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KONFERENCES DARBS PLĀNOTS SEKOJOŠĀS SEKCIJĀS: 

 Biznesa vadība (biznesa vadība mainīgā vidē, biznesa konkurētspēja, biznesa finanšu 
vadība, biznesa risku vadība, inovatīvā biznesa vadība, mārketinga vadība,  līderība, 
biznesa svešvaloda u.c.); 

 Uzņēmējdarbība (uzņēmējdarbība, ekonomika, finanses, tirgzinība, grāmatvedība, 
nodokļi u.c.); 

 Radošās industrijas (kultūras vadība, interjera dizains, starpkultūru komunikācija 
u.c.); 

 Radošās metodes tulkošanā. 
 



                                                                                               

 

KONFERENCES MĒRĶIS: 

Iepazīstināt konferences dalībniekus ar studentu pētnieciskā darba rezultātiem par aktuāliem Latvijas 
uzņēmējdarbības attīstības jautājumiem. 

AICINĀM PIETEIKTIES: 

Latvijas un ārvalstu augstskolu pamatstudiju un maģistra studiju programmu studentus. 

KONFERENCES ORGANIZĀCIJAS KOMITEJA: 

Staņislavs Keišs, Dr.oec., Ekonomikas nodaļas vadītājs – priekšsēdētājs 
Ligita Āzena, Mg.oec., Kultūras nodaļas vadītāja – priekšsēdētāja vietniece 
Ineta Kristovska, Dr.oec., Dr.paed., EKA prorektore 
Zane Veidenberga, Svešvalodu nodaļas vadītāja 
Guna Kalnača, Mg.art., koledžas studiju programmu direktore 
Jekaterina Bierne, Mg.psych., docente 
Gatis Dzērve-Tāluts, EKA Studentu pašpārvaldes priekšsēdētājs 
Jānis Balodis, EKA Studentu pašpārvaldes priekšsēdētājas vietnieks 
Diāna Zeipe, EKA Studentu pašpārvaldes Sabiedrisko attiecību un informācijas virziena vadītāja 
Lāsma Rogule, EKA SP Akadēmiskā virziena vadītāja 
Ilze Pauliņa, EKA SP Starptautiskā virziena vadītāja 
Rihards Pastars, EKA Studentu pašpārvaldes valdes palīgs 

INFORMĀCIJA DALĪBNIEKIEM: 

• Referāta (ziņojuma) pieteikumu var iesniegt gan individuāli, gan arī līdzautoru grupa ar vienu kopīgu 
referāta tēmu. 
• Ziņojums konferencē paredzēts līdz 5-7 minūtēm. 
• Prezentējamais materiāls ir sagatavojams, izmantojot programmu MS PowerPoint. 
• Par kritērijiem labāko pētniecisko darbu noskaidrošanai kalpos: tēmas aktualitāte; pētījuma mērķis un 
risināmie uzdevumi; piedāvātie risinājumi; prezentācijā demonstrētais materiāls; konferences dalībnieku 
iesaiste diskusijā. 
• Darbus vērtēs konferences organizācijas komitejas locekļi. 
 
Konferences noslēgumā tiks apbalvoti labāk izpildītie studentu pētnieciskie darbi. 

NOZĪMĪGI DATUMI 

Konference  2012.gada 15.martā plkst.14:00, norises vieta : 
Ekonomikas un kultūras augstskola, 
102.auditorija 

Pieteikuma veidlapas  iesniegšana:  
 

2012.gada 5.marts 

Referāta kopsavilkuma iesniegšana:  
 

2012.gada 5.marts (apjoms – puse A4 lapas) 

Pieteikuma veidlapu un referāta kopsavilkumu sūtīt uz e-pastu ekassp@gmail.com.        

KONTAKTINFORMĀCIJA     

Dr. oec., prof. Staņislavs Keišs 
Telefona numurs: (+371) 26117462 
e-pasts: s.keiss@eka.edu.lv 
EKA SP Akadēmiskā virziena vadītāja Lāsma Rogule 
Telefona numurs: (+371) 28725934 
e-pasts: lasmarogule@inbox.com  
Fakss: (+371)  67114111 
Mājas lapa: http://www.eka.edu.lv  
Adrese:  Lomonosova 1, korpuss 5,  Rīga,  LV-1019 
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