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1. Mērķis
1.1. SIA “Biznesa vadības koledžas” (turpmāk tekstā – “Koledža”) mācībspēku profesionālo
kompetenču attīstības plāns ir izstrādāts saskaņā ar Koledžas stratēģiju 2018.-2024. gadam,
un tā mērķis ir veicināt mācībspēku profesionālo kompetenču pilnveidi atbilstoši 21. gs.
sniegtajām iespējām.
2. Prioritātes mācībspēku profesionālu kompetenču pilnveidē
2.1. Veicināt mācībspēku pedagoģisko meistarību, attīstot tādas kompetences, kas nepieciešamas
attālinātu studiju kvalitatīvai nodrošināšanai – gan caurviju kompetences: konsultēšana,
moderēšana, atgriezeniskās saites došana, svešvalodas prasmes profesionālajai saziņai,
motivēšana, iedrošināšana un koučēšana, gan arī tehniskās kompetences: digitālā pratība un
informācijas pārvaldība.
2.2. Sekmēt mācībspēku pētniecisko kompetenci, veidojot pasniedzēju, studentu un darba devēju
sadarbību (prakses, kvalifikācijas darbi, finansēti projekti) lietišķo pētījumu īstenošanai,
veiksmīgai uzņēmējdarbības attīstībai.
2.3. Veicināt kompetenču apguvi, nodrošinot mācībspēkiem motivējošu un atbalstošu vidi, kā arī
pieredzes apmaiņu sadarbībā ar ārzemju augstskolām.

3. Pamatprincipi
3.1. Koledžas mācībspēku profesionālo kompetenču pilnveide tiek īstenota kā integrāls,
nepārtraukts un dinamisks pieaugušo mācīšanās process.
3.2. Koledžas mācībspēku profesionālajai pilnveidei izmantojamas trīs pieaugušo mācīšanās
organizatoriskās formas: formālā mācīšanās, mācīšanās darba vietā un darba procesā,
pašorganizēta mācīšanās.
3.3. Koledžā mācībspēku profesionālo kompetenču pilnveide ir organizējama kā pedagoģiska
sistēma, kurā mācībspēks apzina un mērķtiecīgi izmanto organizētas pieaugušo izglītības
iespējas savai profesionālajai pilnveidei. Mācībspēkiem tiek piedāvāta izvēles brīvība
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pilnveidot savas profesionālās kompetences. Tādēļ profesionālā pilnveide sekmē akadēmisko
karjeru un pētniecisko darbību gan individuālā līmenī, gan kopā ar kolēģiem un studentiem.
3.4. Atbildība par profesionālo kompetenču pilnveidi ir gan katram Koledžas mācībspēkam
individuāli, gan Koledžai kopumā.
4. Galvenie īstenojamie pasākumi Koledžā un to rezultatīvie rādītāji
Pasākums

Ieviešanas
termiņi
Metodisko
semināru
Katru trešo
mācībspēkiem organizēšana un mēnesi, sākot no
īstenošana
2018. gada
marta
Mācībspēku
iesaistīšana
Katru gadu
projektos

Rezultatīvais rādītājs

Atbildīgās
personas
Direktora
vietnieks studiju
darbā, studiju
virzienu vadītāji
Direktora
vietnieks studiju
darbā, studiju
virzienu vadītāji
Studiju virzienu
vadītāji

Īstenoti 4 metodiskie
semināri gadā
Patstāvīgi tiek īstenoti 2
projekti ar docētāju
līdzdalību plānošanas
periodā
Īstenoti vismaz 2
zinātniski praktiski
pētījumi, iesaistot
partnerorganizācijas
Vismaz 1 publikācija
starptautiski citējamās
datu bāzēs vienā studiju
programmā

Mācībspēku iesaistīšana dalībā
zinātniski praktiskā pētījumā
sadarbībā
ar
partnerorganizācijām
Veicināt
starptautisko
publikāciju sagatavošanu par
nozares aktuāliem jautājumiem

Katru gadu

Sekmēt mācībspēku dalību
vietēja līmeņa konferencēs un
forumos
Sekmēt mācībspēku dalību
starptautiska
līmeņa
konferencēs un forumos

Katru gadu

Vismaz 1 vienības 1
mācībspēkam gadā

Direktors, studiju
virzienu vadītāji

Katru gadu

Vismaz 1 vienības 1
mācībspēkam gadā

Direktors, studiju
virzienu vadītāji

Plānošanas
periodā

Studiju virzienu
vadītāji

3. Pārmaiņu ieviešanas un stratēģiskā atbalsta nodrošinājums
3.5. Finanšu resursu piesaiste mācībspēku mobilitātei un dalībai starptautiskās vizītēs, izmantojot
līdz šim maz izmantotās vai neizmantotās finanšu iespējas.
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3.6. Izstrādāt darba izpildes vadības (DIV) kārtību Koledžas mācībspēkiem līdz 2018. gada 1.
oktobrim.
3.7. Apmācīt Koledžās mācībspēkus par DIV sistēmu līdz 2018. gada 1. novembrim.
3.8. Izstrādāt priekšlikumus Koledžas mācībspēku darba izpildes novērtējuma un atalgojuma
sasaistei līdz 2018. gada 1. decembrim.
3.9. Ieviest Koledžā aktualizēto atalgojuma sistēmu ar 2019. gada 1. janvāri.

