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2018.GADA LĪDZ 2023.GADAM
APSTIPRINĀTS

Juridiskās koledžas valdes sēdē 2017.gada 20.decembrī
Studiju virziens “Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība” tiek
īstenots saskaņā ar Juridiskās koledžas stratēģiskajām prioritātēm, ar mērķi nodrošināt
pilnvērtīgu, inovatīvu un kvalitatīvu izglītību gan Latvijas, gan ārvalstu augstākās izglītības
telpā.
Laika posmā no 2018.gada līdz 2023.gadam programmas attīstība tiks balstīta uz
galvenajiem mūsu valsts politikas dokumentiem un normatīvo regulējumu. Nacionālās attīstības
plānā 2014. – 2020.gadam, viena no prioritātēm ir “Tautsaimniecības izaugsme” un plānā
noteikti tādi rīcības virzieni kā “Izcila uzņēmējdarbības vide”, “Attīstīta pētniecība, inovācija
un augstākā izglītība”, “Augstvērtīga un eksportspējīga ražošana un starptautiski
konkurētspējīgi pakalpojumi”. Izglītības un zinātnes ministrijas izstrādātās pamatnostādnes
“Izglītības attīstības pamatnostādnes 2014. – 2020.gadam” paredz izglītības kvalitātes
nodrošināšanu un starptautisko iespēju paplašināšanu.
Attīstības mērķi un prioritātes
Laika posmā no 2018.gada līdz 2023.gadam studiju virziena attīstības galvenais mērķis ir
cieši saistīts ar koledžas stratēģiskajām pamatnostādnēm, kuras ir vērstas uz to, lai sekmētu
studiju virziena attīstību.
Studiju virziena stratēģiskais mērķis ir divu gadu laikā, sagatavot teorētiski zinošus un
praktiski varošus darba tirgū/tautsaimniecībā pieprasītus speciālistus.
Galvenie uzdevumi mērķa sasniegšanai:

-

izstrādāt un piedāvāt darba tirgū pieprasītas un konkurētspējīgas studiju programmas,

nodrošināt to īstenošanu un nepārtrauktu pilnveidi;
-

nodrošināt praktiskai darbībai nepieciešamo zināšanu apgūšanu, mūsdienīgas

profesionālās zināšanas un prasmes vadības, administrēšanas un nekustamā īpašuma
pārvaldības jomā;
-

nodrošināt studējošos ar visiem nepieciešamajiem mācību materiāliem, sniedzot

maksimālas piedāvājuma iespējas profesionālām studijām;
-

veicināt prasmi radoši domāt un izrādīt iniciatīvu, attīstīt spēju strādāt nestandarta

situācijās, saistīt iegūtās zināšanas ar praktisko darbību un nodrošināt, lai studiju programmā
apgūstamās teorētiskās zināšanas maksimāli efektīvi tiktu saistītas ar praksi, izmantojot visas
iespējamās studiju procesa formas un metodes, lai tās maksimāli atbilstu darba tirgus prasībām;
-

pievērst uzmanību pieaugošajai informāciju tehnoloģiju lomai un sekmēt studējošo

zināšanas un iemaņas šo tehnoloģiju apgūšanā un izmantošanā;
-

regulāri aktualizēt studiju programmu un izvēles studiju kursus atbilstoši darba tirgus

attīstības tendencēm un nepieciešamībai;
-

veicināt docētāju un studējošo mobilitāti sadarbībā ar Latvijas un ārvalstu augstskolām

un citām partnerorganizācijām;
-

nodrošināt studiju virziena un tajā esošo studiju programmu starptautisko

atpazīstamību un reputāciju;
-

nodrošināt modernu mācību vidi, akadēmiski, pedagoģiski un profesionāli kvalificētus

docētājus;
-

studiju procesu veidot kā mūžizglītības sastāvdaļu, ņemot vērā iepriekš apgūtās

studentu zināšanas un pieredzi, kā arī prognozējot nākotnes attīstības tendences darba tirgū;
radīt studentiem motivāciju tālākizglītībai.
Studiju procesa organizācijas pilnveide
Galvenie studiju procesa pilnveidošanas darba virzieni:
-

nodrošināt studiju programmas ikgadēju padziļinātu izvērtējumu, piesaistot ārējos

ekspertus, t.sk. atsevišķos gadījumos arī no ārzemēm un darba devējus, kā arī profesionālo
nevalstisko organizāciju pārstāvjus, t.sk. no vadības, administrēšanas un nekustā īpašuma
pārvaldības jomas, atbilstoši studiju programmām profesionālo asociāciju/organizāciju
pārstāvjus;

-

studiju procesa organizēšanai pastiprināt citu augstākās izglītības institūciju pieredzes

izmantošanu, t.sk. ārzemēs, gan apmeklējot un uz vietas iepazīstot šo institūciju pieredzi, gan
aicinot attiecīgus speciālistus uz Juridisko koledžu;
-

paplašināt vieslektoru/nozares profesionāļu iesaisti studiju procesā;
- paplašināt un padziļināt darbu ar studentiem, lai jau studiju sākumā viņi apgūtu

modernās metodes kā mācīties, kā efektīvāk apvienot darbu auditorijās ar patstāvīgo studiju
darbu mājās, bibliotēkās un prakses vietās;
- pilnveidot uzsākto pieredzi teorētisko zināšanu papildināšanā ar prakses apgūšanu,
regulāri organizējot mācību ekskursijas.
Akadēmiskā personāla piesaiste un kvalifikācijas paaugstināšana
- izvērst sadarbību ar augstskolu doktorantūras nodaļām, lai piesaistītu darbam koledžā
jaunus, perspektīvus doktorantus;
- atbalstīt studijām doktorantūrā Juridiskās koledžas docētājus, daļēji vai pilnībā
atmaksājot studijas un nodrošinot citus stimulus kvalifikācijas celšanai;
- veicināt un atbalstīt docētāju dalību zinātniskās konferencēs un semināros Latvijā un
ārvalstīs, kā arī regulāri organizējot šādus pasākumus Juridiskajā koledžā;
- paplašinot vieslektoru piesaistīšanu studiju procesam, uzaicinot atsevišķas lekcijas vai
lekciju ciklus nolasīt atzītiem speciālistiem savā profesijā, kā arī speciālistiem un mācībspēkiem
no citām valstīm un starptautiskajām organizācijām;
- iesaistīt visus docētājus, atbilstoši apstiprinātajam plānam, kvalifikācijas celšanā un
panākt, lai katrs docētājs būtu iesaistīts Juridiskās koledžas zinātniski pētnieciskās programmas
izpildē un ne retāk kā reizi 3 gados publicētu savus pētījumu rezultātus.
Studentu piesaiste un reklāmas organizācija
- izvērst darbu ar profesionālajā jomā strādājošajiem, kuriem ir interese pilnveidot savas
zināšanas un profesionālās kompetences, kā arī ar tiem, kuriem ir interese pārkvalificēties;
- atbalstīt un attīstīt JK un tās filiālēs profesijas popularizēšanas iespējas, skaidrot tās
nozīmi, izvēloties savu nākotnes karjeru un profesiju;
- ņemot vērā reklāmdevēju daudzveidīgos un nereti uzmācīgos piedāvājumus, veikt
reklāmas tirgus izpēti, noskaidrojot efektīvākās studiju virziena reklāmas formas un veidus,
izstrādāt atbilstošu reklāmas īstenošanas politiku;
- stimulēt studentus, kuri gūst labas sekmes, paredzot materiālus un citus stimulus t.sk.
bezmaksas studijas.

Studiju procesa metodiskās bāzes nostiprināšana
- veicināt un atbalstīt docētāju dalību zinātniskās konferencēs un semināros Latvijā un
ārzemēs, kā arī regulāri organizējot šādus pasākumus Juridiskajā koledžā;
-

stimulēt koledžas docētāju darbu pie mācību grāmatu un metodisko palīglīdzekļu

izstrādāšanas un publicēt šos materiālus, sagatavot lekciju audio un videoierakstus kā
palīglīdzekli studijām;
-

regulāri publicēt Juridiskās koledžas zinātniskos rakstus, tajos iekļaujot gan docētāju,

gan studentu pētījumu rezultātus. Turpināt praksi - uz koledžas bāzes organizēt starptautiskās
konferences par tēmām, kas izriet no studiju programmām;
-

Juridiskās koledžas bibliotēkas fondus ekonomikas un tiesību jomā regulāri papildināt.

Paplašināt studiju procesam nepieciešamo ārzemju literatūras un datu bāžu daudzveidību.
Materiāli tehniskās bāzes attīstība
-

piesaistīt papildus līdzekļus, valsts finansējumu un ES fondus materiāli tehniskās

bāzes pilnveidošanai;
-

atbilstoši apstiprinātajam plānam iepirkt jaunu tehniku (datorus, projektorus,

kodoskopus, interaktīvās tāfeles u.tml.), kuri nepieciešami studiju virziena ietvaros.
Galvenās problēmas un izaicinājumi studiju virziena attīstībai nākotnē
Koledžas un studiju virziena attīstību arī nākamajos gados ierobežos studentu skaita tālāka
samazināšanās Latvijā sakarā ar sliktu demogrāfisko situāciju valstī, iedzīvotāju aizplūšanu uz
ārzemēm, konkurences paaugstināšanos augstākās izglītības telpā. Tikai kvalitatīvs darbs,
augsta studiju procesa kvalitāte un moderna materiāli tehniskā bāze, darba tirgū pieprasītu
speciālistu sagatavošana ir viens no risinājuma ceļiem studiju virziena attīstībai nākotnē. Studiju
virziena attīstības ietvaros ir jāspēj reaģēt uz darba tirgus pieprasījumu, izstrādājot jaunas,
pieprasītas studiju programmas un tās piedāvājot gan Latvijā, gan ārvalstīs, t.i. piesaistot arī
ārvalstu studentus.

