UZVA INSTITŪTA DOCĒTIE STUDIJU KURSI
PAMATSTUDIJAS
Akadēmiskā
augstākās
izglītības
bakalaura
studiju
programma
"EKONOMIKA":
Biznesa ētika, etiķete, Dokumentu pārvaldība, Inovācija uzņēmējdarbībā, Klientu attiecību vadība,
Komandas menedžments, Komercdarījumi, Konkurētspēja uzņēmējdarbībā, Kvalitātes vadība,
Lauksaimniecisko procesu organizācija, Loģistika, Projektu vadīšana, Saimnieciskās darbības analīze,
Saimniekošanas mācība, Sociālā uzņēmējdarbība, Uzņēmējdarbības institucionālā vide, Uzņēmējdarbība,
Vadīšana.
Profesionālā augstākās izglītības bakalaura studiju programma "KOMERCDARBĪBA UN
UZŅĒMUMA
VADĪBA":
Biznesa ētika, etiķete, Biznesa informācijas menedžments, Dokumentu pārvaldība, Komandas
menedžments, Konfliktu vadīšana uzņēmumā, Konkurētspēja uzņēmējdarbībā, Kvalitātes menedžments,
Lauku tūrisma uzņēmējdarbība, Loģistika, Personāla vadīšana, Ražošanas procesu organizācija, Riska
vadība, Saimnieciskās darbības analīze, Saimniekošanas mācība, Stratēģijas analīze un plānošana, Tūrisma
analīze un ekonomika, Tūrisms un rekreācija, Tūrisma tiesiskais regulējums, Uzņēmējdarbības ekonomika,
Uzņēmējdarbības likumdošana, Vadīšana.
1.līmeņa profesionālā augstākās izglītības studiju programma "KOMERCZINĪBAS":
Dokumentu pārvaldība, Kvalitātes vadība, Loģistikas pamati, Projektu vadīšana, Saimnieciskās darbības
analīze, Saimniekošanas mācība, Sociālā uzņēmējdarbība, Uzņēmējdarbības ekonomika, Uzņēmējdarbības
likumdošana, Uzņēmuma vadīšanas pamati.
MAĢISTRA STUDIJAS
Akadēmiskās
izglītības
maģistra
studiju
programma
"EKONOMIKA":
Darījumu teorija, Eko uzņēmējdarbība, Ekonomiskie resursi, Ilgtspējīgas sadarbības vadība, Konfliktu
menedžments, Kvalitātes sistēmas, Loģistikas sistēmu menedžments, Plānošana un kontrolings, Projektu
vadīšana,
Sociālā
uzņēmējdarbība,
Starptautiskais
menedžments,
Uzņēmuma
vadīšana.
Profesionālās izglītības maģistra studiju programma "UZŅĒMĒJDARBĪBAS VADĪBA":
Cilvēku resursu vadība, Ekonomiskie resursi, Kvalitātes sistēmas, Loģistikas sistēmu menedžments,
Projektu vadīšana, Sociālā uzņēmējdarbība, Stratēģiskais menedžments, Uzņēmējdarbības likumdošana un
institucionālā vide, Uzņēmējdarbības plānošana un kontrolings.
DOKTORA STUDIJAS
Doktora
studiju
programma
"AGRĀRĀ
UN
REĢIONĀLĀ
EKONOMIKA":
Pētījumu metodoloģija ekonomikā, Agrārā un reģionālā ekonomika, Pētījumu virziena speckurss.

Uzņēmējdarbības un vadībzinātnes institūtā studiju kursi akadēmiskās augstākās izglītības bakalaura
studiju programmā „Ekonomika” un profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programmā
„Uzņēmējdarbības vadība” tiek vadīti arī angļu valodā. Kā arī vairāki studiju kursi tiek piedāvāti un realizēti
angļu valodā ERASMUS+ studentiem bakalaura un maģistra studiju līmenī.
Uzņēmējdarbības un vadībzinātnes institūts nodrošina uzņēmējdarbības un vadībzinātnes jomu studiju
kursus arī citās LLU fakultātēs - Lauksaimniecības fakultātē, Vides un būvzinātņu fakultātē, Meža
fakultātē, Pārtikas tehnoloģijas fakultātē, Tehniskajā fakultātē un Informācijas tehnoloģiju fakultātē. Šajās
fakultātēs docētie pamatstudiju līmeņa studiju kursi ir: Uzņēmējdarbība, Uzņēmējdarbība un vides
ekonomika, Ekonomika un uzņēmējdarbības pamati, Vadīšanas pamati, Uzņēmējdarbība pārtikas
rūpniecībā, Klientu attiecību vadība, Konkurētspēja uzņēmējdarbībā, Uzņēmuma vadīšanas pamati,
Uzņēmējdarbība lauksaimniecībā, Lauksaimniecības likumdošana. Maģistra studiju līmeņa studiju kursi:
Pārtika un uzņēmējdarbība, Uzņēmējdarbības plānošana, Uzņēmuma vadīšana.

