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STUDIJU KURSA APRAKSTS  

Studiju kursa nosaukums  Pētniecības metodes biznesā 
Programma Finanses 

Studiju gads 1. 

Akadēmiskais gads 2017./2018. 

Studiju līmenis Maģistra studiju programma  

Studiju kursa kods MF005 

Studiju kursa docētājs/i Jānis Strautmanis 

ECTS kredītpunktu apjoms 

(1 Latvijas KP atbilst 1,5 

ECTS) 

3 ECTS 

Kursa apjoms 2 KP, Latvijas KP jāreizina ar 1,5, lai iegūtu ECTS kredītpunktus 

Studiju īstenošanas valoda Latviešu 

Studiju kursa veids 

(obligātais, izvēles) 
Obligāts 

Semestris, kad kurss tiek 

īstenots 
2. 

 

Studiju kursa īstenošanas 

veids  
Docētāja klātbūtne 

Kursa īstenošanas mērķis Kurss izpēta pētniecības procesa paņēmienus, kas piemēroti biznesam. 

Pieredze tiek gūta, nosakot pētniecības problēmas, izstrādājot pētniecības 

projektu, kā arī vācot, analizējot, apkopojot un interpretējot datus. Kā arī 

atbilstoša biznesa pētniecības literatūras analīze ir veikta. 

Prasības studiju kursa 

apguves uzsākšanai Vadības teorijas, mārketings, statistika. 

Studiju kursa saturs 

 

 

1. Teorijas izmantošana, hipotēzes, pētniecības jautājumiem un mainīgie 

biznesa pētniecībā. 

2. Pētījumu dizains, pieejas izlasei un ētikas jautājumi. 

3. Pamata noteikumi un kvantitatīvo un kvalitatīvo pētījumu kvalitātes 

kritēriji.  

4. Kvantitatīvās metodes un kvalitatīvās metodes. 

5. Pētījuma process. 

Studējošo patstāvīgā darba 

organizācija un uzdevumi / 

Plānotās studiju formas un 

mācīšanas metodes 

Students apmeklē lekcijas, piedalās semināros, prezentē individuālo darbu. 

Kopīgo vērtējumu studiju kursa apguvei veido: aktīva līdzdalība diskusijās un 

semināros, pastāvīgā darba sagatavošana un prezentācija -70%; rakstiskais 

eksāmens kursa noslēgumā - 30%. 

Studiju metodes Studenta darba apjoms  

Lekcijas 10% 

Semināri, praktisks darba uzdevums 10% 

Patstāvīgā darba/prezentācijas sagatavošana 40% 

Darbs bibliotēka, patstāvīgas studijas 40% 

 Kopā 80 stundas 

Plānotie studiju rezultāti 

(zināšanas, prasmes, 

kompetences) 

 

 

1. Studenti spēj izmantot atbilstošus sekundāros datus, lai risinātu biznesa 

problēmas. 

2. Studenti spēj izstrādāt pētījuma izstrādes plānu, ietverot problēmas 

formulējumu, hipotēzes, saistīto literatūru, un metodoloģiju. 

3. Studenti spēj izprast pētniecības zinātniskās metodes un spēj atšķirt 
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aprakstošās, sakarību un eksperimentālās izpētes metodes. 

Studiju rezultātu vērtēšanas 

metodes un kritēriji 

 

 

        Studiju rezultāti 

Pārbaudes forma 
1. 2. 3. 

Rakstisks darbs auditorijā ●  ● 

Patstāvīgais darbs un tā analīze ● ● ● 

Rakstisks eksāmens  ● ● 

Obligātā un 

papildliteratūra  

 

 

Obligātā literatūra: 

1. Ievads pētniecībā: stratēģijas, dizains, metodes (2011), /sastādītāja 

Kristīne Mārtinsone/, RaKa, Rīga 

2. Kristapsone, S. (2014), Zinātniskā pētniecība studiju procesā, SIA 

Biznesa augstskola Turība, Rīga 

3. Zikmund, W., Babin, B., Carr, J., Griffin, M. (2013), Business research 

methods, South-Western Cengage Learning 

 

Rekomendējamie izvēles 

kursa elementi 
Tiek saskaņots, uzsākot studiju kursu 

 

 

Docētājs    ____________________   /Jānis Strautmanis/ 


