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Biznesa Vadības Koledžas attīstības un darbības stratēģija 

2013. g.- 2018. g. 
 

 

1. Zinātniskā un pētnieciskā darbība 
 

 

Principi. BVK darbinieku un studējošo zinātniski pētnieciskā darbība ir virzīta uz BVK koncepcijas 

un stratēģiskās attīstības plāna īstenošanu, studiju procesa kvalitātes nodrošināšanu un pilnveidošanu. 

Pasākumi. Zinātniskā un pētnieciskā darba rezultāti sekmē kvalitatīvu studiju programmu 

realizācijas procesu, kas nodrošina definēto profesionālo kompetenču veidošanos un rada nosacījumus 

absolventu sekmīgai karjerai. To nodrošina tālmācības studiju atbalsta sistēmas metodisko principu 

nepārtraukta pilnveide. Prioritātes tiek noteiktas šādiem pētījumiem: 

1. „E-studiju organizācija progresējošā interneta tehnoloģiju vidē”. 

2. „Efektīva tālmācības studiju atbalsta sistēma”. 

2. „Karjeras veidošanās nosacījumi”. 

3. „Uzņēmēja kompetences un personība”. 

4. „Biroja vadība ES vidē”. 

Zinātniski – praktisku konferenču un semināru organizēšana. 
 

 

2. Studiju process 
 

 

E-studiju process nodrošina BVK studējošajiem profesijas apgūšanai nepieciešamo zināšanu 

apgūšanas iespējas, veido priekšnosacījumus pašrealizācijai un veiksmīgai karjerai, sekmē motivāciju 

profesijas iegūšanai, nodrošina BVK koncepcijas un stratēģiskā attīstības plāna īstenošanu. 
 

 

Studiju programmu piedāvājums 

2013/14. studiju gads – 9 programmas 

2014/15. studiju gads – 9 programmas 

2015/16. studiju gads – 10 programmas 

2016/17. studiju gads – 11 programmas 

2017/18. studiju gads – 12 programmas 
 

 

2.1.      Licencēto studiju programmu akreditācija 

Principi.  Licencēto  studiju  programmu  atbilstības  profesijas  standartiem  un  darba  devēju 

prasībām  nodrošināšana. 

Pasākumi. Licencēto studiju programmu nepārtraukta pilnveide atbilstoši biznesa vides prasībām, 

programmu īstenošanas rezultātu analīze ar studentu un docētāju līdzdalību. 
 

 

2.2.      Jaunu studiju programmu izstrāde un licencēšana 

Principi. Regulāra aktuālu profesiju nepieciešamības noteikšana.
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Pasākumi. Rūpīga valsts ekonomiskās vides analīze. Regulāra sadarbība ar BVK Padomnieku 

Konventu, profesionālām asociācijām, darba devējiem, IZM ekspertiem. Ikgadēji darba tirgus pētījumi. 

Jaunu e-studiju programmu izstrāde. 
 

 

2.3.      Licencēto un akreditēto e-studiju programmu aktualizācija 

Principi. BVK absolventu piemērotības darba tirgus prasībām nodrošināšana. 

Pasākumi.  Ikgadēja  studiju  kursu,  patstāvīgo  darbu,  kontroldarbu,  ieskaišu  un  eksāmenu 

jautājumu analīze, satura un metožu aktualizācija, izvēles kursu piedāvājuma paplašināšana. Studējošo 

prakses vietu apsekošana. Kvalifikācijas darbu satura un kvalitātes analīze. 
 

 

2.4.      Studiju procesa organizācija 

Principi.  Studiju  procesa  organizācijas  atbilstība  BVK  koncepcijas  un  profesijas  standartu 

prasībām. 

Pasākumi. Pētīt mūsdienīgas tālmācības e-studiju darba organizācijas formas. Apgūt citu Eiropas 

un pasaules tālmācības augstskolu pieredzi un piemērot to BVK darbībā. Veicināt studējošo pašattīstības 

iespējas. Sekmēt studējošo motivāciju profesijas iegūšanai. Veidot priekšnosacījumus studentu 

pašrealizācijai un veiksmīgai karjerai. Veikt praktiskus zinātniskus pētījumus. Studējošo un BVK 

administrācijas sadarbību balstīt uz demokrātijas principiem. Celt studiju atbalsta centra darbinieku 

kvalifikāciju. 
 

 

2.5.      E-studiju procesa metodika  

Principi. E-studiju procesa metodikas atbilstība: 

                         BVK koncepcijai; 

BVK attīstības stratēģijai; 

studējošo profesionālo kompetenču veidošanās prasībām; 

absolventu sekmīgas karjeras priekšnosacījumiem. 

Pasākumi. E-studiju procesa norisei nepieciešamo interaktīvo tālmācības studiju darba metožu 

ieviešana. Akadēmiskā personāla kvalifikācijas celšana e-studiju procesam nepieciešamo darba metožu 

apgūšanā. Lokālo un starptautisko konferenču apmeklēšana. Studiju atbalsta centra darbinieku sagatavošana 

profesionālai e-studiju procesa koordinācijai. 
 

 

2.6.      Studiju satura izvēle un aktualizācija 

Principi. Studiju satura atbilstība profesijas standartu un darba devēju prasībām. 

Pasākumi. Ekspertu piesaiste studiju kursu un visas studiju programmas satura analīzei un 

aktualizācijai. Studiju programmu salīdzināšana ar Latvijas un ārvalstu augstskolu programmām. Darba 

devēju prasību analīze. BVK Padomnieku Konventa ieteikumu īstenošana. 
 

 

2.7.      E-studiju tālmācības materiālu izveide 

Principi. E-studiju tālmācības materiāli atbilst BVK izstrādātajiem metodiskajiem norādījumiem 

un standartiem un nodrošina tālmācības studiju satura atbilstību studiju programmai, profesijas standartu un 

darba devēju prasībām.
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Pasākumi. E-studiju tālmācības materiālu izveides principu īstenošana un aktualizācija. Izstrādāto 

studiju materiālu pilottestēšana, ekspertēšana un recenzēšana. Videonodarbību izveide visos studiju 

priekšmetos un to izvietošana BVK interneta vietnē. 
 

 

2.8.        Vērtēšanas principi 

Principi. Studiju rezultātu vērtēšana nodrošina studentu zināšanu pārbaudi, skaidro pieļautās kļūdas 

un palīdz studentam pilnvērtīgi apgūt studiju materiālu. 

Pasākumi.  Testu,  kontroljautājumu,  ieskaišu  un  eksāmenu  jautājumu  satura  un  metodikas 

pilnveide un aktualizācija. 
 

 

2.9.      Studiju resursu centrs 

Principi. Studiju resursu centrs informatīvi nodrošina visu studiju programmu prasības, kā arī 

profesijas standartu un darba devēju prasības. 

Pasākumi. Studiju resursu centra fondu regulāra papildināšana un aktualizācija. 
 

 

2.10.      Studiju vide 

Principi. BVK studiju vide ir multikulturāla, atbilst Eiropas tālmācības augstskolu izvirzītajiem 

kritērijiem, sekmē studējošā personības attīstību un ir sekmīgas karjeras virzītājspēks. 

Pasākumi. BVK mērķtiecīgi un demokrātiski veido studiju fizisko, psiholoģisko un kultūrvidi, 

kas nodrošina koncepcijā izvirzīto mērķu īstenošanu: 

estētiski noformētas, tīras, tehniski nodrošinātas auditorijas un palīgtelpas, 

līdzsvarota nodarbību un studiju atbalsta centra psiholoģiskā vide, 

BVK kultūrvide tiek veidota tā, lai apmierinātu studējošo, docētāju un darbinieku 

intereses. 
 

 

3. Administratīvā darbība 
 

 

BVK administratīvā darbība ir virzīta uz tādu e-studiju procesa organizāciju, kura nodrošina 

studējošajiem profesijas apgūšanai nepieciešamo zināšanu apgūšanas iespējas, veido priekšnosacījumus 

pašrealizācijai un veiksmīgai karjerai, sekmē motivāciju profesijas iegūšanai, nodrošina BVK koncepcijas 

un stratēģiskā attīstības plāna īstenošanu, nodrošina studiju procesa kvalitāti un pilnveidošanu. 
 

 

3.1.     Studentu uzņemšana 

Principi. 

Studējošo uzņemšana tiek organizēta 2 reizes studiju gadā. 

Pasākumi. 

Tālmācības, kā studiju formas, popularizēšana pieaugušo un jauniešu vidū. 
 

 

3.2.    Ārzemēs dzīvojošo un strādājošo tautiešu piesaiste 

Principi. Ārzemēs dzīvojošu un strādājošu tautiešu informēšana par tālmācības studiju iespējām. 

Pasākumi.  Sadarbība  ar  Latvijas  vēstniecībām.  Reklāmas  Latvijas  un  ārzemēs  publicējamos 

preses izdevumos un interneta vietnēs. Informācijas dienu organizēšana.
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3.3.    Studiju procesa krievu valodā organizēšana. 

Principi.   Studiju   iespēju   nodrošināšana  krieviski   runājošiem   studentiem   vairākās   studiju 

programmās. 

Pasākumi. Sadarbība ar LR vēstniecībām citās valstīs, tanī skaitā NVS. Studiju materiālu tulkošana. 

Profesionālu mācībspēku piesaiste. 
 

 

3.4.    Studējošo pašpārvalde 

Principi. Studējošo pašpārvalde ir viens no BVK darbības un attīstības pamatelementiem. 

Pasākumi. Regulāra studējošo pašpārvaldes un BVK administrācijas sadarbība, nepārtraukta 

studējošo informēšana par BVK aktualitātēm. 
 

 

3.5.    Docētāju izvēle 

Principi. Docētāju atbilstība BVK īstenotā e-studiju procesa prasībām. 

Pasākumi. Akadēmiskā personāla izvēli reglamentējošu dokumentu izveide un to ievērošana 

koledžas  darbībā.  Konkursi  akadēmiskā  personāla  izvēlei.  Docētāju  kvalifikācijas  celšana  e-studiju 

procesa specifikas īstenošanai. 
 

 

3.6.   Tālmācības studiju materiālu autoru izvēle 

Principi. Tālmācības studiju materiālu autoru izvēli nosaka viņu spēja izveidot e-studiju līdzekļus 

atbilstoši BVK izstrādātajiem tālmācības e-studiju materiālu izveides metodiskajiem norādījumiem un 

standartiem. 

Pasākumi. Konkursi tālmācības studiju materiālu autoru izvēlei. Kontrolēt tālmācības studiju 

materiālu izveidošanas procedūras ievērošanu. 
 

 

3.7.   Studiju atbalsta centra darbinieku izvēle 

Principi. Speciālistu izvēli nosaka viņu gatavība būt par e-studiju atbalsta sistēmas realizētājiem, 

gatavība pilnveidot klientu apkalpošanas prasmes, radošums un iniciatīva. 

Pasākumi. Konkursi, apmācība, regulāra profesionālā pilnveide. 
 

 

3.8.    Docētāju tālākizglītība 

Principi. Docētāju gatavība realizēt BVK e-studiju tālmācības principus un metodes. 

Pasākumi. Atbalsts doktorantūras studijām, vietējo un ārzemju semināru un konferenču 

apmeklējums, pieredzes pārņemšanas komandējumi. 
 

 

3.9.    Tālmācības studiju materiālu autoru tālākizglītība 

Principi. Tālmācības studiju materiālu autoru kompetence realizēt tālmācības e-studiju principus 

un metodes mācību līdzekļos. 

Pasākumi. Atbalsts doktorantūras studijām, vietējo un ārzemju semināru un konferenču 

apmeklējums, pieredzes pārņemšanas komandējumi. 
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3.10.    Studiju atbalsta centra darbinieku kvalifikācijas celšana 

Principi. Studiju atbalsta centra darbinieku kompetence nodrošināt e-studiju atbalsta centra darbu 

atbilstoši BVK izvirzītajiem kritērijiem. 

 Pasākumi. E-studiju atbalsta sistēmas principu apguve, kvalifikācijas paaugstināšanas 

kursi. 
 

3.11.    BVK kultūrvide 

Principi. BVK kultūrvide tiek veidota tā, lai tā atbilstu studējošo, docētāju un darbinieku interesēm. 

Pasākumi. Vieslektoru uzaicināšana. Sporta un kultūras pasākumu organizēšana. 
 

 

4.  Saimnieciskā darbība 
 

 

BVK saimnieciskā darbība ir virzīta uz tādu e-studiju procesa organizāciju, kura nodrošina 

studējošajiem profesijas apgūšanai nepieciešamo zināšanu apgūšanas iespējas, veido priekšnosacījumus 

pašrealizācijai un veiksmīgai karjerai, sekmē motivāciju profesijas iegūšanai, nodrošina BVK koncepcijas 

un stratēģiskā attīstības plāna īstenošanu, nodrošina studiju procesa kvalitāti un pilnveidošanu. 
 

 

4.1.   Izdevniecība un tipogrāfija 

Principi. Nodrošināt BVK studiju procesu ar kvalitatīviem tālmācības studiju materiāliem. 

Pasākumi. Tipogrāfijas tehnikas atjaunošana, darbinieku apmācība, ražošanas procesa 

nodrošināšana. 
 

 

4.2.   Materiāli tehniskais nodrošinājums 

Principi. BVK materiāli tehniskais nodrošinājums ir līdzeklis kvalitatīva studiju procesa 

nodrošināšanai. 

Pasākumi. Datoru un citas biroja tehnikas atjaunošana un uzturēšana. Telpu labiekārtošana, 

auditoriju modernizēšana, bibliotēkas papildināšana. 
 

 

4.3.   Fiziskā vide 

Principi. BVK fiziskā vide ir ergonomiska un estētiska. 

Pasākumi. Telpu iekārtošana atbilstoši ergonomikas prasībām. Telpu estētisks noformējums. 
 

 

5.  Finansiālā darbība 
 

 

Principi. BVK finansiālā darbība nodrošina kvalitatīvu studiju procesu un tā materiāli tehnisko 

nodrošinājumu, ir virzīta uz BVK attīstību. 

Pasākumi. Finansiālo resursu plānošana un kontrole. 
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6.  BVK ārējie sakari 
 

Ārējie  sakari  nodrošina  BVK  publicitāti  un  attīstību,  nodrošina  studiju  procesa  kvalitāti  un 

pilnveidošanu 

6.1.     Sadarbība ar citām augstskolām Latvijā 

Principi. Sadarbība ar citām augstskolām Latvijā nodrošina regulāru informācijas apmaiņu, kas 

nepieciešama BVK attīstībai. 

Pasākumi. Līdzdalība Koledžu asociācijā un Virtuālās izglītības asociācijā. AIP sēžu apmeklējums. 

Augstskolu apmeklējums un savstarpēja sadarbība. Sadarbības līgumu noslēgšana. 
 

 

6.2.      Sadarbība ar augstskolām ārzemēs 

Principi. Sadarbība ar citām augstskolām ārzemēs nodrošina regulāru informācijas apmaiņu, kas 

nepieciešama BVK attīstībai. 

Pasākumi. Līdzdalība EDEN, studiju vizītes, ārzemju ekspertu un vieslektoru uzaicināšana. 

Sadarbības līgumu noslēgšana. 
 

 

6.3.      BVK tēla veidošana un reklāma 

Principi. Pozitīva BVK tēla uzturēšana. 

Pasākumi. BVK interneta vietnes uzturēšana. BVK informatīvo materiālu izdošana. Piedalīšanās 

Latvijas  un  citu  valstu  izglītības  izstādēs.  Drukāto  un  elektronisko  studiju  materiālu  noformējuma 

izstrāde. Sadarbība ar masu mēdijiem. Akciju organizēšana. 
 

 

6.4.      Sadarbība ar valstiskām un nevalstiskām organizācijām un darba devējiem 

Principi. Valsts sociāli ekonomiskās situācijas izpratne, tai adekvātas BVK darbības nodrošināšana. 

Pasākumi. BVK Padomnieku Konventa sanāksmes, sadarbība ar Rūpniecības un tirdzniecības 

kameru, Tirgotāju asociāciju, Biznesa konsultantu asociāciju. 
 

 

7. Studējošie 
 

 

Principi. BVK studējošie ir motivēti jaunieši un pieaugušie, kuri dzīvo jebkurā pasaules valstī. 

Pasākumi. Tieša un netieša reklāma, BVK interneta vietne, BVK tēls sabiedrībā, augsta e-studiju 

procesa kvalitāte. 
 

 

8. BVK atvērtība sabiedrībai 
 

 

Principi. Kalpošana sabiedrībai. 

Pasākumi. Vieslekciju organizēšana, forumi, konferences, semināri, klubi, BVK interneta vietne. 
 

 

9. Stratēģijas realizācijas resursi 
 

 

Kompetenti  BVK  darbinieki  un  partneri.  BVK  studenti.  Zinātnisko  un  praktisko  pētījumu 

rezultāti. Ikgadēja SVID analīze. 
 

 

Sagatavoja: I.Beļinska, BVK direktore 


