
PROFESIONĀLĀS PILNVEIDES IZGLĪTĪBAS PROGRAMMA  

«PANĀKUMU UNIVERSITĀTE» 
SADARBĪBĀ AR «BIZNESA AUGSTSKOLU TURĪBA» 



Programmas mērķis: 

Veicināt Tavu zināšanu un prasmju attīstīšanu gan uzņēmējdarbības, 

gan psiholoģijas un sabiedrisko attiecību jomās, gūstot pieredzi 

praktiskā darbībā, klātienē tiekoties ar pieredzējušiem un veiksmīgiem 

uzņēmējiem, politiķiem un kultūras sfēras pārstāvjiem, 

tādējādi  ieinteresējot Tevi iepazīt profesiju daudzveidību un, veicinot 

prasmi gūt savus personīgos panākumus. 

 



Programma «Panākumu Universitāte»: 

Akreditētā izglītības programma tiek realizēta atbilstoši mācību plānam, 

kas ir izstrādāts 2 gadiem 160 stundu apjomā.  

Divu gadu programmā ietilpst sekojošu mācību priekšmetu apguve: 

Ievads uzņēmējdarbības pamatos  
(80 stundu apjomā) 

 Ievads psiholoģijas pamatos  
(80 stundu apjomā) 

 



Programma tiek realizēta sekojošās aktivitātēs: 

Lekcijas –  diskusijas, kas tiek ierakstītas video formātā,  

lai klašu audzinātāji tās varētu izmantot mācību stundās; 

«Panākumu sesija» jaunieši apmeklē Latvijas veiksmīgākos uzņēmumus; 

«Biznesa augstskolas Turība» tests; 

«Panākumu Universitāte» konkurss par balvām; 

Izlaidums 
Aktivitāšu norises vieta – «Biznesa augstskola Turība»,  

Graudu iela 68, Rīgā, LV-1058 
 



Lekcijas - diskusijas 

Iespēja iedvesmoties no dažādu jomu praktiķiem; 

Iespēja plānot karjeras attīstību un iepazīties ar profesionālu cilvēku 

darba pieredzi arī reālā darba vidē; 

Pieredzes gūšana praktiskos uzdevumos un situācijās; 

Sadarbības spēju attīstīšana, veicot uzdevumus kopā ar citiem 

jauniešiem no dažādām Latvijas skolām. 









Online video lekcijas 

Piedāvājam risinājumu, ja nevari ierasties uz kādu no lekcijām! 

Mājas lapā visiem jauniešiem, kuri ir aizpildījuši iesniegumus par 

uzņemšanu programmā, ir iespējams lekcijas skatīties arī video 

formātā.  



«Panākumu sesija»  

 

Veiksmīgu un konkurētspējīgu Latvijas uzņēmumu apmeklēšana,  

lai klātienē gūtu pieredzi un uzdotu sev interesējošos jautājumus 

uzņēmumu darbiniekiem. 

 









Jaunietis pats var izlemt: 

apmeklēt visas programmas aktivitātes divus  

gadus pēc kārtas un saņemt valstiski atzītu apliecību par profesionālās 

pilnveides izglītību; 

apmeklēt tikai tās aktivitātes, kas interesē un saņemt izglītības 

iestādes izdotu apliecību katra mācību gada noslēgumā, ja ir 

apmeklētas vismaz 6 lekcijas.  

 



Konkurss un tests 

Iespēja pārbaudīt savas iepriekš iegūtās zināšanas un cīnīties par 2 

budžeta vietām «Biznesa augstskolā Turība» vai 10 25% studiju maksas 

atlaidēm pirmajam mācību gadam; 

Pieredzes gūšana publiskās uzstāšanās un prezentācijas mākslā; 

Pašapziņas un pozitīva pašvērtējuma veicināšana; 

Iespēja iegūt vērtīgas balvas, piedaloties «Panākumu Universitāte» 

konkursā. 





Apliecība 

Lai iegūtu apliecību par profesionālās pilnveides izglītību, jāapgūst pilna 
aktivitāšu programma (2 gadu garumā). 

 

Apliecības iegūšana nodrošina iespēju turpināt studijas sadarbības 
augstskolās ar īpašām atlaidēm. 



Turpini studijas augstākās izglītības iestādēs, 
saņemot atlaidi...  

Vairāk info: www.panakumuuniversitate.lv  

http://www.panakumuuniversitate.lv/


Dalības maksa 

 

Jauniešiem, kuri vēlas iegūt apliecību par profesionālās pilnveides 

izglītības programmas «Panākumu Universitāte» (lekcijas- diskusijas, 

meistarklases, konkurss un izlaidums) apmeklēšanu, katra gada 

sākumā ir jāsamaksā programmas dalības maksa EUR 40.00*, 

maksājot uzreiz vai EUR 45.00*, maksājot divās daļās. 

Ja izvēlies tikai kādu sev saistošu aktivitāti: EUR 7.00 par lekciju. 

* Šāda cena ir slēdzot līgumu 

  

 

 

 



Aktivitāšu plāns un jaunumi 

Aktivitāšu plāns  jauniešiem 

visam gadam ir pieejams mājas lapā www.panakumuuniversitate.lv 

Aizpildot iesniegumu, jaunietis ik mēnesi tiek informēts personiski par 

gaidāmajām aktivitātēm, saņemot informāciju uz e-pastu. 

http://www.panakumuuniversitate.lv/


Kā pieteikties programmai? 

Uz atsevišķām  
aktivitātēm  
var pieteikties,  
aizpildot pieteikuma  
anketu mājas lapā  
www.panakumuuniversitate.lv 

  

http://www.panakumuuniversitate.lv/


Pedagogu lekcijas 

Katru otro gadu tiek rīkots 5 lekciju cikls, kura noslēgumā pedagogi 

saņem apliecību par pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides 

programmas apguvi (36 stundu apjomā). 

2018./2019.m.g. piedāvājam : “Konkurētspējīgas personības attīstības 

veicināšana mūsdienu pedagoģiskajā un sociāli psiholoģiskajā vidē” 

 

  



«Panākumu Universitāte» absolventi 



Paldies par uzmanību! 

‘’Panākumu Universitāte’’ koordinatore 

Kristiāna Meškauska +371 29333040   

www.panakumuuniversitate.lv  

info@panakumuuniversitate.lv 

http://www.panakumuuniversitate.lv/
mailto:info@panakumuuniversitate.lv

