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STUDIJU KURSA APRAKSTS  
 

Studiju kursa nosaukums  Biznesa pētniecība 
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 MS017 
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) 

Izvēles 

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 lietišķajā pētniecībā biznesa vadības un 
finanšu jomās, akcentējot tās galvenos principus, metodoloģiju un 
vērtības. Studiju kurss palīdz studentiem izveidot pašu pētnieciskos 
projektus biznesa un finanšu jomā.  

Prasības studiju kursa 
apguves uzsākšanai 

Statistika, Matemātika Bakalaura līmenī; Finanšu vadība, Jauno 
uzņēmumu dibināšana Maģistra līmenī  

Studiju kursa saturs 
 

Studiju kursa īss izklāsts: 
1) Pētījumu būtība un klasifikācija. 
2) Lietišķā pētījuma stratēģijas. 
3) Kvantitatīvās un kvalitatīvās pieejas apvienojums. 
4) Pētījuma dizains un metodes. 
5) Pētījuma projekts. Metodiskie norādījumi maģistra darbam. 

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

Students lasa studiju materiālus pirms nodarbībām, apmeklē lekcijas,        
piedalās semināros, izstrādā un prezentē patstāvīgo praktisko darbu,        
izstrādā patstāvīgu pētījumu kā kursa gala darbu. 
Kopīgo vērtējumu studiju kursa apguvei veido: 10% apmeklējums, 20%         
aktīvā dalība klases diskusijās, 30% grupu darbi, 40% patstāvīgs         
praktiskais darbs (pētījums). 

Studiju metodes 
 

Studenta darba 
apjoms 

Lekcija 25% 
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Grupu darbi klasē 20% 
Seminārs 25% 
Patstāvīgs darbs - pētījums 20% 
Darbs bibliotēkā, patstāvīgās studijas 10% 
 Kopā 80 stundas 

Plānotie studiju rezultāti 
(zināšanas, prasmes, 
kompetences) 
 

1) Studentam(ei) ir padziļinātas zināšanas par lietišķā pētījuma 
principiem un metodoloģiju.  

2) Studentam(ei) ir prasme formulēt pētījuma jautājumu vai 
problēmu, izveidot pētījuma problēmas tālākās analīzes struktūru 
atbilstoši studenta izvēlētajai jomai.  

3) Studentam(ei) ir prasme noteikt un pielietot vispiemērotāko 
metodoloģiju un analītiskus rīkus problēmas izpētei.  

Studiju rezultātu vērtēšanas 
metodes un kritēriji 
 

       Studiju rezultāti 
 

Pārbaudes forma 
1. 2. 3. 

Diskusijas klasē ● ● ● 
Patstāvīgs pētījums ● ● ● 
Grupu darbi klasē ● ● ● 

Obligātā un 
papildliteratūra  
 
 

Compulsory Literature: 
1) Bryman, A., Bell, E. Business Research Methods, 4th ed.-         

Oxford University Press, 2015 
 
Recommended Literature: 

2) Bryman, A. Social Research Methods, 5th ed.- Oxford        
University Press, 2016 

3) Qualitative Market Research. Principle and Practice, 7       
volumes.- Sage Publications, 2003 

4) http://www.socialresearchmethods.net 
5) www.oup.com 

Rekomendējamie izvēles 
kursa elementi 

Tiek saskaņots, uzsākot studiju kursu. 

 


