
Mācies ASV, Nebraskas štatā, un iegūsti brīnišķīgu 
pieredzi, lai veidotu savu karjeru biznesā! 

 

Maģistrs biznesa administrācijā (MBA) 
Šī MBA programma ir 36 kredītstundu maģistra programma, kas piemērota visu līmeņu 
menedžeriem. Programma nodrošinās studentam augstākās biznesa menedžmenta, 
mārketinga, finansu, grāmatvedības, ekonomikas un informāciju menedžmenta zināšanas.  
MBA programma šajā koledžā piedāvā mācību procesu, kas sadalīts semestros – katrā 
semestrī divi starpsemestri. Mācību ilgums vienā starpsemestrī – 2 mēneši.  
 
Rudens un pavasara semestros mācības notiek klātienē. Vasarā mācības notiek online 
formātā (arī internacionāliem studentiem bez ierobežojumiem). 
 
Mācības šajā koledžā nodrošina labas zināšanas, lieliskus rezultātus eksāmenos un bagātu 
pieredzi biznesa administrācijā.  
 
 

• Pabeidz mācības 15 mēnešos! 
• Nav nepieciešamas priekšzināšanas biznesā. 

• Nosacītā uzņemšana ir pieejama ar iestāšanos intensīvajā angļu 
valodas kursā tiem, kam valodas zināšanas nav pietiekamas. 

 

 
Par skolu 
Koledža dibināta 1911. gadā un atrodas ASV, Nebraskas štatā. Visas šīs augstskolas mācību 
programmas ir akreditētas un ir augstā līmenī. Koledža atrodas mazā pilsētā, ko caurvij 
brīnišķīga daba un draudzīga sabiedrība. Koledžā studē aptuveni 3000 studentu, no kuriem 
60 ir starptautiskie studenti. Tā kā studentu skaits nav pārāk liels, tad visi studenti ir sadalīti 
kursos pa 17 studentiem, lai būtu iespēja ar studentiem strādāt individuāli. Šī koledža 
piedāvā lielu sporta veidu izvēli, kuros piedalīties un attīstīt savas spējas.  
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Studiju kursi 

 

Mācību maksa 
Studentiem: $15 650 / semestrī 
Studentiem ar stipendiju (automātiski dota studentiem ar minimālo, 3.5 GPA [4.0 skalā]):  
$ 12 450 / semestrī 
 
Cenā iekļauts: mācības, veselības apdrošināšana, mācību līdzekļi, dzīvošana divvietīgā istabā koledžas rezidencē 
un ēdināšanu 2x dienā. Izmitināšana ir pieejama, bet nav obligāta maģistratūras studentiem.  

 

MBA uzņemšanas prasības 
- Reflektantiem ir jābūt ieguvušiem bakalaura grādu. 
- Starptautiskajiem studentiem jāpielīdzina savs augstskolas diploms un jāiztulko tas.  
Ja studenta pielīdzinātais GPA līmenis ir 3,5 no 4 vai augstāks, tad automātiski tiek saņemta 
stipendija, kas samazina studenta mācību maksu. Ja līmenis nav tik augsts, bet ir vismaz 2,75, 
tad studentu uzņem MBA programmā. 
- Studenta bakalaura grādam nav obligāti jābūt saistītam ar biznesu un/vai vadību, lai varētu 
mācīties MBA programmā. 
- Jāiesniedz tulkoti oficiālie atzīmju izraksti no koledžas/universitātes, kas izsnieguši diplomu. 
- Jāiesniedz atzīmju, izvērtējumi un sekmju izraksti par katru kursu, kas pabeigts pēc 
bakalaura grāda iegūšanas. 
- Jāizpilda koledžas iestājeksāmens, kas maksā aptuveni 32 USD un nepieprasa nekādu 
iepriekšēju gatavošanos. Tā izpildīšana aizņem aptuveni divas stundas. Tad kad pieteikums 
skolai tiks apstrādāts, Jums tiks izveidots lietotājvārds un parole, lai aizpildītu šo testu. Testa 
pamatā ir zināšanu pārbaude par biznesa un vadības iemaņām, pamatprincipiem un biznesa 
angļu valodu, terminoloģiju. Studenti, kuru rezultāts būs apmierinošs (vismaz 40%), varēs 
turpināt mācības un iegūt MBA grādu. Studentiem, kuri nesaņems apmierinošus rezultātus 
(zemāk nekā 40%) šajā eksāmenā, pirmā semestra laikā būs jāpabeidz Maģistru akadēmiskais 
izvērtēšanas kurss (online). Tas ir veidots kā zināšanu papildināšanas kurss studentiem bez 
bakalaura grāda biznesā un/vai maģistra studentu ‘’pamatu atsvaidzināšanai”. Studentiem, 
kuriem jāmācās šajā kurss, obligāti jāpabeidz vismaz 7 no 12 mācību periodiem, lai varētu 
turpināt mācības MBA programmā. 

 
 

Vairāk par pieteikšanos interesējies pie mums, rakstos uz 
info@izglitiba-arzemes.lv vai zvanot pa tālruni 67844445 

Mācību priekšmets Kredītpunkti 

Menedžmenta grāmatvedība 3 kredītpunkti 

Informāciju sistēmas menedžeriem 3 kredītpunkti 

Menedžmenta ekonomikā 3 kredītpunkti 

Kooperatīvās finanses 3 kredītpunkti 

Vadība 3 kredītpunkti 

Organizāciju vadība 3 kredītpunkti 

Biznesa stratēģija 3 kredītpunkti 

Juridiskā un sociālā biznesa vide 3 kredītpunkti 

Mārketinga menedžments 3 kredītpunkti 

Izvēles kursi 9 kredītpunkti 

KOPĀ: 36 kredītpunkti 
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