
Labākā biznesa izglītība Latvijā!

Maģistra un
profesionālās maģistra
STUDIJU PROGRAMMAS





Latvijas Universitātes Biznesa, vadības un 
ekonomikas fakultāte (BVEF) ir devusi Latvijai 
labākos ekonomistus, finansistus, vadītājus 
un uzņēmējus, kas pārliecinoši konkurē arī 
starptautiskajā darba tirgū. Grūti iedomāties 
uzņēmumu, valsts vai pašvaldības iestādi, 
kurā nestrādātu kāds no mūsu fakultātes ab
solventiem. Vēl vairāk – viņi veiksmīgi un dro
ši veido savu karjeru un sasniedz augstākos 
mērķus! 
Studijas BVEF ir atslēga uz veiksmīgu un aiz
raujošu dzīvi. Nāc un pievienojies vairāk nekā 
2000 studentiem, kas pašlaik studē vienā no lielākajām Latvijas Uni
versitātes fakultātēm! Te studē ne tikai pašmāju jaunieši, bet iegūt 
kvalitatīvu augstāko izglītību ierodas jaunieši no Eiropas Savienības 
un bijušajām NVS valstīm, kā arī Āzijas. Arī mūsu studenti regulāri do
das apmaiņas studijās uz Eiropas labākajām universitātēm. Lielākais 
ieguvums – draugi un kontakti uz mūžu!
Piedāvājam deviņas akreditētas profesionālās un akadēmiskās baka
laura studiju programmas, kas būs piemērotas vispārizglītojošo skolu 
absolventiem un studentiem, kuri vēlas mainīt studiju virzienu, kā arī 
uzņēmējiem, kuri savai biznesa pieredzei vēlas pievienot nopietnas 
 zināšanas. 
Fakultātē darbojas LU studentu Biznesa inkubators, kurā vienlaikus ar 
studijām var izmēģināt roku biznesā, radīt un pārdot savus pirmos pro
duktus. Studentiem palīdz mentori – pieredzējuši uzņēmēji, bet labākie 
no labākajiem savas ieceres īstenošanai saņem 6000 eiro. Katru gadu 
fakultātes labākie studenti iegūst LU mecenātu stipendijas un fakul
tātes “Gudrības bankas” atbalstu vairāk nekā 30 tūkstošu eiro apmērā. 
Mēs lepojamies ar labākajiem pasniedzējiem, kas studentiem spēj 
dot ne tikai zināšanas un izpratni par pētniecību, bet arī praktiski lie
tojamas iemaņas, kuras palīdzēs veidot veiksmīgu karjeru. 
Atceries, ka cilvēki ar augstāko izglītību saņem vismaz par 50% lielāku 
atalgojumu nekā cilvēki ar zemāku izglītības līmeni, tāpēc sāc studēt 
tūlīt!
Uz tikšanos lekcijās!

Gundars Bērziņš, 
LU Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes dekāns



 Starptautiska vide – ārvalstu studenti un mācībspēki
 Dubultā diploma iespēja, studējot partneruniversitātēs Indijā (Manipala) un Vā

cijā (Brēmene)
 Inovatīvas studijas un pētniecība par Eiropas lomu pasaulē 
 Studiju vizītes Eiropas Savienības institūcijās, NATO un pētnieciskajos centros 

Briselē, Luksemburgā, Frankfurtē
 Specializācijas studiju moduļi ES ārējās attiecībās – 1) Amerika, Āzija, Āfrika un 

2) Austrumu partnerības valstis, Krievija
 Pasniedzēji  – ES iestāžu vadītāji un eksperti, kā arī augsta līmeņa Latvijas un 

ārvalstu profesori
 Droša un izcila karjera – absolventi strādā ES un citās starptautiskajās, privātajās 

un valsts institūcijās, diplomātiskajā sektorā, starptautiskajā žurnālistikā, augst
skolās un pētniecībā, kā arī turpina studijas doktorantūrā

Maģistra studiju programma
“Eiropas studijas”

(angļu valodā)

Studiju programmas direktore  
Tatjana Muravska
Reģionālās ekonomikas un Eiropas integrācijas studiju profesore Latvijas Universitātē 
un Eiropas Komisijas Žana Monē (Jean Monnet) goda profesore. Kopš 1997. gada bijusi 
iesaistīta Eiropas studiju pro grammas izveidošanā un studiju procesā. Kopš 2000. gada 
profesore Muravska ir LU Eiropas un sabiedrības attīstības studiju akadēmiskā centra un 
EK Žana Monē Izcilības centra Latvijā direktore, kā arī Latvijas Eiropas Kopienas studiju 
asociācijas prezidente. Vairākus gadus ir pasniegusi lekcijas ārvalstu universitātēs, tai skai
tā Eiropas Savienības valstīs, Kanādā un Indijā. Profesores Muravskas pētnieciskais darbs 
un zinātniskās publikācijas saistīti ar Eiropas integrāciju, reģionālo un kohēzijas politiku 
un sociāli ekonomisko analīzi un īstenoti Eiropas Komisijas, Apvienoto Nāciju Organizāci
jas un Kanādas valdības pētnieciskajos projektos.

Studiju maksa
PLK – 2150 EUR gadā

Studiju ilgums
2 gadi – nodarbības notiek 
darbdienu vakaros

Iegūstamais grāds
Sociālo zinātņu maģistra grāds Eiropas studijās

Papildu informācija
Studiju programmas direktore: prof. Tatjana Muravska,  
326. telpa, tālr. 67034795, epasts: tatjana.muravska@lu.lv
Studiju metodiķe: Astra Zaļkalne, 312. telpa,  
tālr. 67034777, epasts: astra.zalkalne@lu.lv
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Master’s degree programme 
European Studies 

(language of instruction – English)

Director of the programme  
Prof. Dr. Tatjana Muravska
Regional economy and European integration studies professor 
at University of Latvia. Since 1997, she has been involved in the 
creation of the Master’s degree programme European Studies 
and study process. Since 2000, Professor Muravska is head of The 
Centre for European and Transition Studies and UL Jean Monnet Centre of Excellence and 
also Latvian European Community Studies Association president. For many years she has 
held lectures at foreign universities, including European Union countries, Canada and India. 
She has been involved in the European Commission, the United Nations and the Canadian 
government’s development programs and research projects. Professor Muravska research 
work and scientific publications focus on issues related to European integration, regional 
and cohesion policy, as well as the EU socio economic analysis.

Tuition fee
EUR 2150 per year

Duration of studies
Fulltime – 2 years 

Degree awarded
Master of Social Sciences in European Studies

Additional information
Director of the programme: Professor Dr. Tatjana Muravska,  
room 326, tatjana.muravska@lu.lv 
Study adviser: Astra Zaļkalne, room 312, phone 67034777,  
astra.zalkalne@lu.lv, bvefinfo@lu.lv
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  International studies environment – international students and faculty members
 Double degree diploma  – opportunity to study in partnerunivesities in India 

(Manipal) and Germany (Bremen)
 Study trips to the EU institutions, NATO, think-tanks in Brussels, Luxembourg, 

Frankfurt
 Dynamic specialization modules  – interdisciplinar studies (economics, law, 

politics, governance) in two subprogrammes in EU External Relations with: 
1) Eastern Neighborhood Countries and Russia; 2) Triple A Countries (Latin and 
Northern America, Africa, Asia)

 High content quality – faculty members are high level EU and national experts 
and professors

 Competitive employment and excellent career  – 
more than 500 graduates work in international, 
European and national public and private instituti
ons, diplomatic services, international journalism, 
research centres and think-tanks



IR BUDŽETA VIETAS

6

Studiju programmas direktore  
Sandra Jēkabsone
BVEF asociētās profesores akadēmiskās intereses ir saistītas 
ar makroekonomiku un ekonomikas politiku, Latvijas tautsaimniecības attīstības 
problēmām, t.  sk. investīcijām, darba tirgu, valsts struktūrpolitiku u.  c. S. Jēkabsonei 
ir nopietna pieredze gan Latvijas Zinātnes padomes darbā, gan valsts institūciju 
pasūtītu pētījumu veikšanā, tāpat viņa ir piedalījusies starpvalstu sadarbības projektos. 
Sagatavojusi vairāk nekā 30 dažādas publikācijas (t.  sk. starptautiskos recenzējamos 
izdevumos) un vienu monogrāfiju, kā arī video lekciju kursu “Praktiskā makroekonomika” 
(LU Open Minded projekta ietvaros). 

Studiju maksa
PLK – 2000 EUR gadā

Studiju ilgums
2 gadi – nodarbības notiek 
darbdienu vakaros un sestdienās

Iegūstamais grāds
Sociālo zinātņu maģistra grāds ekonomikā

Papildu informācija
Studiju programmas direktore: asoc. prof. Sandra Jēkabsone,  
330. telpa, tālr. 67034754, epasts: sandra.jekabsone@lu.lv
Studiju metodiķe: Zanda Nilendere, 312. telpa, tālr. 67034742,  
epasts: zanda.nilendere@lu.lv

Maģistra studiju programma
“Ekonomika”

 Studenti iemācās risināt sarežģītus nozares jautājumus un piedāvāt efektīvus 
risinājumus

 Tiek attīstītas profesionālās kompetences un analītiskā domāšana 
 Iespēja piedalīties dažādos pētniecības projektos
 Iespēja doties apmaiņas studijās uz vairāk nekā 120 augstskolām Eiropā, NVS 

valstīs, kā arī ASV
 Pēc studiju beigšanas absolventi var strādāt Latvijas Bankā, komercbankās, 

finanšu institūcijās, ministrijās, kā arī dažādās Eiropas Savienības institūcijās
 Ir iespēja turpināt studijas doktorantūrā
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Studiju programmas direktore  
Inna Romānova
BVEF asociētās profesores akadēmiskās intereses ir saistītas ar uzņēmumu finansēm, 
finanšu sektora attīstību un aktīvu pārvaldīšanu. Profesorei Romānovai ir ilggadēja darba 
pieredze finanšu jomā Latvijā un Vācijā, kā arī pieredze administratīvajā darbā Latvijas 
Universitātē, vairākus gadus I.  Romānova ir profesionālās maģistra studiju programmas 
“Finanšu ekonomika” direktore.

Studiju maksa
PLK – 2000 EUR gadā

Profesionālā maģistra studiju programma
“Finanšu ekonomika” 

 Sagatavo speciālistus darbam Latvijas un starptautiskajos uzņēmumos un 
finanšu institūcijās 

 Prakse Latvijā un arī Erasmus+ programmas ietvaros
 Absolventi var strādāt par finanšu ekonomistiem, finanšu menedžeriem, 

finanšu analītiķiem, uzņēmējdarbības un publiskajā sektorā vai kā individuālie 
komersanti

 Ir iespēja turpināt studijas doktorantūrā
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Studiju ilgums
1 gads – nodarbības notiek darbdienu vakaros  
un sestdienās
2 gadi – nodarbības notiek darbadienu vakaros

Iegūstamais grāds un kvalifikācija
Profesionālais maģistra grāds finanšu ekonomikā;  
kvalifikācija – finanšu analītiķis (2 gadu programma)

Papildu informācija
Studiju programmas direktore: asoc. prof. Inna Romānova, 435. telpa,  
tālr. 67034632 epasts: inna.romanova@lu.lv
Studiju metodiķe: Astra Zaļkalne, 312. telpa, tālr. 67034777,  
epasts: astra.zalkalne@lu.lv



Studiju programmas direktore  
Inga Būmane
BVEF profesorei ir nopietna pieredze administratīvajā darbā 
augstākajā izglītībā. Kopš 2010. gada I.  Būmane ir Latvijas Re
publikas Izglītības un zinātnes ministrijas Izglītības kvalitātes valsts dienesta akreditāci
jas eksperte tālākizglītības vispārējo un profesionālo izglītības programmu akreditācijai, 
ir piedalījusies vairāku programmu akreditācijā. Profesorei ir arī praktiskā darba pieredze 
grāmatvedības un nodokļu jomā, viņa ir Grāmatvežu asociācijas biedre un šīs profesionā
lās asociācijas sertificēta grāmatvede. Akadēmiskās intereses ir saistītas ar grāmatvedības 
standartizāciju starptautiskā līmenī un grāmatvedības metodoloģijas teorētisko un prak
tisko nostādņu sinerģiju.

Studiju maksa
PLK – 2000 EUR gadā
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Profesionālā maģistra studiju programma
“Grāmatvedība un audits”

 Programma nākamajiem grāmatvežiem un revidentiem
 Prakse Latvijā un arī Erasmus+ programmas ietvaros
 Absolventi var strādāt par finanšu direktoriem, grāmatvežiem, nodokļu ekono

mistiem, revidentiem un auditoru asistentiem
 Ir iespēja turpināt studijas doktorantūrā

Studiju ilgums
1 gads – nodarbības notiek darbdienu vakaros,  
un izvēles studiju kursi var notikt arī sestdienās, 
vai nodarbības notiek sestdienās, un izvēles 
studiju kursi var notikt arī piektdienās
2 gadi – nodarbības notiek sestdienās, un izvēles 
studiju kursi var notikt arī piektdienās

Iegūstamais grāds un kvalifikācija
Profesionālais maģistra grāds ekonomikā; kvalifikācija 2 gadu studijām –  
5. līmeņa profesionālā kvalifikācija “Ekonomists”

Papildu informācija
Studiju programmas direktore: prof. Inga Būmane,  
434. telpa, tālr. 67034633, epasts: inga.bumane@lu.lv
Studiju metodiķe: Alla Ščukina, 312. telpa, tālr. 67034771,  
epasts: alla.scukina@lu.lv



Studiju programmas direktore  
Inesa Vorončuka
BVEF profesores akadēmiskās intereses ir saistītas ar cilvēkresursu 
vadīšanu publiskajā pārvaldē un privātajā sektorā. I. Vorončuka ir 
Vadībzinātnes un demogrāfijas promocijas padomes un Vadībzi
nātnes un demogrāfijas profesoru padomes locekle un Vadībzi
nātnes doktorantūras padomes priekšsēdētāja. Profesorei ir arī 
ilggadēja starptautiska pieredze pētniecībā un akadēmiskā darbā, 
kā arī starptautisku projektu vadīšanā. Ir sagatavotas vairāk nekā 
90 dažādas publikācijas un divas monogrāfijas. Kā Baltic Foundation stipendiāte profeso
re I. Vorončuka ir veikusi pētniecības un akadēmisko darbu Dienvidrietumu Teksasas štata 
universitātē (Southwest Texas State University, Sanmarkosa, Teksasa, ASV), vadījusi projektus 
sadarbībā ar Kauņas Tehnoloģiju universitātes (Kauno Technologijos Universitetas, Kauņa, 
Lietuva), Foundation of Social Activity (Ļubļina, Polija), Pathways: Inspirational Development 
C.I.C. (Ņūtauna, Apvienotā Karaliste), Istituto Culturale Relazioni Euromediterranee (Spilinga, 
Itālija) un citu augstskolu mācībspēkiem un zinātniekiem.

Studiju maksa
PLK – 2150 EUR gadā

Studiju ilgums
2 gadi – nodarbības notiek 
vienu darbdienu un sestdienās

Iegūstamais grāds un kvalifikācija
Profesionālais maģistra grāds projektu vadīšanā;  
kvalifikācija – projektu vadītājs

Papildu informācija
Studiju programmas direktore: prof. Inesa Vorončuka,  
338. telpa, tālr. 67034727, epasts: inesa.voroncuka@lu.lv
Studiju metodiķe: Larisa Staņuka, 312. telpa, tālr. 67034729, 
epasts: larisa.stanuka@lu.lv
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Profesionālā maģistra studiju programma
“Projektu vadīšana”

 Studenti iegūs zināšanas un prasmes, kas noderēs, strādājot gan valsts un paš
valdību iestādēs, gan komercsabiedrībās jebkurā tautsaimniecības nozarē

 Absolventi studiju laikā iegūs profesionālu kompetenci visās projektu vadīša
nas jomās saskaņā ar starptautiskajiem projektu vadīšanas standartiem (PMI, 
PRINCE 2, IPMA)

 Iespēja doties apmaiņas studijās uz vairāk nekā 120 augstskolām Eiropā, NVS 
valstīs, kā arī ASV

 Ir iespēja turpināt studijas doktorantūrā
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Studiju programmas direktore Inesa Vorončuka
BVEF profesores akadēmiskās intereses ir saistītas ar cilvēkre
sursu vadīšanu publiskajā pārvaldē un privātajā sektorā. I.  Vo
rončuka ir Vadībzinātnes un demogrāfijas promocijas padomes 
un Vadībzinātnes un demogrāfijas profesoru padomes locek
le un Vadībzinātnes doktorantūras padomes priekšsēdētāja. 
Profesorei ir arī ilggadēja starptautiska pieredze pētniecībā un 
akadēmiskā darbā, kā arī starptautisku projektu vadīšanā. Ir 
sagatavotas vairāk nekā 90 dažādas publikācijas un divas mo
nogrāfijas. Kā Baltic Foundation stipendiāte profesore I. Vorončuka ir veikusi pētniecības 
un akadēmisko darbu Dienvidrietumu Teksasas štata universitātē ( Southwest Texas State 
University, Sanmarkosa, Teksasa, ASV), vadījusi projektus sadarbībā ar Kauņas Tehnoloģi
ju universitātes (Kauno Technologijos Universitetas, Kauņa, Lietuva), Foundation of Social 
Activity (Ļubļina, Polija), Pathways: Inspirational Development C.I.C. (Ņūtauna, Apvienotā 
Karaliste), Istituto Culturale Relazioni Euromediterranee (Spilinga, Itālija) un citu augstskolu 
mācībspēkiem un zinātniekiem.

Studiju maksa
PLK – 2000 EUR gadā

Studiju ilgums
2 gadi – nodarbības notiek 
vienu darbdienas vakaru nedēļā 
un sestdienās

Iegūstamais grāds
Sociālo zinātņu maģistra grāds sabiedrības vadībā

Papildu informācija
Studiju programmas direktore: prof. Inesa Vorončuka,  
338. telpa, tālr. 67034727, epasts: inesa.voroncuka@lu.lv 
Studiju metodiķe: Zanda Nilendere, 312. telpa, tālr. 67034742, 
epasts: zanda.nilendere@lu.lv

 Studenti iegūst vadītāja – līdera prasmes
 Studiju procesā ir iesaistīti valsts pārvaldes un pašvaldību institūciju pārstāvji
 Studiju laikā maģistranti var iesaistīties doktorantūras skolas darbībā
 Iespēja doties apmaiņas studijās uz vairāk nekā 120 augstskolām Eiropā, NVS 

valstīs, kā arī ASV
 Ir iespēja turpināt studijas doktorantūrā

Maģistra studiju programma
“Sabiedrības vadība”
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Studiju programmas direktore Ērika Šumilo
BVEF profesores akadēmiskās intereses ir saistītas ar starp
tautisko ekonomiku, inovācijām, sociālo kapitālu un organizācijas kultūru. Ē. Šumilo ir 
Vadībzinātnes un demogrāfijas promocijas padomes priekšsēdētāja un arī BVEF Domes 
priekšsēdētāja. Profesorei ir ilggadēja starptautiska pieredze pētniecībā un akadēmiskajā 
darbā, kā arī vadot starptautiskus projektus. Kā Fulbright stipendiāte veikusi pētniecību 
Džordžtaunas Universitātē (ASV), vadījusi projektus sadarbībā ar Halifaksas Uni versitātes 
(Kanāda), Turku Universitātes (Somija), Tartu Universitātes (Igaunija) un citu augstskolu 
mācībspēkiem un zinātniekiem.

Studiju maksa
PLK – 2000 EUR gadā

Studiju ilgums
2 gadi – nodarbības  notiek 
darbdienu vakaros un 
sestdienās

Iegūstamais grāds
Sociālo zinātņu maģistra grāds starptautiskajā ekonomikā

Papildu informācija
Studiju programmas direktore: prof. Ērika Šumilo,  
422. telpa, tālr. 67034715, epasts: erika.sumilo@lu.lv
Studiju metodiķe: Astra Zaļkalne, 312. telpa, tālr. 67034777, 
epasts: astra.zalkalne@lu.lv

Maģistra studiju programma 
“Starptautiskās attiecības 

(ekonomika)”

 Iespēja divu gadu laikā iegūt divus maģistra grādus, otru – Bratislavas Ekonomi
kas universitātē

 Studenti iegūst gan praktiskās uzņēmējdarbības zināšanas, gan arī izprot glo
bālās likumsakarības

 Iespēja doties apmaiņas studijās uz vairāk nekā 120 augstskolām Eiropā, NVS 
valstīs, kā arī ASV

 Studiju programmas beidzēji var strādāt valsts pārvaldē, banku un privātajā 
sektorā, kā arī starptautiskajās organizācijās

 Ir iespēja turpināt studijas doktorantūrā
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Studiju programmas direktore  
Baiba Šavriņa
BVEF profesore ir divu studiju programmu direktore – tās ir profesionālā maģistra studiju 
programma “Starptautiskais bizness”, kas bija viena no pirmajām šāda tipa programmām 
Latvijā, kā arī doktora studiju programmas modulis Global management and leadership 
ārzemju studentiem. Profesorei ir liela starptautiska pieredze, doktora grādu ekonomikā 
viņa ieguvusi Francijā, ir daudzu starptautisku pētniecības projektu dalībniece. Regulāri 
lasa lekciju ciklus ārvalstu universitātēs.

Studiju maksa
PLK – 2150 EUR gadā

Studiju ilgums
2 gadi – nodarbības notiek 
darbdienu vakaros un sestdienās

Iegūstamais grāds un kvalifikācija
Profesionālais maģistra grāds uzņēmējdarbības vadībā; kvalifikācija – 
uzņēmumu un iestāžu vadītājs

Papildu informācija
Studiju programmas direktore: prof. Baiba Šavriņa,  
426. telpa, tālr. 67034719, epasts: baiba.savrina@lu.lv
Studiju metodiķe: Astra Zaļkalne, 312. telpa, tālr. 67034777,  
epasts: astra.zalkalne@lu.lv

 Programma nākamajiem uzņēmumu vadītājiem
 Sniedz prasmes organizēt uzņēmējdarbību gan nacionālā, gan starptautiskā 

 līmenī
 Studentiem ir unikāla iespēja iegūt otru diplomu, studējot Francijā, universitātē 

Paris-Est Créteil
 Starptautiska studiju vide – ārzemju vieslektori ar lielu biznesa pieredzi
 Ir iespēja gūt darba pieredzi dažādos uzņēmumos un iestādēs
 Ir iespēja turpināt studijas doktorantūrā

Profesionālā maģistra studiju programma
“Starptautiskais bizness” 

(angļu valodā)
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Director of the programme  
Prof. Baiba Šavriņa
Professor of FBME is two study programs director – professional master’s study program 
in International Business, which was one of the first of this type of programs in Latvian, 
as well as the doctoral program module Global management and leadership for foreign 
students. Professor has a large international experience, a doctoral degree in economics 
she obtained in France, now she participates in many international research projects. She 
regularly holds a lecture cycles in foreign universities.

Tuition fee
EUR 2150 per year

Study length 
Fulltime – 2 years

Degree and Qualification
Professional Master’s Degree in Business Administration
Qualification – Manager of Enterprises and Institutions

Additional information
Study programme director: prof. Baiba Šavriņa,  
room 426, email: baiba.savrina@lu.lv
Student advisor: Astra Zaļkalne, room 312, phone 67034777, 
email: astra.zalkalne@lu.lv, bvefinfo@lu.lv

Professional Master’s Degree 
International Business with 

specialization in Export 
Management 

(language of instruction – English)

 Study programme for the next business leaders
 Provides skills to organize business, both nationally and internationally
 Possibility to obtain Double Degree Diploma in Paris-Est Créteil University in 

France
 International environment – foreign lecturers with great business experience
 Internship is an invaluable opportunity to gain work experience in various 

companies and institutions
 There is an opportunity to continue studies in doctoral programs



14

Studiju programmas direktore  
Margarita Dunska
BVEF profesores akadēmiskās intereses ir saistītas ar ekonomiku, starptautisko eko
nomiku un finansēm. M. Dunska daudzus gadus ir viena no vadošajām ekspertēm 
šajos jautājumos, t. sk. Akadēmiskā informācijas centra eksperte, ir piedalījusies vairāku 
programmu akreditācijā citās augstskolās, ieguvusi ilggadēju pieredzi administratīvajā 
darbā augstākajā izglītībā. Pēdējos gados M. Dunska ir studentu skaita ziņā lielāko 
programmu direktore BVEF.

Studiju maksa
PLK – 2000 EUR gadā

Studiju ilgums
2 gadi – nodarbības notiek 
darbdienu vakaros un sestdienās.

Iegūstamais grāds
Sociālo zinātņu maģistra grāds vadībzinātnē

Papildu informācija
Studiju programmas direktore: prof. Margarita Dunska,  
528. telpa, tālr. 67034758, epasts: margarita.dunska@lu.lv
Studiju metodiķe: Laila Lisenko, 312. telpa, tālr. 67034747,  
epasts: laila.lisenko@lu.lv

 Iespēja specializēties vairākās vadības zinātnes un praktiskās uzņēmējdarbī
bas jomās atbilstoši darba tirgus prasībām un studenta interesēm

 Kompetenti pasniedzēji sniedz iespēju analizēt jaunākos pētījumus vadības 
un ekonomikas jautājumos

 Iespēja doties apmaiņas studijās uz vairāk nekā 120 augstskolām Eiropā, NVS 
valstīs, kā arī ASV

 Absolventi var strādāt augstskolās, valsts pārvaldē, zinātniski pētnieciskās in
stitūcijās, uzņēmumos un organizācijās

 Ir iespēja turpināt studijas ekonomikas un vadības zinātnes doktorantūrā

Maģistra studiju programma
“Vadības zinības” 

ar specializāciju stratēģiskajā vadīšanā un līderībā, 
mārketinga vadīšanā, vides un uzņēmējdarbības vadībā, 

starptautiskajā ekonomikā un biznesā,  
vadības informācijas sistēmās

IR BUDŽETA VIETAS



Motivējoša vide • Darba un ražošanas telpas 
Koučings un mentorings • Mājaslapu hostings  

LU FabLab prototipēšanas studija (3D printeris un lāzergriezējs) 
Lursoft un citas datubāzes • Iespēja pārbaudīt savu biznesa ideju “Inovāciju stendā” 

Unikāls C daļas kurss “Uzņēmējdarbības ekonomika” 
10 000 EUR inkubācijas noslēgumā

Mēs atbalstām studentus, kas vēlas uzsākt uzņēmējdarbību.
Inkubatora radošajā vidē idejas pārtop par biznesu, kas strādā!

ARĪ TU VARI UZSĀKT BIZNESU
ar inkubatora atbalstu, ja

1) Tev ir ideja vai nopietna apņemšanās nodarboties ar uzņēmējdarbību
2) vismaz ½ no Tavas komandas ir LU studenti, doktoranti vai pētnieki

INTERESĒ?
Atstāj e-pastu:

ej.uz/inkubatoru

*pat ja Tev nav biznesa idejas!

 www.biznesainkubators.lu.lv 

 /biznesa.inkubators
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Mēs esam brīvprātīga studentu organizācija, kas pārstāv Biznesa, vadības un ekono
mikas fakultātes studentu intereses.
Studentu pašpārvalde (SP) bagātina studentu dzīvi, padarot to krāšņāku, pozitīvāku 
un kultūras pasākumiem bagātāku, paralēli pārstāvot studentus arī akadēmiskajos 
jautājumos. BVEF SP dāvā studijām papildu vērtību, jo Tev ir dota iespēja mācīties 
neformālā gaisotnē – kandidējot un darbojoties Latvijas Universitātes Studentu paš
pārvaldē, Tu vari praktizēt to, ko mācies, iesaistīties pasākumu organizēšanā vai iz
paust kādu citu talantu.

Jebkurš students ir gaidīts 
BVEF SP visa gada garumā, 
gan lai iestātos un darbotos, 
gan arī lai grieztos pēc pa
līdzības vai padoma, kā arī 
gaidām studentus ar viņu 
ieteikumiem.
BVEF Studentu pašpār val des 
biedri darbojas ne tikai paš
pārvaldē un fakultātē, bet arī 
dažādās Latvijas Universitā
tes institūcijās, iz manto visas 
piedāvātās iespē jas, piedalās 
Latvijas Universitātē notie
košajos procesos un pārstāv 
tajos studentu intereses.

Mūs vari atrast pagrabiņā 
Aspazijas bulvārī 5  
(ieeja no pagalma)  

vai arī  
raksti mums:  
info@bvef.lv

Veiksmīgu studiju 
pieredzi vēlot,  
Tava BVEF SP!

Seko līdzi aktualitātēm!
facebook.com/LUBVEFSP

instagram.com/bvef_sp

BVEF  
Studentu pašpārvalde



Ja Tev nav laika veltīt vairākus gadus studijām akadēmis
kajās programmās, bet ir vēlme apgūt jaunas zināšanas 
un prasmes biznesa jomā, Vadības un uzņēmējdarbības 
mācību centrs (VUMC) piedāvā apmeklēt profesionālās 
pilnveides kursus. 

Par VUMC 
 Realizē vispārīgos un specializētos kursus ekonomikas, 

biznesa un vadības  nozarēs
 Organizē uzņēmumiem kvalifikācijas celšanas pro

grammas un seminārus
 Izstrādā mācību programmas pēc pasūtītāju pieprasī

juma
 Tālākizglītības programmās uzņem klausītājus gan par 

privāto, gan par ESF un citu projektu finansējumu
 Mācības tiek piedāvātas dienas grupās un vakara grupās

VUMC profesionālās pilnveides programmas: 
 Finanšu vadība maziem un vidējiem uzņēmumiem (161 stunda) 
 Praktiskā projektu vadība (161 stunda) 
 Praktiskais mārketings (160 stundas)
 Citi kursi 

Vadības un uzņēmējdarbības mācību centrs organizē seminārus vadības  
un uzņēmējdarbības jomā pēc pieprasījuma. 

Pieteikšanās: 
Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes Vadības  

un uzņēmējdarbības mācību centrā
Aspazijas bulv. 5, 321. telpā.

Epasts: profesionalis@lu.lv  
Tālr. 29171728; 67034798 

www.vumc.lu.lv  
www.facebook.com/luvumc

Vadības un  
uzņēmējdarbības mācību centrs



Karjeras centra speciālisti sniedz atbalstu skolēniem, stu
dentiem un absolventiem dažādos jautājumos, kas saistīti ar 
darbu un karjeras izaugsmi. Studenti un absolventi Karjeras 
centrā var meklēt darba un prakses vietu vakances, veidot un 
uzlabot CV un motivācijas vēstuli, apzināt savas stiprās puses un gūt pieredzi dažādos 
interesantos semināros, kā arī vērsties pie mūsu konsultantiem, nonākot citās ar iz
augsmi saistītās krustcelēs – mainot studiju programmu, plānojot savu darba dzīvi vai 
gatavojoties darba in tervijām. 

LU studentiem, piereģistrējoties mājaslapā www.karjera.lu.lv vai www.lu.lv, sadaļā 
“Ekarjera” ir iespēja aplūkot aktuālos darba un prakses sludinājumus, izveidot savu CV 
un ļaut to apskatīt arī darba devējiem, ērti nosūtīt CV un pieteikumu prakses vai darba 
piedāvājumiem, kas izvietoti “Ekarjerā” vai citās interneta vietnēs.

Individuālajās konsultācijās* vari saņemt atbalstu
   studiju virziena izvēlē,
   dažādu lēmumu pieņemšanā, kas saistīti ar profesionālo nākotni,
   darba un prakses meklējumos,
   CV un motivācijas vēstules izstrādē (CV darbnīca), darba interviju sagatavošanā 

un simulācijā (Mock intervija).
* Konsultācijas LU studentiem un skolēniem ir bez maksas.

KARJERAS CENTRS

Sekot līdzi aktualitātēm par LU Karjeras centru!
 Facebook.com/LUKarjerasIespejuDiena 

 Twitter.com/Karjera_LU



Aicinām piedalīties semināros** par dažādām tēmām saistībā ar personības 
pilnveidi, piemēram:
   karjeras veidošanas prasmju attīstīšana,
   darba meklēšanas prasmju pilnveidošana,
   stresa un laika efektīva pārvaldīšana.
Seminārus vada gan LU Karjeras centra speciālisti, gan arī darba devēji un pieaicinātie 
vieslektori – eksperti savā nozarē.
** Semināri LU studentiem un absolventiem ir bez maksas.

Apmeklējot Karjeras iespēju dienu jeb KID, varēsi tikties ar darba devējiem klātienē 
un uzzināt par darbinieku atlases procesu, kā arī par darba vai prakses iespējām savā 
nozarē.
LU Karjeras iespēju diena notiek reizi gadā – oktobrī. Pasākums vienlaikus norisinās 
divās vietās: Raiņa bulvārī 19 un Jelgavas ielā 1. Ieskaties: www.kid.lu.lv

Aicinām ieiet Karjeras centra mājaslapā www.karjera.lu.lv, lai
   aplūkotu LU Karjeras centra notikumu kalendāru,
   pieteiktos Karjeras centra konsultācijām un pasākumiem,
   uzzinātu aktuālās ziņas par dažādām karjeras tēmām,
   iegūtu noderīgas saites prakses vai darba meklēšanai.

LU studentiem un absolventiem, piereģistrējoties vakanču portālā “Ekarjera”  
www.ekarjera.lu.lv, ir iespēja
   izveidot savu CV un sekot interesējošo uzņēmumu izveidotajiem profiliem, 
   aplūkot aktuālos darba un prakses sludinājumus Latvijā un ārvalstīs,
   personalizēt vakanču pārlūkošanas funkciju un līdz ar to primāri skatīt tikai tās va

kances, kas atbilst individuāli izvēlētiem kritērijiem,
   ērti nosūtīt CV un pieteikumu prakses vai darba piedāvājumiem, kas izvietoti 

“Ekarjerā”.

LU Karjeras centrs Raiņa bulvāris 19, 122. telpa 
Tālr. 67034410
Epasts: karjera@lu.lv



Studiju un  
prakses iespējas ārzemēs

Apmaiņas studijas un prakse ir lieliska iespēja studentiem pavadīt laiku kādā no part
neraugstskolām Eiropā, ASV un starptautiskos uzņēmumos. Tā ir iespēja iegūt jaunus 
kontaktus, draugus no dažādām pasaules valstīm, nostiprināt valodas zināšanas, pa
plašināt redzesloku un pavadīt neaizmirstamu laiku ārzemēs.

Latvijas Universitātes Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte piedāvā saviem 
studentiem piedalīties vairākās programmās  – Erasmus+, Campus Europae, ISEP, 
 vasaras skolas, kā arī divpusējo līgumu ietvaros studēt daudzās citās pasaules valstīs: 
Ķīnā, Dienvidkorejā, Taivānā, Gruzijā, Krievijā, Argentīnā u. c.

Papildu informāciju un konsultācijas par studijām  
un praksi ārvalstīs var saņemt:

Zane Svilāne
Starptautiskās sadarbības koordinatore

Rīgā, Aspazijas bulvārī 5, 531. telpā
 Zane.Svilane@lu.lv

 67034789
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LU Fonda stipendijas

Studijām un pētniecībai
Latvijas Universitātes Fonds piedāvā LU un citu Latvijas augstskolu studentiem jau no 
1. kursa saņemt mecenātu stipendijas – izaugsmei, humanitārajās zinātnēs, medicīnā, 
dabaszinātnēs, IT, sociālajās zinātnēs, sporta, prakses, studijām ārzemēs, kā arī novadu 
pašvaldību stipendijas.

Seko informācijai par LU Fonda piedāvātajām mecenātu stipendijām:

www.fonds.lv
www.facebook.com/LUFonds



PAŠDARBĪBA 
Iespēju radoši un aktīvi pavadīt brīvo lai
ku piedāvā LU kori “Juventus”, “Minjona”, 
“Latve”, senās mūzikas ansamblis “Canto”, 
deju ansambļi “Dancis” un “Dancītis”, Stu
dentu teātris, kamerorķestris, deju folklo
ras kopa “Dandari”, Tautas lietišķās māks
las studija “Vāpe” un daudzi citi kolektīvi. 
Šos kolektīvus vada LU, Latvijas Mākslas 
akadēmijas un Jāzepa Vītola Latvijas Mū
zikas akadēmijas studenti un docētāji.

KULTŪRA 
Latvijas Universitātes portālā www.lu.lv 
pieejama plaša informācija par jaunumiem 
un piedāvātajām iespējām Universitātē. 
Portāls sniedz iespēju personalizēti piekļūt 
visiem Universitātes eresursiem vienuviet. 
Latvijas Universitātes Radio NABA (95,8 FM; 
www.naba.lv) programmas veidošanā pie
dalās esošie un bijušie studenti. Klausītā
jiem tiek piedāvāti aptuveni 40 tematiskie 
un muzikālie raidījumi. Latvijas Universitā
tes žurnāls “Alma Mater” iznāk četras reizes 
gadā, atspoguļojot nozīmīgākos notikumus 
Universitātē.

SPORTS 
Ikvienam Latvijas Universitātes studen
tam ir iespēja nodarboties ar kādu no 
13 piedāvātajiem sporta veidiem. Studen
tu rīcībā ir aerobikas un dažādu citu spor
ta veidu zāles, slēpošanas bāze un stadi
ons (ziemā manēža), kā arī atpūtas telpas. 
Labākie sportisti tiek iekļauti izlasēs, kas 
piedalās Latvijas un starptautiskajās sa
censībās. Savukārt LU mērogā tiek rīkotas 
sacensības dažādos sporta veidos – nakts 
turnīri, sporta spēļu līgas un citas sacensī
bas ir daļa no studentu ikdienas.

Kultūra un sports
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Bibliotēka Aspazijas bulvārī 5 ir izvietota ēkas 
2.  un 3.  stāvā. 2. stāvā atrodas lasītava, kurā 
uz vietas var izmantot informācijas resursus, 
kopēšanas un skenē šanas pakalpojumus, da
torizētas darba vietas un bibliotēkas porta
tīvos datorus. 3. stāvā atrodas abo ne ments, 
kur saņemtos informācijas resursus var iznest 
ārpus bibliotēkas telpām. Bibliotēkas krājumu 
veido ap 1,7  milj. informācijas resursu vienī
bu, kas lietotājiem pieejamas LU Bibliotēkas 
nozaru biblio tēkās. Bibliotēka Aspazijas bul
vārī piedāvā informācijas resursus par tādām 
zinātņu nozarēm kā vēsture, filozofija, vadība, 
ekonomika, statistika, matemātika u. c. Biblio
tēkā pieejama nozaru uzziņu literatūra – enciklopēdijas, vārdnīcas, kā arī nozares 
periodisko izdevumu krājums. LU līdzās tradicionālajiem informācijas resursiem 
nodrošina pieeju vairāk nekā 180 000 eresursu dažādās zinātņu nozarēs. Biznesa, 
vadības un ekonomikas fakultātes studentiem īpaši tiek piedāvātas divas noza
ru datubāzes: EBSCO datubāze Business Source Complete un datubāze Passport. 
Bibliotēkā Aspazijas bulvārī ir pieejama pašapkalpošanās iekārta, kur bibliotēkas 
lietotāji var paši izsniegt vai nodot grāmatas vai pagarināt to nodošanas termiņus 
bez bibliotēkas darbinieku starpniecības. Katru gadu bibliotēka saviem lietotā
jiem piedāvā un nodrošina apmācības bibliotēkas pakalpojumu izmantošanā un 
datubāzu lietošanā.

LU Bibliotēka  
Biznesa, vadības un  

ekonomikas fakultātē

Kontaktinformācija:
Tālr.: 28623551
epasts: lub.aspazijas@lu.lv

 facebook.com/bibliotekalu
 twitter.com/infobibl



Kompleksa problēmu risināšana – spēja saprast 
cēloņsakarības un kopsakarības. 

Kritiskā domāšana – spēja nošķirt faktus 
no viedokļiem, analizēt argumentus un 
izdarīt secinājumus.

Kreativitāte – spēja pilnveidoties. 

Cilvēku vadīšana – spēja noteikt mērķus, 
aizraut un motivēt darbam, sasniegt 
rezultātus.

Sadarbība ar citiem – spēja mijiedarboties 
un veidot pozitīvu sadarbības pieredzi 
ar citiem cilvēkiem. 

Emocionālā inteliģence – spēja nodalīt 
cilvēku no viņa viedokļa, cieņpilna 
attieksme pret atšķirīgo.

Spriedumi un lēmumu pieņemšana – 
prioritāšu un vērtību apzināšana. 

Klientu jeb servisa orientācija – spēja 
iejusties otra ādā, saprast citu vērtības 
un argumentus.

Sarunu vešanas prasmes – mērķtiecīga 
un apzināta komunikācijas veidošana. 

Kognitīvā  eksibilitāte – spēja uzklausīt 
atšķirīgu viedokli un mainīt savējo.

TOP10 pieprasītākās 
prasmes 2020

LU Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte
Aspazijas bulv. 5, Rīga, LV-1050


