Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija

RĒZEKNES AUGSTSKOLA
Reģ. Nr. LV 90000011588
Atbrīvošanas alejā 90, Rēzekne, LV-4600
Tālrunis+371-64623709; Fakss+371-64625901 , e-pasts ra@ru.lv. http://www.ru.lv
Diploma pielikums

atbilst Eiropas Komisijas,

kultūras

organizācijas

objektīvu

informāciju un

akadēmisku

(UNESCO/CEPES)
nodrošinātu

un profesionālu atzīšanu.

sekmīgi pabeigto
kvalifikācijas

studiju

novērtējumu

būtību,
un

izveidotajam

kvalifikāciju

kontekstu,
kā

sadaļās. Ja kādā sadaļā informāciju nesniedz,

paraugam.

Pielikums

apliecinošu dokumentu

Diploma pielikumā

līmeni,

līdzvērtību,

un Apvienoto Nāciju Izglītības,

Eiropas Padomes

ir iekļautas
saturu

arī ieteikumus

un

ziņas par

lai

minētās

neiekļauj

Informāciju sniedz

sniegtu
personas

norādes

norāda iemeslu.

1. ZIŅAS PAR KVALIFIKĀCIJAS IEGUVĒJU
1.1. Uzvārds :
1.2. Vārds :

1.4. Studenta
2. ZIŅAS

datums

(diena/mēnesis/gads):

identifikācijas numu rs va i personas kod s:

PAR KVALIFIKĀCIJU

2.1 . Kvalifikācijas nosaukum s :
Sociālo

zinātņu

akadēmiskais grāds

bakalaura

vadības zinātnē

2.2. Galvenā(s) studiju joma(s ) kvalifikācijas iegūšanai:
vadības

zinātne

2.3. Kvalifikācijas piešķīrējas institūcijas nosaukums un statuss:
Rēzeknes Augstskola,
augstskola

valsts

akreditēta

(11.06.1999),

valsts dibināta,

neuniversitātes

2.4. Studijas administrējošās iestādes nosaukum s un statuss: tā pati, kas 2.3. punktā
2.5. Mācību valoda un eksaminācijas valoda(s) : Latviešu
3. ZIŅAS PAR KVALIFIKĀCIJAS LĪMENI
3.1.

Kvalifikācijas

līmenis:

Pirmais

(pamatstudiju)

akadēmiskais grāds

par

visās astoņās

D IP L O M A P I E L I K U M S (Diploma sērija B D C Nr . 016 8 )

1.3. Dzimšana s

un

sertifikātu)

diplomu,

diplomā

Tajā

statusu.

tās atzīšanai.

sagatavots,

(piemēram,

zinātnes

tipa

2
3.2. Oficiālais programma s ilgums , programm a s apguves sākuma u n beig u datums :
4 gadi pilna laika
20.06.2008.

studiju,

160 Latvijas kredītpunkti, 240 ECTS kredītpunkti, 30.08.2004.

-

3.3. Uzņem šana s prasības:
Vispārēja

vidējā

izglītība

vai pamatizglītība

un

4 gadu

vidējā profesionālā izglītība

4. ZIŅAS PAR STUDIJU SATURU UN REZULTĀTIEM
4.1 . Studiju veids : Pilna laika studijas
4.2. Prog ra m ma s prasības:
Apgūt zināšanas
ekonomikas
un
vadības zinātnes
vispārizglītojošos priekšmetos;
apgūt
vispusīgas
teorētiskās
zināšanas
uzņēmumu
vadībā,
ekonomikā, finansu grāmatvedībā,
mārketingā,
biznesa
tiesībās;
apgūt
teorētiskās
zināšanas
un
pētniecības
iemaņas
patstāvīgai zinātniskās pētniecības
darbībai sociālo
zinātņu jomā;
prast pielietot iegūtās
prasmes un iemaņas biznesa vadībā
un vadības lēmumu pieņemšanā; attīstīt
zinātniski
pētnieciskā darba prasmes un iemaņas, izstrādāt un aizstāvēt 3 studiju darbus; izstrādāt un
aizstāvēt bakalaura darbu, nokārtot bakalaura eksāmenu.
4.3 . Prog ra m ma s sastāvdaļas u n persona s iegūtais novērtējums/atzīmes/kreditpunkti :
A DAĻA
Kursa

nosaukums

Ievads uzņēmējdarbībā
Lietvedība
Sports I
Sports II
Matemātika ekonomistiem
Svešvaloda uzņēmējdarbībā (angļu valoda) I
Svešvaloda uzņēmējdarbībā (angļu valoda) II
Darba aizsardzība
Ekonomikas informātika
Civilā aizsardzība
Ekonomikas mācību vēsture
Zinātniskā darba pamati
Statistika ekonomistiem I
Statistika ekonomistiem II
Ekonomikas teorija un metodoloģija
Publiskās finanses
Mikroekonomika
Filozofija
Grāmatvedības teorija
Makroekonomika
Socioloģija
Nodokļu sistēma
Politoloģija
Tirgzinības
Vadības teorija
Loģika

Kredītpunkti ECTS kredīti
2
3
2
3

-

-

4
4
2
1
3
2
2
2
2
4
2
4
4
2
4
4
2
2
2
4
4
2

6
6
3
1.5
4.5
3
3
3
3
6
3
6
6
3
6
6
3
3
3
6
6
3

-

Vērtējums
5 (viduvēji)
6 (gandrīz labi)
ieskaitīts
ieskaitīts
5 (viduvēji)
ieskaitīts (5)
5 (viduvēji)
ieskaitīts
6 (gandrīz labi)
ieskaitīts (6)
6 (gandrīz labi)
7 (labi)
5 (viduvēji)
5 (viduvēji)
8 (ļoti labi)
7 (labi)
6 (gandrīz labi)
5 (viduvēji)
5 (viduvēji)
5 (viduvēji)
7 (labi)
5 (viduvēji)
5 (viduvēji)
5 (viduvēji)
8 (ļoti labi)
ieskaitīts (6)

3
Personālvadība
Mārketinga

pētījumi

Starptautiskās

3

8 (ļoti labi)

4

6

9 (teicami)

4

6

7 (labi)

4

6

4 (gandrīz viduvēji)

2
ekonomiskās

Uzņēmējdarbības

attiecības

finanses

Uzņēmuma stratēģijas un politikas vadīšana I

4

6

Uzņēmuma stratēģijas

2

3

10 (izcili)

2

3

8 (ļoti labi)

4

6

6 (gandrīz labi)

4

6

7 (labi)

Vadības
Darba

un politikas vadīšana II

psiholoģija
un komerctiesības

Optimizācijas teorija

ieskaitīts

B DAĻA
Kursa
Dabas

resursu

Kredītpunkti

nosaukums

vadība

Loģistika
Vērtspapīru

tirgus

Starpkultūru

biznesa

Finanšu

attiecības

grāmatvedība

kredīti

ECTS

Vērtējums
ieskaitīts

2

3

2

3

6 (gandrīz labi)

2

3

4 (gandrīz viduvēji)

2

3

8 (ļoti labi)

4

6

9 (teicami)

komunikācijas

2

3

6 (gandrīz labi)

Produktu kvalitātes vadība

2

3

7 (labi)

2

3

8 (ļoti labi)

2

3

4 (gandrīz viduvēji)

Mārketinga
Pakalpojumu

mārketinga

Uzņēmējdarbības
Pašvaldību darba
Vispārējās

analīze

uzņēmējdarbības

Pakalpojumu

Patērētāju

vadība
vadība

organizācija un plānošana

kvalitātes vadība
uzvedība

4

6

9 (teicami)

2

3

7 (labi)

2

3

9 (teicami)

4

6

8 (ļoti labi)

C DAĻA
Kursa
Publiskās

Kredītpunkti

nosaukums

runas pamati

Cenu politika

uzņēmumā

vadība

Projektu

KURSA
Studiju

darbs

uzņēmējdarbības vadībā
GALA

Vērtējums

3

ieskaitīts (7)

2

3

ieskaitīts (8)

2

3

ieskaitīts (8)

DARBI/PROJEKTI

makroekonomikā

Studiju darbs tirgzinībā
Studiju darbs

kredīti

ECTS

2

2

3

9 (teicami)

2

3

9 (teicami)

2

3

8 (ļoti labi)

PĀRBAUDĪJUMI

Bakalaura

eksāmens

2

3

9 (teicami)

Bakalaura

darbs

18

27

10 (izcili)

Tēmas nosaukums: Reklāmas pielietojuma izpēte tirdzniecības uzņēmumā SIA

"Rimi Latvija"

4.4. Atzīmju sistēma un informācija pa r atzīmju statistisko sadalījumu :

Atzīme (nozīme)

Atzīmes

īpatsvars šīs programmas
studentu

10 (izcili)

4%

9 (teicami)

23%

8 (ļoti labi)

27%

7 (labi)

24%

6 (gandrīz labi)
5 (viduvēji)

10%

4 (gandrīz viduvēji)

3%

3-1 (negatīvs vērtējums)

0%

Kvalifikācijas īpašnieka svērtā vidējā atzīme: 6.953

9%

vidū

4.5 . Kvalifikācijas klase :

"Standarta"

Kvalifikācijas klases "Standarta" piešķiršanas kritērijus skat. 6.1. punktā.
5. ZIŅAS

PAR KVALIFIKĀCIJU

5.1 . Turpmākā s studiju iespējas:
Tiesības studēt maģistrantūrā vai otrā līmeņa profesionālajās
programmās, kuras paredzētas studijām pēc bakalaura grāda

augstākās
ieguves

izglītības

studiju

5.2. Profesionālais statuss:
Profesionālo

statusu

nav paredzēts piešķirt

6. PAPILDINFORMĀCIJA
6 .1 . Sīkāka informācija:
Eiropas Komisija Rēzeknes Augstskolai ir piešķīrusi Eiropas diploma pielikuma atzinības zīmi.
Dotais diploma pielikums ir derīgs tikai kopā ar diplomu sērija BD C Nr. 0168.
Diploma pielikumu angļu valodā izsniedz Rēzeknes Augstskola.
Rēzeknes Augstskolas bakalaura studiju programma "Vadības zinātne" ir akreditēta no 19.01.2005. līdz
31.12.2011.
Papildinājums punktam 4.4
kvalifikācijas īpašnieka svērto vidējo atzīmi rēķina kā: av=sum(a*f)/sum(f), kur: av - svērtā vidēja atzīme, a studenta iegūtais vērtējums par katru programmas A un B daļas kursu, f-šā kursa apjoms kredītpunktos.
Papildinājums punktam 4.5
Kvalifikācijas klases "Standarta" piešķiršanas kritēriji: izpildītas visas programmas prasības.
6.2. Papildinformācijas avoti:
RĒZEKNES

AUGSTSKOLA,

Atbrīvošanas alejā
+371-64625901;

90,

Rēzekne, Latvija, LV-4600, telefons:

+371-64623709, fakss:

Akadēmiskās Informācijas centrs
(Latvijas ENIC/NARIC),
Vaļņu iela 2, Rīga, Latvija, LV-1050, telefons: +371-67225155, fakss:
e-pasts:
diplomi@aic.lv

+371-67221006,

/. PIELIKUM A A P S T I P R I N Ā J U M S
7.1 . Datums : 20.06.2008.
12. Paraksts un tā atšifrējums
7.3.

Pielikuma apstiprinātāja

Svarinskis
amats : Rēzeknes Augstskolas rektors

1A. Zīmogs vai spiedogs:

ZIŅAS PAR AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS SISTĒMU VALSTĪ
Skat. nākamās divas lappuses

Lai
iegūtu
tiesības iestāties augstskolā/koledžā,
jāiegūst vidējā izglītība. Vidējās izglītības pakāpē ir
divu veidu programmas - vispārējās
vidējās un
profesionālās
vidējās
izglītības
programmas.
Reflektantus uzņem augstskolā vai koledžā saskaņā ar
vispārīgajiem
augstskolas/koledžas
uzņemšanas
noteikumiem. Augstskolas un koledžas var noteikt arī
specifiskas uzņemšanas prasības (piemēram, noteikt,
kādi mācību priekšmeti jāapgūst vidusskolā, lai varētu
iestāties konkrētajā augstskolā/koledžā
attiecīgās
studiju programmas apguvei).
Augstākās
izglītības
sistēma
ietver
akadēmisko
augstāko izglītību un profesionālo augstāko izglītību.
Bakalaura un maģistra grādi pastāv gan akadēmiskajā,
gan profesionālajā augstākajā izglītībā.
Akadēmiskā s
izglītības
mērķis
ir
sagatavot
patstāvīgai pētniecības darbībai,
kā arī sniegt
teorētisko pamatu profesionālai darbībai.
Bakalaura akadēmisko studiju programmu apjoms ir
120-160 kredītpunktu (turpmāk - KP) 1 , no tiem
obligātā daļa ir >50 KP (75 ECTS), obligātās izvēles
daļa ir >20 KP (30 ECTS), bakalaura darbs ir >10 KP
(15 ECTS) un brīvās izvēles daļa. Studiju ilgums
pilna laika studijās ir seši līdz astoņi semestri.
Maģistra akadēmisko studiju programmas apjoms ir
80 KP (120 ECTS), no kuriem ne mazāk kā 20 KP
(30 ECTS) ir maģistra darbs, programmas obligātais
saturs ietver attiecīgās zinātņu nozares izvēlētās jomas
teorētiskās atziņas >30 KP (45 ECTS) un to
aprobāciju aktuālo problēmu aspektā >15 KP (22,5
ECTS).
Akadēmiskās izglītības
programmas tiek īstenotas
saskaņā ar valsts akadēmiskās izglītības standartu.

Izglītība
Latvijā

Doktorantūras
programmas
120- 16 0 kredītpunkti
(3 līd z 4 gadi)

II līmeņa
prof.progr.

Akad. un prof.
maģistr a prog .

pēc bakalaura
40-80 kredītp.
(1-2 gadi)

40-811 kr edī t p.
(1-2 gadi )

II

līmeņa
profesionālās

Akadēmiskās (3-1 g.) un
profesionālās (4 g.)
bakalaura programma s

augstākās
izglītības
programmas
160-240 kredītp.

(4-6 gadi)

120-16 0 kredītp.
(3-4 gadi )

I

līmeņa
p r of. AI
pr o g rammas
8 0 -12 0 kre dīt p.

(2- 3 gadi)

Uzņemšanas nosacījumi
vispārējā vidējā izglītība vai
pamatizglītība+4 gadu vid.prof. izglītības programma
Akadēmiskās informācijas centrs, 2003

Profesionālās augstākās izglītības
uzdevums
ir
īstenot padziļinātu zināšanu apguvi konkrētā nozarē,
nodrošinot absolventu spēju izstrādāt vai pilnveidot
sistēmas, produktus un tehnoloģijas un sagatavojot
absolventu
jaunrades,
pētnieciskajam
un
pedagoģiskajam darbam šajā nozarē.
Bakalauru
profesionālās
studiju
programmas
nodrošina profesionālo kompetenci, šo programmu
apjoms ir vismaz
160
KP
(240
ECTS) vispārizglītojošie kursi >20 KP (30 ECTS), nozares
teorētiskie pamati >36 KP (54 ECTS), profesionālā
specializācija >60 KP (90 ECTS), izvēles kursi >6 KP
(9 ECTS), prakse >26 KP (39 ECTS), valsts
pārbaudījums, tai skaitā noslēguma darbs >12 KP (18
ECTS).
Maģistra profesionālo studiju programmu apjoms ir
ne mazāk kā 40 KP (60 ECTS) - jaunākie sasniegumi
nozarē, teorijā un praksē >7 KP (10,5 ECTS), prakse
>6 KP (9 ECTS), valsts pārbaudījums, tai skaitā
noslēguma darbs > 20 KP
(30 ECTS), kā arī
pētniecības, projektēšanas, vadības, psiholoģijas un
citi kursi.
Abu veidu bakalaura grādu ieguvējiem ir tiesības
stāties maģistrantūrā, bet maģistra grādu ieguvējiem doktorantūrā. Maģistra grādam tiek pielīdzināti arī
medicīnas,
zobārstniecības un
farmācijas
profesionālajās studijās iegūstamie grādi (5 un 6 gadu
studijas), un to ieguvēji
var turpināt studijas
doktorantūrā.
Profesionālajā augstākajā izglītībā bez bakalaura un
maģistra programmām pastāv vairāki citi programmu
veidi.
• Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības
(koledžas) studiju programmas,
pēc kuru apguves
iegūst ceturtā
līmeņa profesionālo kvalifikāciju.
Programmu apjoms ir 80-120 KP (120-180 ECTS),
un tās pamatā ir paredzētas profesijas apguvei, taču to
absolventi
var
turpināt
studijas
otrā
līmeņa
profesionālās augstākās izglītības programmās.

• Otrā līmeņa profesionālās
augstākās
izglītības
studiju programmas, pēc kuru apguves iegūst piektā
līmeņa profesionālo kvalifikāciju. Šīs programmas var
būt vismaz 40 KP (60 ECTS) apjomā pēc bakalaura
grāda ieguves vai vismaz 160 KP (240 ECTS) apjomā
pēc vidējās izglītības ieguves. Abos gadījumos
jānodrošina, lai programmas kopumā ietvertu praksi
ne mazāk kā 26 KP (39 ECTS) apjomā un valsts
pārbaudījumu
(tai skaitā noslēguma darbu vismaz 10 KP (15 ECTS)
apjomā). Ja 240 kredītpunktu programma ietver
bakalaura programmas obligāto daļu, tad absolventi
iegūst tiesības stāties maģistrantūrā.

7
Doktorantūra. Kopš 2000.gada 1.janvāra Latvijā tiek
piešķirts viena veida zinātniskais grāds - doktors.
Uzņemšanai doktorantūrā ir nepieciešams maģistra
grāds. Doktora grādu piešķir personai, kura sekmīgi
nokārtojusi eksāmenus izraudzītajā zinātnes nozarē un
pieredzējuša zinātnieka vadībā
izstrādājusi
un
publiski aizstāvējusi promocijas darbu, kas satur
oriģinālu pētījumu rezultātus un sniedz jaunas atziņas
attiecīgajā zinātņu nozarē. Promocijas darbu var
izstrādāt triju līdz četru gadu laikā doktorantūras
studiju ietvaros augstskolā vai arī pēc atbilstoša
apjoma patstāvīgu pētījumu veikšanas.
Promocijas darbs var būt disertācija, tematiski vienota
anonīmi recenzētu publikāciju kopa vai monogrāfija.
Doktora grādu piešķir promocijas padome. Doktora
grāda
piešķiršanu pārrauga MK
izveidota Valsts
zinātniskā kvalifikācijas komisija.
Atzīmju sistēma. Zināšanas
ballu vērtēšanas skalu:
Apguve s
līmenis

ļoti augsts
augsts

vidējs

zems

vērtē,

izmantojot

Atzīme

Skaidrojums

10
9
8
7
6
5

izcili (with distinetion)
teicami (excellent)
ļoti labi (very good)
labi (good)
gandrīz labi (almost good)
viduvēji (satisfactorv)

4

gandrīz viduvēji
(almost satisfactorv)

3-1

negatīvs vērtējums

(unsatisfactorv)

10

Aptuvenā

E CT S atzīme

A
A
B
C
D
E
E/FX

Fail

Kvalitātes nodrošināšana.
Saskaņā
ar
Latvijas
normatīvajiem aktiem augstskolas un koledžas var
izsniegt valsts atzītus diplomus, ja studijas
ir
notikušas akreditētā augstskolā vai koledžā, akreditētā
studiju
programmā un augstskolai ir apstiprināta
satversme un koledžai nolikums. Lēmumu
par
programmas
akreditāciju
pieņem
akreditācijas
komisija, bet par augstskolas un koledžas akreditāciju
- Augstākās izglītības padome.
Papildinformācija:
1. Par izglītības sistēmu http://www.izm.lv http://www.aic.lv
2. Par augstskolu un programmu statusu http://www.aiknc.lv
Piezīme.
Kredītpunkts (KP) Latvijā definēts kā vienas nedēļas
pilna laika studiju darba apjoms. Vienam studiju
gadam paredzētais apjoms pilna laika studijās ir 40
kredītpunktu. Pārrēķinot Eiropas Kredītu pārneses
sistēmas (ECTS) punktos, Latvijas
kredītpunktu
skaits jāreizina ar 1.5.
1

