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STUDIJU KURSA APRAKSTS  
 

Studiju kursa nosaukums  Jauno uzņēmumu dibināšana 
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 MS005 
Studiju kursa docētājs/i Dr.Bert Wolfs 
Kursa apjoms 4 KP 
ECTS kredītpunktu apjoms 
(1 Latvijas KP atbilst 1,5 
ECTS) 

6 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 

1 

Studiju kursa īstenošanas 
veids  

Docētāja klātbūtne 

Kursa īstenošanas mērķis Kursa mērķis ir sniegt studentiem padziļinātas teorētiskās zināšanas 
jauno uzņēmumu dibināšanā, attīstīt viņu uzņēmējdarbības prasmes un 
spējas risināt biznesa problēmas no uzņēmēja viedokļa punkta. 

Prasības studiju kursa 
apguves uzsākšanai 

Finanšu grāmatvedība, vadības grāmatvedība, finanšu analīze un 
finanšu vadība Maģistra līmenī. 

Studiju kursa saturs 
 

Studiju kursa īss izklāsts  
1) Uzņēmējdarbība un globalizācija 
2) Uzņēmējdarbības tiesiskā vide 
3) Stratēģiskā vadība 
4) Naudas plūsmu vadība 
5) Kapitāla avoti, investoru vērtības veidošana  
6) Veiksmīgs biznesa plāns 
7) Cenu veidošana un kredīta stratēģijas 
8) Mārketings un e-komercija 

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

Students lasa studiju materiālus un sagatavo mājas darbu pirms         
nodarbībām, apmeklē lekcijas, piedalās semināros un situāciju analīžu        
diskusijās, izstrādā un prezentē patstāvīgo praktisko darbu – jaunā         
uzņēmuma Rīgā biznesa plānu. 
Kopīgo vērtējumu studiju kursa apguvei veido: 20% situāciju analīzes         
prezentācija, 20% mājas darba sagatavošana pirms lekcijām, 10%        
apmeklējums un aktīvā dalība klases darbos, 50% biznesa plāna         
izstrāde. 
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Studiju metodes Studenta darba 
apjoms 

Lekcija 20% 
Situācijas analīze, grupu darbs, ar prezentāciju 20% 
Seminārs 15% 
Patstāvīgā darba sagatavošana – biznesa plāns 30% 
Darbs bibliotēkā, patstāvīgās studijas 15% 
 Total 160 hours 

Plānotie studiju rezultāti 
(zināšanas, prasmes, 
kompetences) 
 

1) Studentam(ei) ir padziļinātas zināšanas par uzņēmējdarbību,      
jaunā uzņēmuma dibināšanu un attīstību, investoru vērtības       
veidošanu.  

2) Studentam(ei) ir padziļinātas zināšanas par biznesa      
plānošanu un stratēģisko lēmumu pieņemšanu. 

3) Studentam(ei) ir praktiskās iemaņas biznesa plāna izstrādē       
no idejas līdz plānoto finanšu rezultātu analīzei.  

Studiju rezultātu vērtēšanas 
metodes un kritēriji 
 

       Studiju rezultāti 
 

Pārbaudes forma 
1. 2. 3. 

Situāciju analīze un 
diskusijas, grupu darbi un 
prezentācijas klasē  

● ●  

Patstāvīga darba izstrāde: 
jaunā uzņēmuma biznesa 
plāns  

● ● ● 

Rakstiskais mājas darbs 
pirms lekcijām ● ●  

Obligātā un 
papildliteratūra  
 
 

Obligātā literatūra: 
1) Scarborough, N., Zimmerer, W. Effective Small Business 

Management. – 2012 
 
Papildliteratūra: 
1) Farnham, P.G. Economics for managers.- USA: Pearson Prentice 
Hall, 2013. 
2) Samuelson, W.F., Marks, S.G. Managerial Economics.- USA: John 
Wiley & Sons, 2014. 
3) Sloman, J., Sutcliffe, M. Economics for Business.- Harlow, Prentice 
Hall, 2016. 

Rekomendējamie izvēles 
kursa elementi 

Tiek saskaņots, uzsākot studiju kursu 

 


