Studiju programmas: Informācijas tehnoloģijas, Sekretariāta un biroja darbs
Vieslektors: Ratka Jurkovič, uzņēmējdarbības attīstības konsultants, personiskās izaugsmes trenere,
‘Svan Consulting’ direktore, Horvātija
Tēmas:
Business Economics. Starting your own business - how to finance it and assess its entrepreneurial potential?
Organization Psychology. Organizational culture, its types and structure.
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Lekcija ļoti patika. Bija gan stāsti, gan videomateriāli. Līdz ar to, nebija garlaicīgi. Un arī varēja visu saprast.
Mēs ieguvām plašākas zināšanas. Uzzinājām, ka finanses ir atkarīgas arī no savas komandas. Ļoti patika, ka Ratka Jurkoviča pasniedza lekcijas, jo
man tas likās interesanti un arī galvenās domas un idejas palika galvā. Tas man noderēs tuvākajos gados.
Labi pastāstīja par ekonomikas būtību un saistību ar citiem procesiem. Iedrošināja par to, ka uzņēmējdarbību jāsāk ļoti apdomāti, visu laiku jātestē
jaunas idejas un pieejas.
Bija interesanti uzzināt faktorus, lai varētu veiksmīgi uzsākt savu biznesu, bet tas, kas man pietrūka, bija piemēri no dzīves, ar ko saskaras jaunie
uzņēmēji.
Lekcijas bija ļoti labas. Kvalitatīvas un interesantas ar reālās dzīves piemēriem + kvalitatīvu un noderīgu informāciju.
Super! Vērtīgas zināšanas no reālas pieredzes, iedvesmojoši un pozitīvi. Ieguvumi: 1) kur ņemt finansējumu; 2) uzņēmuma modelis- shematiski
uzņēmuma aspekti.
Jaunas zināšanas saistībā ar uzņēmējdarbības uzsākšanu. Iedvesmojoši un mudina sākt pašam kādu projektu. Lektore prot atrast pareizos vārdus, lai
uzrunātu publiku.
Izskaidroja interjera nozīmi un kabinetu izkārtojumu. Daudz īsi, kodolīgi noteikumi, pēc kuriem vadīties labā darba vidē. Piemēru izmantošana
palīdzēja izprast tēmu.
Iedvesmojoši, bet bez atlaidēm – lika ieskaitīties savās vērtībās un potenciālā. Būtiski aspekti līderībā un uzņēmuma kultūras veidošanā. Saskanēja ar
pašas pieredzi lielos ASV uzņēmumos.
Sniedz konkrētus piemērus, no pašas dzīves. Labi izskaidro un parāda ar reāliem dzīves piemēriem. Pietrūka vizuāli materiāli lekciju gaitā. Patika, ka
lika aizdomāties par dažādām problēmām, ar ko sastopas uzņēmumi un darbinieki tajos.
Ieguvām papildus zināšanas tieši saistībā ar organizāciju un cilvēku. Kas var ietekmēt cilvēku un viņa darba spējas; kā var secināt par uzņēmuma
prestižu un attieksmi pret saviem darbiniekiem. Patika kā pasniedza lekcijas. Vēl uzzināju vairāk par dažāda veida kredītiem un aizņēmumiem. Ja
varētu, tad labprāt vēl kādu lekciju.

