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 University-Business Collaboration 
(UBC) ir sadarbības forma starp 
augstskolām un biznesu, kurā 
abas puses iegulda kompetences, 
kas trūkst otrai pusei un gūst 
savstarpējo labumu. 

 UBC palīdz biznesam iegūt 
zināšanas sfērā, kas nav biznesa 
pamata kompetence, bet 
universitātēm iegūt praktisku 
ieskatu nozarē. 



FROM BRIDGING  
TO SUCCEEDING 

 Starpvalstu platforma zināšanu  
un pieredzes apmaiņai  

 Analizē un aprobē vieksmes 
priekšnoteikumus un kritērijus 

 Pieredzes un veiksmes stāstu  
(Case Study) kolekcija 
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 Vispopulārākais UBC veids. 

 Ir svarīgi saprast, ko abas puses sagaida un to skaidri 
dokumentēt. 

 Intelektuālā īpašuma jautājumi nav vienīgais pārrunu 
punkts un var tiem pieiet ar zināmu elastību. 

 Jāiesaista gan biznesa vadītājs, gan operacionālie 
darbinieki. 

 Līgumā jāparedz komunikācija ar zinātniekiem arī 
rezultātu ieviešanas fāzē. 

 Gatavība dalīties stratēģiskā projekta kontekstā palīdz 
izstrādāt lietderīgākus risinājumus. 
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 Mehānisms: doktora darbs – risinājums skuju ekstrakta 
kapsulu izgatavošanai 

 Rezultāts: kapsulu tehnoloģija ieviesta reālā produktā, 
Fitesten kapsulu patents un ražošana Baltkrievijā 

 Atziņas:  

 Ļoti svarīgu lomu spēlēja aktīvs industrijas partneris – 
dalījās biznesa stratēģiskajās interesēs, pastāvīgi 
pārbaudīja progresu un nodrošināja visus 
nepieciešamos resursus. 

 Dalītas IĪ tiesības pašas par sevi nav kavējošs faktors – 
primāro lomu spēlē partneru sadarbība. 

 Ilgtermiņa sadarbības gatavība motivē abas puses 
ieguldīt vairāk un kvalitatīvus resursus. 
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 Universitātes laboratorijas, aprīkojums u.c. resursi var 
ievērojami palīdzēt mazam uzņēmumam. 

 Universitātes specializēto pētnieku pieredze un ekspertu 
tīkls var ievērojami saīsināt laiku tehnoloģisko risinājumu 
meklējumiem. 

 Ir ļoti svarīgas iesaistīto cilvēku personīgās īpašības. 

 Uzņēmums ir veiksmīgākā pozīcijā komercializēt pētījumus 
universitāšu sarežģītākas struktūras dēļ. 

 



FROM BRIDGING  
TO SUCCEEDING 

 Mehānisms: zinātnieku dibināts start-up, kura 
produkts ievērojami paātrina pārtikas ražotāju 
ikdienas mikrobioloģisko analīzi 

 Rezultāts: sēklas investīciju piesaiste no Imprimatur 
un pirmais RTU spin-off uzņēmums 

 Atziņas:  

 Svarīgākais faktors ir komanda, kurā dalībnieki viens 
otru papildina un katram ir skaidra loma. 

 Universitātes  infrastruktūras un pētniecības bāzes 
pieejamība. 

 Efektīva piekļuve kompetencēm, kas nav uzņēmuma 
stiprā puse. 

 Pozitīvi komercializācijas piemēri ir ļoti svarīgi, lai 
iedrošinātu citus zinātniekus komercializēt savas 
idejas. 
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 Iespēja atrast potenciālos darbiniekus vai risinājumus konkrētām 
biznesa problēmām. 

 Programmas dizainā – students ir klients. 

 Programmai jābūt salāgotai ar darba un privātās dzīves līdzsvaru. 

 Svarīgi piedāvāt atzītas programmas un sertifikātus (piemēram, 
kursus strukturētus elastīgā, modulārā MSc programmā). 

 Dalībnieku atlases kritēriji ir ļoti svarīgs programmas kvalitātes 
rādītājs. 

 Papildus labs signāls, ja programma publicē atskaites par 
efektivitātes kritērijiem un attiecīgajiem rādītājiem. 
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 Mehānisms: universitātes eksperti nodrošina 
praktiskas MVU konsultācijas sadarbībā ar Kauņas un 
Kaļiņingradas tirdzniecības un rūpniecības kamerām 

 Rezultāts: sagatavoti 20 biznesa kouči, 20 uzņēmumi 
un 40 darbinieki saņēmuši konsultācijas 

 Atziņas:  

 Līdzīgu programmu veiksmīgai ieviešanai ļoti 
svarīgas dalībnieku personīgās iezīmes. 

 Ir ļoti svarīgi, lai apmācības nodrošina pasniedzēji, 
kas ne tikai labi pārzina savu tēmu, bet arī var 
sekmīgi adaptēties dažādās biznesa kultūrās. 

 Ir svarīgi pašā sākumā skaidri definēt veiksmes 
kritērijus, mērāmus mērķus un laika grafiku. 
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 Mācību programmas veidošana ir ilgtermiņa sadarbība un  
tai ir nepieciešama savstarpēja uzticēšanās. 

 Īsāki projekti, piemēram, mācību materiālu izstrāde vai 
uzņēmuma darbinieku lekcijas universitātē var būt labs 
pārbaudes instruments uzticēšanās veidošanai. 

 Ir svarīgi sadarboties ar universitāti un veidot mācību 
programmu, kas iekļauj biznesa vajadzības, bet reizē ir 
lietderīga arī studentiem, kas neizvēlēsies strādāt konkrētajā 
biznesā. 
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 Mehānisms: sadarbība starp DPA SQUALIO 
testēšanas laboratoriju un LU mācību 
materiāla izstrādē 

 Rezultāts: mācību materiāls – praktiska 
rokasgrāmata latviešu valodā par 
programmatūras testēšanu 

 Atziņas:  

 Ir svarīgi, lai uzņēmuma lēmumpieņēmēji 
un tehniskie profesionāļi strādā kopā. 

 Vēl aizvien ir ļoti nepietiekams mācību 
materiālu skaits latviešu u.c. pasaulē 
mazāk lietotajās valodās. 

 Radītās vērtības izplatīšana un 
popularizēšana. 
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 Biznesa līdzdarbība universitātes pārvaldē ir īpaši vērtīga 
universitātēm, kur zinātne noteiktā nozarē ir agrīnā stadijā, vai 
kuras tikai sāk aktīvi izvirzīt prioritātes UBC jomā. 

 Līdzdalība pārvaldē ļauj piedalīties nozares zinātnes un izglītības 
būtisku lēmumu pieņemšanā. 

 Ir svarīgi, lai abiem partneriem ir vismaz viena kopīga stratēģiskā 
prioritāte. 

 Valsts vai reģionālām universitātēm svarīgs faktors ir arī 
valsts/pašvaldības attīstības prioritātes. 

 Speciālas UBC vienības esamība veicina sekmīgu sadarbību. 

 PIEMĒRI: Dānijas IT Universitāte Kopenhāgenā, Vidzemes 
augstskolas valde, RSU padomnieku konvents, u.c. 
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 Mobilitātes iespējas: studenti, pasniedzēji, biznesa profesionāļi 

 Svarīga skaidru vajadzību un nolūku noteikšana. 

 Prakses piedāvājuma salāgošana ar «īstajiem» studentu 
arhetipiem. 

 Biznesa stratēģijai atbilstošas partneruniversitātes 
identificēšana. 

 Ilgtermiņa stratēģiska sadarbība ar universitāti nodrošina 
labāku reputāciju studentu vidū un lielāku interesi no 
universitātes puses integrēt uzņēmumam svarīgas 
komponentes studiju programmās, ne tikai izplatīt tos kā 
vienreizējus prakses piedāvājumus. 
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 Mehānisms: sadarbība ar LMA studentiem 
vitamīnu sērijas iepakojuma dizaina izstrādē 

 Rezultāts: dizains Gritamin vitamīnu sērijai 

 Atziņas:  

 Biznesam konkrēti jāapzinās vēlamais 
rezultāts. 

 Partneriem jāuztur aktīva un atvērta 
komunikācija. 

 Sadarbība ar studentiem ļauj saņemt ļoti 
daudz ideju par ievērojami lētāku cenu. 

 Sākotnējās idejas paplašināšana un 
projekta sasaiste ar studiju procesu. 
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UBC IZAICINĀJUMI  

 Sistēmiskas   
nesaskaņas 

 Kultūras  
nesaskaņas 

 Komunikācijas  
nesaskaņas 

 Finansējuma un resursu 
nesaskaņas 

UBC VEIKSMES KRITĒRIJI 

 Kopīgi (SMART) mērķi un 
ilgtermiņa apņemšanās 
stratēģiskā (vadības) līmenī 

 Mārketings un komunikācija 
(iekšējā un publiskā) 

 Izpratne par kapacitātēm, 
lomām un sadarbības modeli 

 Tiekšanās uz plašāku 
ietekme 
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 Pētījumi un piemēru analīze 6 UBC sfērās 

 Secinājumi par veiksmes kritērijiem 

 Praktiskas rekomendācijas universitātēm, politikas veidotājiem un 
biznesa pārstāvjiem 

 Materiāls: Interaktīva rokasgrāmata (e-Handbook) ar projekta 
rezultātiem, praktiskiem ieteikumiem un augstākās izglītības 
institūciju profiliem 
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