10:00-12:00
Plenārsēde un paneļdiskusija
“Mīti un realitāte darbā ar mūsdienu studentiem”
223. auditorija
10:00

KONFERENCES ATKLĀŠANA:
Prof. Elīna Gaile-Sarkane, Inženierekonomikas un vadības fakultātes dekāne
Prof. Remigijs Počs, Inženierekonomikas un vadības fakultātes dekāna vietnieks zinātnes
darbā

10:05-10:45 Ilze Valdovska, LR Valsts kontroles personāla daļas vadītāja, RTU vieslektore
Mūsdienu mācīšanas lielākie izaicinājumi: darba devēja realitāte ikdienā
un RTU pasniegšanas iesācēja novērojumi.
Personālvadības praktiķis ar 17 gadu pieredzi. Pieredze ir iegūta gan
strādājot valsts pārvaldē, gan ar kultūras nozari saistītos valsts uzņēmumos.
Vienlaikus I.Valdovska konsultē uzņēmumus par darba tiesisko attiecību
aspektiem gan ikdienas darbā, gan īstenojot pārmaiņu vadības procesus. Ir
daudzpusīga pieredze darbā ar arodbiedrībām sociālā dialoga ietvaros. 2002.
gadā iegūta jurista kvalifikācija Latvijas Universitātē, 2009. gadā - maģistra
grāds personālvadībā Rīgas Starptautiskajā ekonomikas un biznesa
administrācijas augstskolā. Regulāri tiek papildinātas zināšanas gan
apmeklējot mācības, gan interesējoties par aktualitātēm. Kopš 2015. gada
I.Valdovska ir Valsts kontroles Personāla daļas vadītāja. Kopš 2017. gada
februāra ir sadarbība ar Rīgas Tehnisko universitāti kā vieslektorei.

10:30 – 10.55 Kristaps Zaļais, Laurenču sākumskolas direktors, “Iespējamās misijas”
programmas absolvents
Kā strādāt ar mūsdienu jaunieti?

Laurenču sākumskolas direktors, RSU lektors
vairākiem kursiem (praktiskā uzņēmējdarbība,
radošums u.tml.). Pirms tam guvis pieredzi
strādājot ar jauniešiem Salaspils 1. vidusskolā kā
matemātikas un ekonomikas skolotājs, kā arī
klases audzinātājs. Pēdējo gadu bijis RSU Starta
Uzņēmējdarbības bakalaura programmas vadītājs.
No 2014. gada līdz 2016. gadam bijis arī
Iespējamās Misijas dalībnieks.

10:55 – 11.20 Daiga Ērgle, airBaltic Corporation vecākā viceprezidente personāla vadīšanas
jautājumos, RTU RBS vieslektore
Iesaistošas mācību vides veidošana efektīvākai un noturīgākai
zināšanu apguvei.
Daiga Ērgle ir airBaltic Corporation vecākā viceprezidente personāla
vadīšanas jautājumos kopš 2010. gada. Latvijā atzītā personāla vadības,
iesaistes, atlases, un attīstības eksperte kopš 1999. gada. Praktisko
pieredzi guvusi vadot personāla vadību starptautiskos uzņēmumos –
AirBaltic Corporation, Coalition Rewards, Stockmann, Siemens, Gutta,
AIMS International Latvia. Kopš 2008. gada sadarbojas ar RBS, kur
pasniedz Personāla vadību un līderību studentiem MBA un EMBA
programmās. Bieži uzstājas arī citās augstskolās un konferencēs Latvijā
un ārzemēs. MBA grāds (RBS), šobrīd mācās doktorantūrā (LU), sava
doktora darba ietvaros pēta darbinieku iesaistes un “gamification” tēmu
personāla vadībā.

11:20-11.50 Paneļdiskusija
11:50-12:00 Plenārsēdes kopsavilkums un informācija par darbu apakšsekcijās

