Banku augstskola, reģistrācijas Nr. 90000437699, izsludina ārvalstu akadēmiskā personāla
amata konkursu darbības programmas Izaugsme un nodarbinātība 8.2.2. specifiskā atbalsta
mērķa “Stiprināt augstākās izglītības institūciju akadēmisko personālu stratēģiskās
specializācijas jomās” projekta Nr.8.2.2.0/18/A/007 “Atbalsts Banku augstskolas akadēmiskā
personāla kapacitātes stiprināšanai” īstenošanas ietvaros.
Projekta mērķis: Stiprināt Banku augstskolas studiju virziena „Vadība, administrēšana un
nekustamo īpašumu pārvaldība” īstenošanā iesaistītā akadēmiskā personāla kapacitāti.
Projekta rezultāts: Ar 30% no piesaistītā ārvalstu akadēmiskā personāla tiek noslēgts līgums
par darbu Banku augstskolā pēc atbalsta beigām (paredzot tālāku sadarbību vismaz 6 mēnešus).
Projekta īstenošanas periods: 2019. gada 1. janvāris — 2023. gada 10.maijs.
Pieteikšanās termiņš: 2022. gada 4.augusts
Darba samaksa līdz 4000,00 EUR mēnesī (pirms nodokļu nomaksas) par 1 slodzi.
Nodarbināšanas minimālais periods – 6 mēneši un ne ilgāk kā līdz 2023.gada 31.martam.
Prasības ārvalstu akadēmiskajam personālam:
1) Maģistra vai doktora grāds ekonomikā vai uzņēmējdarbībā;
2) nodarbinātība iepriekšējo piecu gadu laikā akadēmiskā amatā kādā no akreditētām ārvalsts
augstskolām;
3)pieredze studiju kursu vadīšanā, kas saistīti ar starptautisko dimensiju (piem. Starptautiskā
biznesa vide, Starptautiskā cilvēkresursu vadība, Inovāciju vadība, Stratēģiskā vadība, Biznesa
vadība un loģistika, E- komercija, mārketings un starpkultūru komunikācija, Biznesa
organizācija, Starptautiskās tiesības, Finanšu vadība starptautiskā uzņēmumā; Patērētāju
uzvedība globālajā tirgū);
4) teicamas angļu valodas zināšanas (mutiski un rakstiski);
6) labas digitālās prasmes saskaņā ar Europass pašnovērtējuma tabulu, kā arī zināšanas par
jaunajām tehnoloģijām studiju procesā;
5) priekšroka tiks dota kandidātiem ar pieredzi darbā starptautiskā uzņēmumā vai konsultāciju
uzņēmumā piecu gadu laikā.
Iesniedzamie dokumenti:
Pieteikuma formu (pielikums Nr. 1), dzīvesgājuma aprakstu (CV Europass formātā), diploma
par maģistra vai doktora zinātniskā grāda iegūšanu kopiju, iepriekšējo trīs gadu publikāciju
sarakstu sūtīt uz e-pasta adresi personals@ba.lv vai pa pastu: Banku augstskola, Krišjāņa
Valdemāra ielā 161, Rīgā, LV-1013, ar norādi "Atklātai ārvalstu akadēmiskā personāla atlasei".

Specifiskie nosacījumi
Ārvalstu akadēmiskā personāla atlasei tiks izveidota komisija, kas novērtēs pretendentu
zināšanu, pieredzes, kompetenču atbilstību izvēlētajai akadēmiskā amata vietai.
Tiks veikta iesniegto dokumentu izvērtēšana un organizētas intervijas klātienē vai attālināti.
Ar visatbilstošāko pretendentu tiek saskaņots akadēmiskās slodzes apjoms, līguma ilgums,
atalgojums, docēšanas laika grafiks.
Pamatojoties uz Vispārīgās datu aizsardzības regulu, pieteikuma dokumentos norādītie
personas dati tiks apstrādāti šī konkursa nodrošināšanai, iesniegto personas datu apstrādes
pārzinis ir Banku augstskola, Krišjāņa Valdemāra ielā 161, Rīgā, LV-1013.
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