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1. Studiju virziens
Studiju virziena “Tiesību zinātne” ietvaros Biznesa vadības koledža (turpmāk tekstā
– BVK) tiek īstenota viena studiju programma: pirmā līmeņa profesionālās augstākās
izglītības studiju programma “Tiesību zinātnes”, iegūstamā kvalifikācija – jurista palīgs,
apjoms – 92 kredītpunkti, programmas kods: 41380.
Studiju virziena mērķis un attīstības stratēģija ir saskaņoti ar BVK attīstības un
darbības ilgtermiņa stratēģiju 2018.-2024. gadam, kas ir izstrādāta, ņemot vērā izglītību
reglamentējošos normatīvos aktus, kā arī izglītības un zinātnes attīstības politikas vadlīnijas,
kas noteiktas Eiropas un Latvijas plānošanas dokumentos.
2. Virsmērķis
Virziena virsmērķis 2024 – attīstīt un īstenot virziena studiju programmas saturu
un realizāciju augstā kvalitātē, lai tā kļūtu par pirmās izvēles programmu cilvēkiem, kas vēlas
iegūt jurista palīga kvalifikāciju, kā arī veicināt Latvijas iedzīvotāju atgriešanos un
integrāciju darba tirgū.
3. Stratēģiskās prioritātes un pasākumi to īstenošanai
3.1. Studiju programmas satura pilnveide atbilstoši darba tirgum un mūsdienīgas
kvalitatīvas izglītības kritērijiem
3.1.1. Ik gadu pārskatīt studiju programmu satura atbilstību normatīvo aktu prasībām,
Izglītības un zinātnes ministrijas rekomendācijām, darba tirgus vajadzībām un
tehnoloģiskajām iespējām. Pastāvīgi uzlabot studija kursu saturu un apguves
metodoloģiju studējošo zināšanu, prasmju un kompetenču rezultatīvākai apguvei.
3.1.2. Noteikta mācību satura īstenošanai atrast vispiemērotākās mācību formas, studiju
procesa bagātināšanai ieviest papildu digitālos rīkos.
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3.1.3. Profesionālo prasmju apguvei vairākos studiju kursos ieviest reālu gadījumu analīzi
(kāzusus), lai attīstītu problēmsituāciju risināšanas kompetenci un tiesību normu
piemērošanu nestandarta situācijās.
3.1.4. Pētīt iespējas virzienā atvērt jaunu studiju programmu.
1.tabula. Pasākumi 3.1. prioritātes īstenošanai
Pasākums
Studiju virziena īstenošanas
atbilstība Kvalitātes vadības
sistēmas principiem

Programmu studiju kursu
kartēšana un studiju rezultātu
saskaņošana ar aktuālajām
darba tirgus prasībām un
globālajiem izglītības
mērķiem (standartiem un
prasībām)
Mācību līdzekļu
aktualizēšana un izstrāde

Ieviešanas
termiņi
Katru gadu

Aktualizācija
katru gadu
līdz
septembrim

Atbildīgās
personas
Direktora
vietnieks studiju
darbā,
Studiju virziena
vadītājs,
Kvalitātes
vadītājs
Studiju virzienu
vadītājs

Katru
semestri

Studiju virziena
vadītājs,
Mācībspēki

BVK bibliotēkas
paplašināšana ar jaunāko
juridisko literatūru un
datubāzēm

Katru gadu

Reālu organizāciju gadījumu
analīzes (kāzusu) ieviešana
vairāku
studiju
kursu
praktiskajos uzdevumos

Līdz 2022.
gada 1.
septembrim

Direktors,
Direktora
vietnieks studiju
darbā,
Studiju virziena
vadītājs
Studiju virziena
vadītājs,
Mācībspēki

Rezultatīvie rādītāji
Studiju virziens tiek
īstenots atbilstoši
BVK Kvalitātes
vadības
rokasgrāmatai, nav
konstatēti pārkāpumi
Studiju virziena
sekmīga akreditācija
uz 6 gadiem

Katru semestri
aktualizēts saturs
vismaz 2
programmas studiju
kursos
Bibliotēka katru
gadu papildināta ar
jaunāko literatūru un
vismaz vienu jaunas
juridiskās datubāzes
pieslēgumu
Reālu gadījumu
analīzes vismaz 2
studiju kursos
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3.2. Akadēmiskā personāla pedagoģiskās kompetences pilnveide atbilstoši 21. gs.
tehnoloģiju sniegtajām iespējām
3.2.1. Nepārtraukti uzturēt un pilnveidot mācībspēku pedagoģisko meistarību, attīstot tādas
kompetences, kas nepieciešamas attālinātu studiju kvalitatīvai nodrošināšanai – gan
caurviju kompetences, gan arī tehniskas kompetences. Veicināt kompetenču apguvi,
nodrošinot mācībspēkiem iespējas iegūt pieredzes apmaiņu sadarbībā ar ārzemju
augstskolām. Kā mācībspēkus piesaistīt augsti kvalificētus juristus gan no
akadēmiskās, gan no profesionālās vides.
3.2.2. Veicināt akadēmiskā personāla internacionalizāciju: stimulēt angļu valodas apguvi
akadēmiskiem mērķiem, regulāri virzīt apmeklēt starptautiskas konferences un
seminārus, organizēt profesionālās un akadēmiskās pieredzes apmaiņas braucienus uz
citām izglītības iestādēm un uzņēmumiem.
3.2.3. Reizi divos gados veikt akadēmiskā personāla darba snieguma izvērtējumu, saistot to
ar BVK atalgojuma politiku un nosakot attīstības vajadzības.
2.tabula. Pasākumi 3.2. prioritātes īstenošanai
Pasākums
Reizi divos gados veikt
akadēmiskā personāla darba
snieguma izvērtējumu, saistot
to ar BVK atalgojuma
politiku un nosakot
attīstības vajadzības

Metodisko semināru
mācībspēkiem organizēšana
un īstenošana

Ieviešanas
termiņi
Katru otro
gadu, sākot
ar 2021. gada
otro pusgadu

Vismaz divas
reizes studiju
gadā

Atbildīgās
Rezultatīvie rādītāji
personas
Direktora
Skaidri darba izpildes
vietnieks studiju
vērtējumu kritēriji,
darbā,
kas saistīti ar
Studiju virziena
mācībspēku
vadītājs
atalgojuma sistēmu.
Sistēma motivē
mācībspēkus
profesionālajai
pilnveidei
Direktora
Katrs mācībspēks
vietnieks studiju
piedalās vismaz
darbā,
divos metodiskajos
Studiju virziena
semināros studiju
vadītājs
gadā
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Angļu valodas apguves
nodrošināšana akadēmiskiem
mērķiem

Katru gadu,
sākot ar
2021. gadu

Mācībspēku iesaistīšana
pētniecības projektos un
konferencēs, tai skaitā
mobilitātēs; regulāri virzīt
apmeklēt starptautiskas
konferences un seminārus,
organizēt profesionālās un
akadēmiskās pieredzes
apmaiņas braucienus uz citām
izglītības iestādēm un
tiesībsargājošām/juridiskām
iestādēm

Katru gadu
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Mācībspēki, kuri
pasniedz kursus
angļu valodā, to
īsteno tekošā un
profesionālā angļu
valodā
Direktora
Mācībspēkiem, kuri
vietnieks studiju
pasniedz kursus
darbā,
angļu valodā,
Direktora
mobilitāte vismaz
vietnieks
reizi gadā.
attīstības
Visiem
jautājumos,
mācībspēkiem gadā
Studiju virziena vismaz viena vietēja
vadītājs
un viena starptautiska
līmeņa
konferences/semināra
apmeklējums, vēlama
uzstāšanās ar
referātu.
Vēlētajam
personālam vismaz
viena publikācija
reizi divos gados
Direktora
vietnieks
attīstības
jautājumos

3.3. Pastāvīga darba dēvēju iesaiste virziena izglītības satura pilnveidē,
konkurētspējīgu darba tirgus dalībnieku sagatavošanā, profesionālo kompetenču
attīstības nodrošināšanā
3.3.1. Veidot vidi, kur mācībspēku un praktizējošu juristu/juridisko iestāžu satikšanās radītu
pievienoto vērtību gan koledžas, gan juridiskās vides attīstībai. Mērķis ir izveidot un
uzturēt pastāvīgas attiecības gan ar potenciālajiem darba devējiem, gan ar juridisko
iestāžu pārstāvjiem, kuri būtu gatavi nodot savu pieredzi mācībspēkiem un studentiem,
topošajiem juristu palīgiem.
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3.3.2. Regulāri organizēt seminārus, konferences, darba grupas, kurā mācībspēku un
uzņēmēju satikšanās radītu pievienoto vērtību gan programmas satura, gan
uzņēmējdarbības un juridiskās vides attīstībai.
3.3.3. Organizēt prakšu un kvalifikācijas darbu īstenošanu ar mērķi studentiem augstā līmenī
apgūt biznesa vidē nepieciešamās juridiskās zināšanas. Prakšu īstenošanā piesaistīt
darba devējus ar mērķi piedāvāt studējošajiem risināt studiju programmā apgūstamajai
profesijai

atbilstošas

situācijas,

veicināt

studējošo

profesionālo

prasmju

nostiprināšanos.
3.3.4. Aicināt darba devēju pārstāvjus veidot un pasniegt jaunus vai papildināt esošus studiju
kursus atbilstoši nozares aktualitātēm.
3.3.5. Katru gadu izvērtēt darba devēju aptaujas rezultātus un priekšlikumus studiju virziena
darbības pilnveidei, īstenot tos ikdienas aktivitātēs, sniegt atgriezenisko saiti darba
devējiem.
3.tabula. Pasākumi 3.3. prioritātes īstenošanai
Pasākums
Jaunu sadarbības līgumu
noslēgšana ar darba
devējiem
Aktīva dalība
profesionālajās
organizācijās

Mācību ekskursiju
organizēšana un
īstenošana
Nozares speciālistu,
ekspertu, pieredzes

Ieviešanas
termiņi
Katru gadu

Atbildīgās
personas
Studiju virziena
vadītājs

Katru semestri

Direktors,
Studiju virziena
vadītājs

Katru gadu

Studiju virziena
vadītājs

Katru semestri

Studiju virziena
vadītājs

Rezultatīvie rādītāji
Vismaz viens
sadarbības līgums
kalendārajā gadā
Vismaz reizi gadā
notiek tikšanās ar
juridiskās nozares
profesionālo
organizāciju
pārstāvjiem studiju
programmas satura
pilnveidei
Vismaz viena
mācību ekskursija
katru kalendāro gadu
Vismaz viena
nozares profesionāļa
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vieslekcija semestrī,
nozares profesionāļi
ir valsts noslēguma
pārbaudījuma
komisijas sastāvā
Vismaz trīs
pasākumi gadā,
piem., Dzīves
iespēju diena,
Biznesa inkubatora
uzsākšanas un
noslēguma pasākumi
Vismaz 3 darba
devēji studējošo
prakšu īstenošanai

Viespasākumu
īstenošana e-studiju
formā

Katru gadu

Direktors,
Studiju atbalsta
centra vadītāja

Darba devēju piesaiste
prakšu īstenošanā ar
mērķi piedāvāt
studējošiem risināt
studiju programmā
apgūstamajai profesijai
atbilstošas situācijas,
veicinot studējošo
profesionālo prasmju
nostiprināšanos
Darba devēju pārstāvju
iesaiste jaunu studiju
kursu veidošanā,
pilnveidē un pasniegšanā
atbilstoši nozares
aktualitātēm
Ik gadu izvērtēt darba
devēju aptauju rezultātus
un priekšlikumus studiju
virziena darbības
pilnveidei, īstenot tos
ikdienas aktivitātēs,
sniegt atgriezenisko saiti

2022. gada
1.marts

Studiju virziena
vadītājs

Katru gadu

Studiju virziena
vadītājs

Vismaz viens darba
devēju pārstāvis
katru gadu pilnveido
esošu vai rada jaunu
studiju kursu

Katru gadu

Direktora
vietnieks studiju
darbā,
Direktora
vietnieks attīstības
jautājumos

Stabils darba devēju
apmierinātības
vērtējums: vismaz
3,7 balles 4 ballu
skalā
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3.4. Lietišķās pētniecības sekmēšana
3.4.1. Sekmēt studentu, mācībspēku un darba devēju sadarbību (prakses, kvalifikācijas darbi,
finansēti projekti u.c.) lietišķo pētījumu īstenošanai, veiksmīgas uzņēmējdarbības
attīstībai.
3.4.2. Celt BVK mācībspēku ne tikai kā pedagogu, bet arī kā spēcīgu nozares profesionāļu
atpazīstamību. Popularizēt pētniecības rezultātu labo praksi studējošo un mācībspēku
konferencēs, forumos, publikācijās.
3.4.3. Veidot lietišķo pētījum grupas, kurās pētījuma īstenošanā piedalās BVK mācībspēki,
nozares darba devēju pārstāvji un BVK studējošie.
4.tabula. Pasākumi 3.4. prioritātes īstenošanai
Pasākums
Īstenot lietišķo pētījumu
projektus tiesību zinātņu
jomā, piedaloties BVK
mācībspēkiem un
studējošajiem, darba
devēju pārstāvjiem
Publikāciju sagatavošana
par studiju programmai
atbilstošās nozares
aktuāliem jautājumiem
Dalība vietēja un
starptautiska līmeņa
konferencēs un forumos
Studiju virzienā studējošo
un mācībspēku dalība
BVK starptautiskajā
zinātniskajā konferencē

Ieviešanas
termiņi
Sākot ar
2021./2022.
mācību
gadu

Atbildīgās
personas
Studiju virziena
vadītājs

Katru gadu

Studiju virziena
vadītājs

Katru gadu

Direktors,
Studiju virziena
vadītājs

Katru gadu

Studiju virziena
vadītājs

Rezultatīvie rādītāji
Īstenots vismaz viens
lietišķās pētniecības
projekts mācību gadā
sadarbībā ar nozares
darba devējiem
Katru gadu vismaz viena
publikācija žurnālā
“Jurista vārds” vai
recenzētā izdevumā
Katru gadu dalība vismaz
vienā vietējā līmeņa vai
starptautiskā konferencē
vai forumā
Katru gadu vismaz divi
virziena mācībspēki un
trīs studējošie/absolventi
piedalās BVK
zinātniskajā konferencē
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3.5. Attiecību pilnveidošana ar studējošajiem un absolventiem
3.5.1. Organizēt studējošo un absolventu pieredzes apmaiņas tikšanās dažādos studiju,
sporta, kultūras un cita veida pasākumos. Sadarbībā ar Studējošo pašpārvaldi ņemt
vērā katras studiju programmas studējošo intereses mācību procesa pilnveidē.
3.5.2. Organizēt studiju virziena absolventu vieslekcijas labās prakses popularizēšanai.
3.5.3. Nodrošināt studējošajiem atbalstu karjeras izvēlē un attīstībā.
3.5.4. Ik gadu izvērtēt studējošo un absolventu aptauju rezultātus un priekšlikumus studiju
virziena pilnveidei, īstenot tos ikdienas aktivitātēs, sniegt atgriezenisko saiti.
5.tabula. Pasākumi 3.5. prioritātes īstenošanai
Pasākums
Studējošo un absolventu
pieredzes apmaiņas
tikšanos organizēšana un
īstenošana
Klātienes vai tiešsaistes
tikšanos ar studentiem
organizēšana un
īstenošana
Ik gadu izvērtēt studējošo
aptauju rezultātus un
priekšlikumus studiju
virziena darbības
pilnveidei, īstenot tos
ikdienas aktivitātēs,
sniegt atgriezenisko saiti
Ik gadu izvērtēt
absolventu aptauju
rezultātus un
priekšlikumus studiju
virziena darbības
pilnveidei, īstenot tos
ikdienas aktivitātēs,
sniegt atgriezenisko saiti

Ieviešanas
termiņi
Katru gadu

Atbildīgās
personas
Studiju virziena
vadītājs

Vismaz reizi
semestrī, biežāk
– pēc
nepieciešamības
Katru gadu

Studiju virziena
vadītājs

Katru gadu

Direktora
vietnieks studiju
darbā,
Studiju atbalsta
centra vadītāja,
Studiju virziena
vadītājs
Direktora
vietnieks studiju
darbā,
Studiju atbalsta
centra vadītāja,
Studiju virziena
vadītājs

Rezultatīvie rādītāji
Vismaz viena
pieredzes apmaiņas
pasākuma īstenošana
kalendārajā gadā
Notikušas tikšanās
reizi semestrī ar katru
studējošo grupu
Stabils studējošo
apmierinātības
vērtējums: vismaz 3,7
balles 4 ballu skalā

Stabils absolventu
apmierinātības
vērtējums: vismaz 3,7
balles 4 ballu skalā
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3.6. Starptautiskās sadarbības veicināšana
3.6.1. Veidot ilgtermiņa sadarbību ar līdzīga profila augstākās izglītības mācību iestāžu
studiju programmu vadītājiem, veicināt vieslektoru un studentu apmaiņas vizītes un
strādāt kopīgos sadarbības projektos lietišķās pētniecības jomā studiju programmu
ietvaros.
3.6.2. Nodrošināt studiju programmā iespēju vismaz piecus studiju kursus apgūt angļu
valodā.
3.6.3. Atrast, izveidot un uzturēt starptautisku partnerību studiju programmas pilnveidē un
studējošo un mācībspēku apmaiņā.
6.tabula. Pasākumi 3.6. prioritātes īstenošanai
Pasākums
Vieslekciju organizēšana,
iesaistot ārzemju
speciālistus

Ieviešanas
termiņi
Katru gadu

Studējošo starptautiskās
mobilitātes īstenošana,
uzsākot prakšu mobilitāti

Sākot ar
2021./2022.
mācību gadu

Mācībspēku
starptautiskās mobilitātes
īstenošana

Katru gadu

Atbildīgās
personas
Direktora
vietnieks studiju
darbā,
Studiju virziena
vadītājs
Direktora
vietnieks
attīstības
jautājumos,
Studiju virziena
vadītājs

Direktora
vietnieks
attīstības
jautājumos,
Studiju virziena
vadītājs

Rezultatīvie rādītāji
Studiju virzienā
vismaz viena ārzemju
vieslektora vieslekcija
semestrī
Iesniegts studējošo
mobilitātes projekts.
2021./2022. mācību
gadā vismaz 1
mobilitāte.
2022./2023. mācību
gadā vismaz 2
mobilitātes.
2023./2024. mācību
gadā vismaz 3
mobilitātes.
2020./2021. mācību
gadā vismaz 3
mobilitātes.
2021./2022. mācību
gadā vismaz 4
mobilitātes.
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Pieredzes apmaiņas
braucienu un lekciju
vadīšanas ārvalstu
augstskolu līdzīgās
programmās
organizēšana un
īstenošana
Studiju programmā
vismaz 5 studiju kursu
apguvi nodrošināt angļu
valodā

Atrast, izveidot un
uzturēt starptautisku
partnerību studiju
programmas pilnveidē un
studējošo un mācībspēku
apmaiņā

Katru gadu

Direktora
vietnieks
attīstības
jautājumos,
Studiju virziena
vadītājs

Sākot ar
2022./2023.
mācību gadu

Direktora
vietnieks
attīstības
jautājumos,
Direktora
vietnieks studiju
darbā,
Studiju virziena
vadītājs
Direktora
vietnieks
attīstības
jautājumos

Sākot ar
2022./2023.
mācību gadu
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2022./2023. mācību
gadā vismaz 5
mobilitātes.
2023./2024. mācību
gadā vismaz 5
mobilitātes.
Vismaz viens
brauciens gadā

Studiju programmā
vismaz 5 studiju
kursus iespējams
apgūt angļu valodā

Atrasta, nodibināta un
tiek uzturēta vismaz
viena starptautiska
partnerība

3.7.Sociālā atbildība
3.7.1. Veicināt

reemigrāciju,

nodrošinot

iespēju

ārzemēs

dzīvojošajiem

Latvijas

ekonomiskajiem emigrantiem iegūt jurista palīga kvalifikāciju, kas tos padarītu par
pieprasītiem speciālistiem Latvijas darba tirgū.
3.7.2. Turpināt pielāgot izglītības pakalpojumus cilvēkiem no dažādām sociālajām grupām.
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7.tabula. Pasākumi 3.7. prioritātes īstenošanai
Pasākums

Ieviešanas
termiņi
Sākot no 2022.
gada janvāra

Atbildīgās
personas
Studiju virziena
vadītājs

Sniegt atbalstu un
mazināt šķēršļus un
grūtības, ar kurām
studiju procesā saskaras
ārvalstīs dzīvojošie
Latvijas valsts piederīgie
studiju virzienā
studējošie

Pēc
nepieciešamības

Studiju atbalsta
centra vadītājs,
Studiju virziena
vadītājs

Turpināt pielāgot
izglītības pakalpojumus
cilvēkiem no dažādām
sociālajām grupām

Sākot ar
2022./2023.
mācību gadu

Direktora
vietnieks studiju
darbā,
Direktora
vietnieks
attīstības
jautājumos,
Metodiķis

Apzināt un izplatīt
veiksmīgus pieredzes
stāstus par studējošo un
absolventu sekmīgu
profesionālo un
personīgo izaugsmi, kā
arī par reemigrējušiem
studiju virzienā
studējošiem,
absolventiem

Rezultatīvie rādītāji
BVK e-studiju vidē ir
viegli atrodama un
uzturēta aktuālā
informācija par
studējošo un
absolventu sekmīgu
profesionālo un
personīgo izaugsmi,
kā arī par
reemigrējušiem
virzienā studējošiem
un absolventiem
Ārvalstīs dzīvojošo
Latvijas valsts
piederīgo BVK
studējošo
reemigrāciju: 2% no
ārzemēs dzīvojošiem
diplomu ieguvušajiem
virzienā studējošajiem
atgriežas Latvijā
BVK izglītības
pakalpojumu
piedāvājumā ir
personām no dažādām
sociālām grupām
atbilstoši pakalpojumi

