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Prakses
UZŅĒMĒJDARBĪBA UN VADĪŠANA
saīsinātā PROGRAMMA
Prakse specializācijas virzienā (B daļa), ESAF akadēmiskā bakalaura studiju programmā
„Ekonomika” specializācijas virzienā „Biznesa procesu vadība”
I. PRAKSES LAIKS
Atbilstoši studiju plānam 4. kursā – 8 nedēļas
II. PRAKSES MĒRĶI UN UZDEVUMI
Prakses vispārīgais mērķis ir sistematizēt, nostiprināt un paplašināt teorētiskās un praktiskās
zināšanas, vispārējās prasmes un iegūt specifiskās prasmes uzņēmējdarbībā un uzņēmuma vadīšanā.
Prakses vispārīgie uzdevumi:
 nodrošināt studentu teorētisko zināšanu apvienošanu ar praktisko darbu, lai novērtētu iespēju
pielietot studiju laikā iegūtās zināšanas praksē;
 iepazīstināt studentus ar reālo situāciju uzņēmumos un darba devējus ar potenciālajiem
darbiniekiem;
 dot iespēju uzņēmējiem iesaistīt studentus ikdienas darba pienākumu veikšanā, tādējādi novērtējot
viņu darbaspēju potenciālu;
 veicināt sadarbību starp uzņēmumiem un augstskolu, lai varētu pilnīgāk izzināt uzņēmēju vēlmes
attiecībā uz jaunajiem speciālistiem.
Prakses specifiskais mērķis ir iepazīties ar uzņēmuma darbības procesiem un to vadīšanu, parādīt
savas teorētiskās zināšanas praksē, apgūt uzņēmuma vadītāja darbam nepieciešamās praktiskās
iemaņas.
Prakses individuālo uzdevumu izvirza prakses vadītājs saskaņā ar bakalaura darba tēmu, studenta
vēlmēm un interesēm.
III. PRAKSES VIETA
Prakses vietas ir uzņēmumi un iestādes Latvijā un ārvalstīs.
IV. PRAKSES ORGANIZĀCIJA
Prakses realizēšanai tiek noslēgts trīspusējs līgums, kuru paraksta prakses vietas pilnvarotais pārstāvis,
ESAF dekāns un students. Prakses vietas un institūta prakses vadītājus apstiprina ar Dekāna rīkojumu.
Pirms prakses sākuma students kopā ar prakses vadītāju izvirza prakses individuālo uzdevumu,
saņem prakses norīkojumu. Students nav tiesīgs uzsākt praksi bez prakses līguma un norīkojuma.
Prakses laikā tiek vākta nepieciešamā informācija, veikta tās apstrāde, analīze, un sistematizācija arī
bakalaura darba izstrādei.
Prakses laikā students izstrādā prakses pārskatu atbilstoši prakses programmas saturam. Pārskats tiek
rakstīts paralēli prakses norisei, pilnībā pabeigts tas jāiesniedz institūta ieceltajam prakses vadītājām –
semestra plānojumā norādītājā datumā.
Par informācijas iegūšanu prakses pārskatam jārūpējas pašam studentam. Prakses vietai ir tiesības
neizpaust komercinformāciju.

V. PRAKSES DOKUMENTĀCIJA
Pirms prakses sākuma studenti saņem: prakses līgumu, prakses norīkojumu ar individuālo
uzdevumu.
Pēc prakses studenti saviem vadītājiem iesniedz – prakses norīkojumu ar oficiāli apstiprinātu
uzņēmumā prakses vadītāja vērtējumu un atsauksmi par veikto darbu un prakses pārskatu.
Prakses pārskatā ietilpst šādas obligātās sastāvdaļas:
1. Titullapa
2. Satura rādītājs
3. Ievads
4. Prakses vietas vispārējs raksturojums, iekļaujot:
- darbības veida, attīstības vēstures raksturojums; darbības stratēģija, misija un mērķi;
- organizatoriskā struktūra; lēmumu pieņemšanas un informācijas vadīšanas procesa
raksturojums;
- darbības tiesiskais pamats un tā raksturojums;
- darbības SVID analīze;
- galveno saimnieciskās darbības ekonomisko rādītāju novērtējums.
5. Prakses individuālā uzdevuma raksturojums, analīze un novērtējums. Individuālā uzdevuma
virzieni:
- Personāla vadīšana. Darbaspēka analīze.
- Uzņēmuma, personāla, preču konkurētspējas novērtēšana. Konkurentu analīze.
- Uzņēmuma finanšu vadības process. Uzņēmējdarbības finansēšana. Izmaksu, bezzaudējuma
punkta, peļņas analīze. Bankrota varbūtības diagnostika.
- Ražošanas (pakalpojumu sniegšanas) procesa organizācija. Ražošanas apjoma analīze.
- Ilgtermiņa ieguldījumu un apgrozāmo līdzekļu analīze.
- Loģistikas procesa organizācija.
- Risku vadības procesa organizācija.
- Kvalitātes vadīšana.
- Projektu vadīšana.
6. Secinājumi un priekšlikumi
7. Literatūras saraksts
8. Pielikumi (ja tie ir nepieciešami).
Prakses pārskata apjoms 15 - 20 lappuses.
Praksi aizstāv pie UZVA institūta nozīmētas prakses aizstāvēšanas komisijas. Prakse tiek novērtēta ar
atzīmi 10 ballu sistēmā.
Ja nav izpildītas prakses programmas prasības, students netiek pielaists pie prakses aizstāvēšanas.

