


Platformas un ekosistēmas koncepts

Augstskola ir platforma sapņu piepildījumam un

mērķu sasniegšanai. Individuālā un kolektīvā

līmenī. Gan tiem, kas grib iegūt jaunas zināšanas

un prasmes, neatkarīgi no vecuma, gan arī tiem,

kuriem ir laba ideja, bet pietrūkst zināšanu un

prasmju tās realizācijai. Tiem, kas grib īstenot

savu zinātnisko ideju un radīt jaunus

produktus, iesaistoties augstskolas pētnieciskajā

darbā, un tiem, kas vēlas savas zināšanas nodot

citiem, lasot lekcijas vai konsultējot. Un arī tiem,

kas vēlas sastapt līdzīgi domājošus cilvēkus.



ViA stratēģija (2016 – 2020)



Misija un vīzija

Misija

Vidzemes Augstskolas misija ir veicināt zināšanu

sabiedrības ilgtspējīgu attīstību reģionālā un nacionālā

līmenī, nodrošinot privāto un publisko sektoru ar augsta

līmeņa profesionāļiem, kā arī veicot pētniecību sabiedriski

aktuālu problēmu risināšanai.

Vīzija 

Vidzemes Augstskola ir starptautiski atpazīstama

reģionāla augstākās izglītības, zinātnes, zināšanu

pārneses un ideju līderisma platforma, kas piedāvā

digitālā laikmeta ekosistēmu daudzpusīgām iespējām

profesionālās augstākās izglītības iegūšanā un

starpdisciplināras pētniecības veikšanā, proaktīvi atbildot

uz sabiedrības izaicinājumiem.





Pētniecības virziens:

Digitālie risinājumi sociālajiem izaicinājumiem

Tautsaimniecības viedās tehnoloģijas un ekobūves;

Virtuālās realitātes tehnoloģijas un vizualizācija;

E-studiju pārvaldība un tehnoloģijas;

Sociotehnisku sistēmu modelēšanas tehnoloģijas;

Ilgtspējīga tautsaimniecība un zināšanu sabiedrība;

Komunikācijas ekosistēma un tehnoloģijas.



Studiju un pētniecības virzienu pamatojums

Starptautiskās tendences un pieprasījums

Latvijas izaugsmes prioritātes

Latvijas viedās specializācijas jomas

Vidzemes reģiona stratēģiskie mērķi

Vidzemes reģiona viedās specializācijas jomas

ViA realizētie pētniecības (studiju) virzieni

Sinerģija ar citiem ViA realizētajiem pētniecības 

(studiju) virzieniem



Zināšanu pārnese u.c. sadarbība ar 

nozarēm

Padomnieku konvents

Studiju virzienu un programmu konsultatīvo 

padomju izveide

Kopīgi lietišķās pētniecības projekti

Studējošo prakses vietas

Nozari pārstāvošu viespasniedzēju piesaiste

Infrastruktūras pieejamība sadarbības partneriem

Nacionāla un starptautiska līmeņa pasākumi par 

aktuālām tēmām, un ne tikai Valmierā



DARBA UN PRAKSES VIETAS



~850

DRAUDZĪGI 
RADOŠI 

AMBICIOZI

STUDENTI



Zinātne – darbi 2017 - 2018

Precizēt un stiprināt pētniecības virzienus

Piesaistīt jaunus pētniekus, t. sk. starptautiskus

Aktīvi iesaistīties nacionāla līmeņa pasūtījumu 

iegūšanā zinātnes jomā

Starptautiska stratēģiskas partnerības tīkla izveide

2020. gadā 2 – 3 pētniecības virzieniem 

jāsasniedz starptautiskas ekselences līmenis



DAŽĀDAS 
LABORATORIJAS

INŽENIERZINĀTŅU

KOMPLEKSS

JAUNĀKAIS

APRĪKOJUMS

APRĪKOJUMS



VALMIERA
STUDENTU 
PILSĒTA




