika analizēti kopumā, kā arī izceļot 
divas lielākās grupas – ES un NVS valstis. 
Šāds sadalījums ļāva izvairīties no datu 
analizēšanas tādos griezumos kur rezultāti

rezultātu apkopojums būs 
gala nodevuma pielikumā.

Rīgas Juridiskā augstskola 21 9

Biznesa augstskola Turība 45 3

Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa 
administrācijas augstskola (RISEBA)

Aptauja netika izsūtīta 0

B ltij St t ti kā k dē ij A t k l i i 2

analizēšanas tādos griezumos, kur rezultāti 
nebūtu statistiski nozīmīgi, un sniedz 
priekšstatu par atšķirībām šo grupu starpā. 
Anketēšanas rezultātu apkopojums būs gala 
nodevuma pielikumā.

Tādējādi par spīti zemākajam respondentu 
skaitam aptaujas rezultātu analīze nodrošinaBaltijas Starptautiskā akadēmija Augstskola nav sniegusi 

informāciju par izsūtīto anketu 
skaitu

2

Rīgas Aeronavigācijas institūts Aptauja netika izsūtīta 0

Transporta un sakaru institūts Augstskola nav sniegusi 
informāciju par izsūtīto anketu 

6

skaitam aptaujas rezultātu analīze nodrošina, 
ka šis datus avots var tikt tālāk pilnvērtīgi 
izmantots šī pētījuma ietvaros.

Jāzīmē, ka mazākais respondentu skaits 
neietekmēja darbu apjomu un izmaksas, jo 
cilvēkresursi un laiks tika ieguldīts anketas 
izstrādē un tās izsūtīšanā un komunikācijā arskaitu

Informācijas sistēmu menedžmenta 
augstskola

14 0

Kopā: 832 80

izstrādē un tās izsūtīšanā un komunikācijā ar 
augstskolām. Savukārt papildus anketu 
aizpildīšana un apstrāde tiek nodrošināta 
automātiski un nemaina darbu veicēja 
izmaksas.
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