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STUDIJU KURSA APRAKSTS  
 

Studiju kursa nosaukums  Korporatīvā sociālā atbildība 
Programma Finanses 
Studiju gads 1. 
Akadēmiskais gads 2017./2018. 
Studiju līmenis Maģistra studiju programma  
Studiju kursa kods MF012 
Studiju kursa docētājs/i Jānis Strautmanis 
ECTS kredītpunktu apjoms 
(1 Latvijas KP atbilst 1,5 
ECTS) 

3 ECTS 

Kursa apjoms 2KP, Latvijas KP jāreizina ar 1,5, lai iegūtu ECTS kredītpunktus 
Studiju īstenošanas valoda Latviešu 
Studiju kursa veids 
(obligātais, izvēles) 

Izvēles 

Semestris, kad kurss tiek 
īstenots 

2. 
 

Studiju kursa īstenošanas 
veids  

Docētāja klātbūtne 

Kursa īstenošanas mērķis Atklāt, izprast atšķirības un apspriest uzņēmumu lēmumu iespējas un sekas          
uz dažādām ieinteresētājām pusēm, izpētīt vadītāju un vadības lomu,         
īstenojot labu lēmumu pieņemšanas politiku un procesu, un izprast         
uzņēmumu pienākumus un ietekmi uz tā ieinteresētajām pusēm. 

Prasības studiju kursa 
apguves uzsākšanai Vadības teorijas, Personālvadība, Pārmaiņu vadība, svašvaloda. 

Studiju kursa saturs 
 
 

1. Korporatīvās sociālās atbildības jēdziens, pamatprincipi 
2. Ilgtspēja,vides aspekti, to ietekme un iesaiste 
3. Ieinteresēto pušu teorija,  sociālais līgums 
4. Globālais līgums 
5. Korporatīvā sociālā atbildība, uzņēmumu rīcība un korporatīvā reputācija 

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 -40%;        
rakstiskais eksāmens kursa noslēgumā - 60%. 

Studiju metodes Studenta darba apjoms  
Lekcijas 10% 
Semināri 10% 
Patstāvīgā darba/prezentācijas sagatavošana 40% 
Darbs bibliotēka, patstāvīgas studijas 40% 
 Kopā 80 stundas 
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Plānotie studiju rezultāti 
(zināšanas, prasmes, 
kompetences) 
 
 

1. Spēj kritiski analizēt korporatīvos un biznesa lēmumus. Kritiskā        
domāšana izpaužas diskusiju un ziņojumu ideju un veidoļu kvalitātē. 

2. Spēj atšķirt personisko ētiku un korporatīvo atbildību. 
3. Spēj formulēt uzņēmuma darbības ietekmi gan uz uzņēmuma iekšējo         

dzīvi, gan uz ārējo fizisko un sociālo vidi. 
Studiju rezultātu 
vērtēšanas metodes un 
kritēriji 
 
 

       Studiju rezultāti 
Pārbaudes forma 1. 2. 3. 

Rakstisks darbs auditorijā ●  ● 
Patstāvīgais darbs un tā 
prezentācija ● ● ● 

Rakstisks eksāmens ●  ● 
Obligātā un 
papildliteratūra  
 
 

Pamatliteratūra :  
1. Crowther, D. and Aras, G. (2008) Corporate Social Responsibility, 

Ventus Publishing ApS, e-book 
2. Kolk, A. (2016) “The social responsibility of international business: 

From ethics and the environment to CSR and sustainable 
development”, Journal of World Business, 51, pp. 23–34 

3. Robbins S. and Coulter M. (2014), Management, Pearson Education         
Limited, Harlow 

 
Papildu literatūra: 

1. Challis, P. and Challis, L. (2014) The Heart of Corporate Social 
Responsibility, bookboon.com, e-book 

2. Olkkonen, L. (2017) “A conceptual foundation for expectations of 
corporate responsibility”, Corporate Communications: An 
International Journal, Vol. 22 Issue: 1, pp.19-35, 
https://doi.org/10.1108/CCIJ-01-2016-0010 
 

Rekomendējamie izvēles 
kursa elementi 

Tiek saskaņots uzsākot studiju kursu 

 
 
Docētājs ____________________ /J. Strautmanis /  
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