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STUDIJU KURSA APRAKSTS  
 

Studiju kursa nosaukums  Ilgtspējīgā līderība 
Programma Finanšu vadība 
Studiju gads 1. 
Akadēmiskais gads 2017./2018. 
Studiju līmenis Maģistra studiju programma  
Studiju kursa kods MFV005 
Studiju kursa docētājs/i Brigita Baltača 
ECTS kredītpunktu apjoms 
(1 Latvijas KP atbilst 1,5 
ECTS) 

3ECTS 

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 

1 
 

Studiju kursa īstenošanas 
veids  

Docētāja klātbūtne 

Kursa īstenošanas mērķis Sniegt studentiem teorētisku un praktisku izpratni par ilgtspēju, līderību un          
atbildīgu uzņēmējdarbību mūsdienu mainīgajā biznesa vidē.  

Prasības studiju kursa 
apguves uzsākšanai 

Vadīšanas pamati, angļu valoda, prasme strādāt ar datoru un lietot internetu,           
prasme diskutēt un argumentēt savu viedokli, prezentāciju prasme. 

Studiju kursa saturs 1. Ilgtspēja un līderība. 
2. Līderības teorijas. Līderības pieeja. 
3. Kritiskā domāšana 
4. Līderības problēma uzņēmumos. 
5. Pārmaiņu procesi organizācijās, organizācijas kultūras maiņa. 
6. Trešā līmeņa līderība. 
7. Komandas veidošana, lēmumu pieņemšana komandā. Līderība 

multikultūru komandā. 
Studējošo patstāvīgā darba 
organizācija un uzdevumi / 
Plānotās studiju formas un 
mācīšanas metodes 

Students apmeklē nodarbības: aktīvi piedalās lekcijās un diskusiju semināros,         
veic patstāvīgos un grupas darbus. 
Kopīgo vērtējumu studiju kursa apguvei veido :  
35% nodarbību apmeklētība, līdzdalība diskusijās/semināros 
20% patstāvīgais darbs 
20% grupas darbs 
25% rakstiskais eksāmens kursa noslēgumā 

Studiju metodes Studenta darba apjoms  
Lekcijas 12 
Rakstveida grupas darbs 4 
Semināri 12 
Patstāvīgā darba/prezentācijas sagatavošana 24,5 
Darbs bibliotēka, patstāvīgas studijas 27,5 
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 Kopā 80 stundas 
Plānotie studiju rezultāti 
(zināšanas, prasmes, 
kompetences) 
 

1. Spēj kritiski izvērtēt zinātnes iespēju potenciālu un ierobežojumus, kā arī          
sabiedrības un indivīdu atbildību par šī potenciāla izmantošanu. 

2. Spēj realizēt līderības pieeju uzsākot un īstenojot veiksmīgas pārmaiņas         
organizācijā. 

3. Prot organizēt multikultūru komandas darbu. 
Studiju rezultātu 
vērtēšanas metodes un 
kritēriji 

Studiju rezultāti 
Pārbaudes forma 1. 2. 3. 

Rakstveida individ. darbs •  • 
Patstāvīgā darba prezentācija •   
Grupas darba prezentācija • •  
Rakstiskais eksāmens • • • 

Obligātā un 
papildliteratūra  

Pamatliteratūra: 
1. Clawson, James G.  Level Three Leadreship Getting Below the Surface. 

5th ed. - Upper Saddle River, N.J. : Pearson Education Limited, c2014. - 
466 p. ISBN 1292039949; 9781292039947.  

2. Deresky H. International Management:  Managing Across Borders and 
Cultures (9th edition). Pearson 2016, 504 p. Print ISBN : 
9780134376042, 0134376048. eText ISBN: 9780134379722, 
0134379721 

Papildliteratūra: 
1. Dubkēvičs, L. Organizācijas kultūra . Rīga : Jumava, 2009. 182 lpp.           

ISBN 9789984387024 
2. Līderības fenomens Latvijā. Rīga : SIA O.D.A., 2008. 288 lpp. ISBN 

9984792811. 
3. Leadership Essential Reads. 

https://www.psychologytoday.com/topics/leadership/essentials 
Rekomendējamie izvēles 
kursa elementi 

Tiek saskaņots uzsākot studiju kursu 
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