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STUDIJU KURSA APRAKSTS  
 

Studiju kursa nosaukums  Komercdarbības starptautiskā tiesiskā vide 
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 MS018 
Studiju kursa docētājs/i Dr.jur. Ingrīda Kariņa-Bērziņa 
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 pamatzināšanas par komercdarbības tiesisko vidi 
veicot starptautiskos darījumus globalizācijas laikmetā. Kursa ietvaros 
galvenā uzmanība tiek pievērsta starptautisko līgumu slēgšanai, 
starptautisko pārvadājumu veikšanai, starptautisko norēķinu veikšanai, 
nodokļu aspektiem, kā arī citām līdzīgām tēmām.  

Prasības studiju kursa 
apguves uzsākšanai 

Komercdarbības tiesiskā vide, starptautiskā komercdarbības  tiesiskā 
vide Bakalaura līmenī 

Studiju kursa saturs 
 

Studiju kursa īss izklāsts: 
1) Ievads starptautiskās komercdarbības tiesiskajā vidē:     

regulējuma priekšmets.  
2) Juridisko personu statuss. 
3) Fizisko personu statuss. 
4) Starptautisko līgumu noslēgšana. 
5) Kolīziju tiesības un piesaistes. Publiskās kārtības atruna. 
6) Incoterm un to praktiskā pielietošana.  
7) Starptautiskie pārvadājumi. 
8) Starptautiskās tirdzniecības finansēšana. 
9) Nodokļu uzlikšana starptautiskajos darījumos 
10) Starptautisko strīdu izšķiršana un starptautiskā tiesiskā      

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

Students apmeklē lekcijas, piedalās semināros un situāciju analīžu        
diskusijās, izstrādā patstāvīgo un grupu praktiskos darbus, nokārto gala         
eksāmenu. 
Kopīgo vērtējumu studiju kursa apguvei veido: 10% apmeklējums un         
aktīvā dalība klases darbos, t.sk. situāciju analīžu diskusijās, 40%         
patstāvīgā un grupu praktisko darbu izstrāde un prezentācijas, 50%         
rakstiskais eksāmens kursa noslēgumā.  

Studiju metodes 
 

Studenta darba 
apjoms 

Lekcija 25% 
Situāciju analīze, grupu darbs 20% 
Seminārs 25% 
Patstāvīgā darba sagatavošana un prezentācija  25% 
Darbs bibliotēkā, patstāvīgās studijas  5% 
 Kopā 80 stundas 

Plānotie studiju rezultāti 
(zināšanas, prasmes, 
kompetences) 
 

1) Studentam(ei) ir pamata zināšanas par komercdarbības tiesību       
principiem starptautiskajā vidē . 

2) Studentam(ei) ir praktiskas iemaņas slēgt biznesa kontraktus       
starptautiskajā un vietējā līmenī. 

3) Studentam(ei) ir prasme saskatīt un izvērtēt juridiskos riskus un         
iespējas uzņēmumam starptautiskajā komercdarbības vidē.  

 
Studiju rezultātu vērtēšanas 
metodes un kritēriji 
 

       Studiju rezultāti 
 

Pārbaudes forma 
1. 2. 3. 

Rakstisks darbs auditorijā ● ● ● 
Pastāvīgais darbs un tā 
prezentācija ● ● ● 

Rakstisks eksāmens ● ● ● 
Obligātā un 
papildliteratūra  
 
 

Obligātā literatūra: 
1) August, R., Mayer, D., Bixby, M. International Business 

Law: Texts, Cases and Readings. – UK: Pearson Education 
International, 2009 

 
Papildliteratūra: 

1) Bojārs, J. Starptautiskās privāttiesības.-R.: Zvaigzne ABC,      
1999.  

2) Griģeļonis, J. Mūsdienu starptautiskās un tirdzniecības 
tiesības, Starptautiskais civilprocess,-R.:AGB, 2000 

3) Informācijas un komunikāciju tiesības.-R.: Tūrība, 2002 
4) www.jus.uio.no 
5) www.unidroit.org 
6) www.unilex.info 
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7) www.lexmercartoria.org 
Rekomendējamie izvēles 
kursa elementi 

Tiek saskaņots, uzsākot studiju kursu 

 


