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STUDIJU KURSA APRAKSTS  
 

Studiju kursa nosaukums  Mārketinga vadība 
Programma Banku augstskolas un Šveices biznesa skolas dubultdiplomu studiju 

programma MBA/MF „Starptautiskās finanses un banku darbība”  
Studiju gads 1  
Akadēmiskais gads 2017. / 2018. 
Studiju līmenis Otrais, maģistra studiju programma un MBA 
Studiju kursa kods MS001 
Studiju kursa docētājs/i Dita Danosa 
Kursa apjoms 2 KP 
ECTS kredītpunktu apjoms 
(1 Latvijas KP atbilst 1,5 
ECTS) 

3 ECTS,  
Latvijas KP jāreizina ar 1,5, lai iegūtu ECTS kredītpunktus 

Studiju īstenošanas valoda Angļu 
Studiju kursa veids 
(obligātais, izvēles) 

Obligāts 

Semestris, kad kurss tiek 
īstenots 

2 

Studiju kursa īstenošanas 
veids  

Docētāja klātbūtne 

Kursa īstenošanas mērķis Studiju kursa mērķis ir apgūt mārketinga vadīšanas procesu un         
realizāciju uzņēmumā, padziļināti izzinot mārketinga kompleksa      
elementus, tirgus izpētes metodes, mārketinga vidi ietekmējošos       
faktorus un citas mārketinga komponentes un likumsakarības, kas to         
efektīvas realizācijas gadījumā, veicina uzņēmuma konkurētspēju tirgū,       
uzņēmuma nosprausto mērķu sasniegšanu (produkcijas noietā, peļņas       
apjomā, tirgus pozīcijā u.c.) un patērētāja vēlmju un vajadzību         
apmierināšanu. 

Iesaistot studentus praktiskajos un patstāvīgajos darbos, tiek attīstītas        
studentu analītiskās spējas identificēt mārketinga problēmas, definēt       
konkrētus mārketinga mērķus un izvēlēties adekvātu mārketinga       
vadības taktiku. Galvenais šī kursa mērķis ir attīstīt studentiem spēju          
integrēt un pielietot apgūtās zināšanas praksē, veicot mārketinga        
situāciju analīzi un risinājumu realizācijas vadību. 

Prasības studiju kursa 
apguves uzsākšanai 

Mārketings bakalaura līmenī; ekonomika vadītājiem, uzņēmējdarbības 
vadīšana, jauno uzņēmumu dibināšana maģistra līmenī 

Studiju kursa saturs 
 

1) Mārketinga stratēģiju plānošanas un realizācijas vadība.  
2) Mārketinga elementu mikss izveide un vadība. 
3) Ienesīgu pakalpojumu stratēģijas īstenošana. 
4) Pozicionēšanas un zīmola stratēģijas vadība. 
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5) Zīmola/produkta kopējas komunikācijas stratēģijas izstrādes un 
realizācijas procesa vadība. 

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

Studiju kursa apguves un vērtēšanas process ir balstīts uz vairāku          
metožu kombinācijas: studiju materiālu lasīšanu pirms nodarbībām,       
lekcijām, praktiskajiem darbiem, situāciju analīzēm, semināru      
nodarbībām, grupas prezentācijām un eksāmenu. Ar situāciju analīzes        
pieeju, studenti būs spiesti izmantot teorētisko zināšanu bāzi, reālu         
biznesa situāciju analīzēs, kas veicinās labāku mārketinga izpratni no         
praktiskā pielietojuma perspektīvas viedokļa. Gala novērtējums tiek       
veidots no vairākām sastāvdaļām: apmeklējums un aktīva dalība klasē         
10%, diskusijas un praktiskie darbi klasē 40%, projekta darba         
sagatavošana (mārketinga plāns) 20% un eksāmens 20%. 
 

Studiju metodes 
 

Studenta darba 
apjoms 

Lekcijas 10% 
Klases praktiskie darbi 10% 
Diskusijas, situāciju analīzes 10% 
Projekta darba izstrāde un prezentēšana  20% 
Darbs bibliotēkā, patstāvīgās studijas 50% 
 Kopā 80 stundas 

Plānotie studiju rezultāti 
(zināšanas, prasmes, 
kompetences) 
 

1) Zināšanas par būtiskākajiem instrumentiem mārketinga vadīšanas      
procesā, un izpratne par mārketinga lomu uzņēmuma kopējā        
sniegumā un mārketinga aktivitāšu ieguldījumu produkta vai       
pakalpojumu vērtības piegādē patērētājam un ieinteresētajām      
pusēm. 

2) Kritiskās domāšanas un problēmu risināšanas prasmes - spēja        
izvērtēt organizācijas mārketinga stratēģijas efektivitāti, noteikt      
mārketinga iespējas, lai celtu uzņēmuma konkurētspēju un       
piedāvātu potenciālos risinājumus uzlabojumiem. 

3) Spēja pielietot iegūtās zināšanas praksē - veikt mārketinga analīzi         
un izstrādāt integrētu mārketinga komunikāciju plānu.  

Studiju rezultātu vērtēšanas 
metodes un kritēriji 
 

       Studiju rezultāti 
 

Pārbaudes forma 
1. 2. 3. 

Klases praktisko darbu 
novērtējums 

● ● ● 

Dalības diskusijā un 
situāciju analīzes snieguma 
novērtējums 

● ● ● 

Projekta darba novērtējums ● ● ● 
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Rakstiskā eksāmena 
novērtējums  

●  ● 

Obligātā un 
papildliteratūra  
 
 

Obligātā literatūra: 

1) Kotler, P., Keller, K.L. Marketing Management.- Pearson Prentice 
Hall, 2015 

2) Lovelock, C., Wirtz, J. Services Marketing .- Prentice-Hall, 2016 
Papildliteratūra: 

1) Baines, P., Fill, C., Rosengren, s. Marketing.- Oxford University         
Press, 2017 

2) Ennew, C.T., Waite, N. Financial services marketing.-       
Butterworth-Heinmann, 2013. 

3) Kotler, P., Armstrong, G. Principles of Marketing.-Pearson       
Prentice Hall, 2013 

4) Lindstrom, M., Kotler, P.  Brand Sense.- Free Press, 2010 
5) Ranchhod, A. Marketing Strategies.-Pearson Prentice Hall, 2007 
6) Rein, I., Kotler, P., Stoller, M. High Visibility: Transforming Your 

Personal and Professional Brand.- McGraw-Hill, 2005 
7) Trout, J., Rivkin, S. Differentiate or Die! .- John Wiley and Sons, 

2008 
8) Lecture handouts, selected readings 

Interneta resursi: 

1) Marketing Advertising Research Centre, http://www.marc.com 
2) Sales & Marketing Management, 

http://www.salesandmarketing.com 
3) American Marketing Association, 

http://www.marketingpower.com 
4) Advertising World, http://advertising.utexas.edu/world/  
5) Direct Marketing News, http://www.dmnews.com  

Rekomendējamie izvēles 
kursa elementi 

Tiek saskaņots, uzsākot studiju kursu 

 


