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STUDIJU KURSA APRAKSTS  
 

Studiju kursa nosaukums  Projektu izstrāde un 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 MS014 
Studiju kursa docētājs/i Elita Sproģe 
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 Kursa mērķis ir sniegt studentiem padziļinātas teorētiskās zināšanas un 
attīstīt praktiskās iemaņas projektu izstrādē un vadībā.  

Prasības studiju kursa 
apguves uzsākšanai 

Projektu vadība, vadība Bakalaura līmenī; finanšu grāmatvedība, 
vadības grāmatvedība, finanšu analīze, finanšu vadība, jauno 
uzņēmumu dibināšana Maģistra līmenī.  

Studiju kursa saturs 
 

Studiju kursa īss izklāsts: 
1) Ievads projektu vadībā mūsdienu organizācijā 
2) Stratēģiskā vadība un projektu izvēle 
3) Projekta vadītājs 
4) Projekta organizācija 
5) Projekta plānošana 
6) Konflikti un pārrunu veikšana 
7) Budžetēšana un izmaksu novērtēšana 
8) Laika grafika izstrāde 
9) Resursu izvietošana 
10) Uzraudzība un informācijas sistēmas  
11) Projekta kontrole 
12) Projekta audits 

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

Students apmeklē lekcijas, piedalās semināros un situāciju analīžu        
diskusijās, izstrādā un prezentē patstāvīgo praktisko darbu, nokārto gala         
eksāmenu. 
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Kopīgo vērtējumu studiju kursa apguvei veido: 20% apmeklējums un         
aktīvā dalība klases darbos, t.sk. situāciju analīžu diskusijās, 60%         
patstāvīgā mājas darba izstrāde un prezentācija, 20% rakstiskais        
eksāmens kursa noslēgumā.  

Studiju metodes 
 

Studenta darba 
apjoms 

Lekcija 20% 
Situāciju analīze, grupu darbs 15% 
Seminārs 25% 
Patstāvīgā darba sagatavošana un prezentācija  25% 
Darbs bibliotēkā, patstāvīgās studijas  15% 
 Kopā 80 stundas 

Plānotie studiju rezultāti 
(zināšanas, prasmes, 
kompetences) 
 

1) Studentam(ei) ir padziļinātas zināšanas par projektu izstrādi un        
vadību; 

2) Studentam(ei) ir prasmes izstrādāt un vadīt dažāda tipa        
projektus; 

3) Studentam(ei) ir prasme izvērtēt dažādus projektus un izvēlēties        
piemērotāko noteiktai situācijai un uzņēmumam. 

 
Studiju rezultātu vērtēšanas 
metodes un kritēriji 
 

       Studiju rezultāti  
 

Pārbaudes forma 
1. 2. 3. 

Situāciju analīze ● ● ● 
Pastāvīgais darbs un tā 
prezentācija ● ● ● 

Rakstisks eksāmens ● ● ● 
Obligātā un 
papildliteratūra  
 

Obligātā literatūra: 
1) Meredith, J.R., Mantel, S.J. Jr. Project Management: A Managerial 

Approach (9th edition).- John Wiley & Sons 2014 
Papildliteratūra: 
1) Overview sections of A Guide to Project Management Body of          

Knowledge. (PMBOK) Project Management Institute,     
www.pmi.org 

 
Rekomendējamie izvēles 
kursa elementi 

Tiek saskaņots, uzsākot studiju kursu 

 

http://www.pmi.org/

