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STUDIJU KURSA APRAKSTS  
 

Studiju kursa nosaukums  Informatīvo sistēmu vadīšana 
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 MS016 
Studiju kursa docētājs/i Elchin Jafarov 
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 galvenais mērķis ir iemācīt studentus vadīt informācijas         
sistēmas uzņēmumā. Informācijas sistēmas ir kaut kas vairāk par         
vienkāršu palīgrīku, tās ir pamats, kas atbalsta vadītājus lēmumu         
pieņemšanā, vadot uzņēmuma darbību, novērtējot un kontrolējot       
darbības rezultātus. Mūsdienu darba vietā arvien vairāk pieaug        
pieprasījums pēc informācijas un komandas darba apmaiņas, kā        
rezultātā ir plaši izmantotas dažādas aplikācijas un datu bāzes, tīkli          
(t.sk. internets) un datu integrēšana. Studentiem var jau būt pieredze IT           
izmantošanā darbā, bet šajā kursā ir svarīgi iemācīties apvienot IT ar           
vadības lēmumu pieņemšanu. Studenti uzzinās sakarības starp       
stratēģiju, biznesa lēmumiem un IT. Šī studiju kursa galvenais fokuss ir           
uz IS vadību, nevis IT izstrādi.  

Prasības studiju kursa 
apguves uzsākšanai 

Vadība, Informāciju sistēmas Bakalaura līmenī; Finanšu grāmatvedība, 
vadības grāmatvedība, jauno uzņēmumu dibināšana Maģistra līmenī  

Studiju kursa saturs 
 

Studiju kursa īss izklāsts: 
1) Ievads, IT, tīkli un telekomunikācijas  
2) Darījumi un operācijas, uzņēmumu integrācija, e-bizness, datu 

bāzes  
3) Komandu darbs, biznesa lēmumi, stratēģiskā analīze  
4) IS resursu organizēšana, sistēmu attīstība, informācijas vadības 

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

Studiju kursa pasniegšanas metodoloģija apvieno lekcijas, situāciju       
analīzi, diskusijas. Lekcijas nodrošina studiju pamatus un zināšanu        
struktūru, pievērš izmanību aktuāliem tematiem; situāciju analīzes       
metode ļauj studentiem nostādīt sevi vadītāja vietā, risinot reālās         
problēmas, kā arī attīstīt komandas darba prasmes. Studenti gatavojas         
nodarbībām, patstāvīgi lasot mācību grāmatas un situācijas analīzei.        
Katra nodarbība noslēdzas ar grupu darbu un analītiskās situācijas         
apspriedi, grupu darba rezultāti jābūt prezentēti auditorijā. 
Studentiem jāizstrādā šādi darbi: 
1) Pirms klases uzdevums (grāmatas un citu studiju materiālu        

lasīšana)  
2) Īsa kopsavilkuma sagatavošana par IT ietekmi 
3) Grupu darbi nodarbību laikā: situāciju analīze, diskusijas, 

prezentācijas; 
4) Pēc klases uzdevums: patstāvīgs praktiskais darbs (rakstiskais) par 

IS stratēģijas pielietošanu 
Kopīgo vērtējumu studiju kursa apguvei veido: 10% pirms klases         
uzdevums, 30% grupu darbs un prezentācijas, 15% apmeklējums un         
aktīvā dalība klases darbos, 45% patstāvīgā darba izstrāde (pēc klases          
uzdevums). 

Studiju metodes 
 

Studenta darba 
apjoms 

Lekcija 20% 
Situāciju analīze, grupu darbs 15% 
Seminārs 25% 
Patstāvīgā darba izstrāde un prezentācija  30% 
Darbs bibliotēkā, patstāvīgās studijas  10% 
 Kopā 80 stundas 

Plānotie studiju rezultāti 
(zināšanas, prasmes, 
kompetences) 
 

1) Studentam(ei) ir padziļinātas zināšanas par IT vadīšanu       
uzņēmumā; 

2) Studentam(ei) ir prasmes pielietot vadības metodes IT sistēmu        
vadīšanā; 

3) Studentam(ei) ir prasme izstrādāt un izpildīt IS stratēģiju        
uzņēmumā. 

 
Studiju rezultātu vērtēšanas 
metodes un kritēriji 
 

       Studiju rezultāti 
 

Pārbaudes forma 
1. 2. 3. 

Pirms klases uzdevums 
(lasīšana un kopsavilkums) ●  ● 

Patstāvīgs darbs 
(rakstiskais) ● ● ● 
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Grupu darbi, situāciju 
analīze, prezentācijas ● ● ● 

Obligātā un 
papildliteratūra  
 

Obligātā literatūra: 
1) Haag, S.  Management Information Systems for the Information 

Age, 9th ed. – McGraw Hill, 2012 
 

Papildliteratūra: 
 
1) McGraw Hill Online Learning Centre, www.mhhe.com/post. 
2) MIS Web sites (University of Bournemouth)  
3) www.bournemouth.ac.uk/library/resources/ism_web.html 

Rekomendējamie izvēles 
kursa elementi 

Tiek saskaņots, uzsākot studiju kursu 

 


