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Inovācija - atslēgvārds 
ceļā uz veiksmīgu biznesu 

Mācību procesā 

Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) 
Inženierekonomikas fakultāte sadarbībā ar 
partneriem Norvēģijā un ASV īsteno Bal
tijā vienīgo specializēto Norvēģijas-Lat
vijas maģistra (MBA) studiju program;nu 
"Inovācijas un UZIJēmējdarbība". 

MBA programma paredzēta uz attīs
tību orientētiem Latvijas UZIJēmējiem, 
vadītājiem un speciālistiem, kuri vēlas 
paaugstināt savu uzņēmumu konku
rētspēju, ieviešot jaunus un inovatīvus 
produktus vai pakalpojumus. 

Galvenās prasības studiju uzsākšanai 
ir - augstākā izglītība un uzņēmēja vai 
vadītāja darba pieredze vismaz divu trīs 
gadu garumā, kā arī angļu valodas zinā
šanas. 

"Studijas notiek darba dienu vakaros 
un sestdienās, tāpēc programmas īste
nošanas grafiks sniedz iespēju studēt, 
nepārtraucot karjeru. Programma ir 
akreditēta Izglītības un zinātnes minis
trijā, tāpēc studentiem ir pieejami valsts 
garantētie studiju kredīti. Zināšanu 
apguvi nodrošina augsti kvalificēti Lat
vijas, Norvēģijas un ASV mācībspēki ar 
pieredzi biznesā. Studenti tiek nodroši
nāti ar jaunākajām mācību grāmatām, 
studiju noslēgumā paredzēts studiju 
brauciens, lai iepazītos ar ārvalstu pie
redzi inovatīva biznesa īstenošanā. 
Absolventi iegūst Master of Business 
Administration diplomu," īsumā rakstu
rojot MBA programmu "Inovācijas un 
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Foto no RTU arhīva 

UZIJēmējdarbība'', norāda tās direktors 
Modris Ozolinš. ' 

Programmā nav tādu kursu kā mak-
roekonomika, mikroekonomika, eko
nomi kas teorija, toties, lai stimulētu 
inovatīvo domāšanu, ir specializācijas 
kursi - inovāciju tehnoloģijas, produktu 
dizains un attīstība un tml. Produktu 
dizaina un attīstības kursā studenti iden
tificē patērētāju vajadzības, un pēc tam 
"pārdod" savu biznesa ideju pārējiem 
kursa biedriem. T ās idejas, kuras gūst 
vislielāko atsaucību, vēlāk tiek arī īste
notas - studenti veic klientu aptauju, 
izstrādā produkta koncepciju un dizainu, 
kā arī veido produkta prototipu. 

Programmā "Inovācijas un uzņēmēj
darbība" studē dažādi cilvēki - sākot no 
uzņēmumu direktoriem un uzņēmumu 
īpašniekiem, beidzot ar mārketinga spe
ciālistiem, juristiem, personāla atlases 
speciālistiem. 

Vadot inovācijām veltīto studiju pro
grammu, pats M. Ozoliņš ir pārlieci
nājies par to, ka radikālu inovāciju ir 
diezgan maz, 90-95% jauno produktu 
patiesībā ir tie paši vecie, tikai jaunā 
"iepakojumā". Taču arī jauns produktu 
pasniegšanas veids var palielināt uzņē
mumu konkurētspēju un sagatavoties 
nākotnes izaicinājumiem. 

Pieteikumi studijām MBA programmā 
"Inovācijas un uzņēmējdarbība" tiek pie
ņemti līdz 15.augustam. • 


