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STUDIJU KURSA APRAKSTS  
 

Studiju kursa nosaukums  Pārrunu vadīšana un konfliktsituāciju risināšana 
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 MS022 
Studiju kursa docētājs/i Daniels Pavļuts 
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 palīdzēt studentiem padziļināt sarunu un pārrunu         
vešanas kompetences, tai skaitā konflikta situācijās, attīstot prasmes        
sekmīgam darbam arī multikulturālajā vidē.  

Prasības studiju kursa 
apguves uzsākšanai 

Starpkultūru komunikācija Bakalaura līmenī, Komunikāciju prasmes 
biznesā Maģistra līmenī 

Studiju kursa saturs 
 

Studiju kursa īss izklāsts: 
1) Pārrunu vešanas principi 
2) Vairāku dalībnieku pārrunu process un tā vadīšana 
3) Konfliktsituāciju risināšana 
4) Mediācija 

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. 
Kopīgo vērtējumu studiju kursa apguvei veido: 20% apmeklējums un         
aktīvā dalība klases darbos, t.sk. situāciju analīžu diskusijās, 60%         
patstāvīgā praktiskā darba izstrāde un prezentācija, 20% rakstiskais        
eksāmens kursa noslēgumā.  

Studiju metodes 
 

Studenta darba 
apjoms 

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

Plānotie studiju rezultāti 
(zināšanas, prasmes, 
kompetences) 
 

1) Studentam (ei) ir padziļinātas zināšanas par lietišķo sarunu        
un pārrunu vešanu; 

2) Studentam(ei) ir prasme pielietot dažādas komunikācijas       
metodes lai risinātu konfliktsituācijas; 

3) Studentam(ei) ir izpratne par vairāku subjektu       
komunikācijas principiem un mediāciju.  

 
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) Fisher, R. “|Negotiating Power: Getting and Using Influence”, 

American Behavioral Scientist, Vol27, No,2 (pp.149-166) 
2) Lewis, R.D. When Cultures Collide. – UK: Nicholas Brealey 

International, 2006 
 
Papildliteratūra: 
1) Fosters, D. Lietišķā etiķete Eiropā.- R.: Apgāds Zvaigzne ABC, 

2005 
2) Gesteland, R R. Cross- cultural Business Behavior.- Copenhagen 

Business School Press, 2012  
3) Lewicki, R., Saunders, D., Barry, B. Essentials of 

Negotiation.-USA: New York, MacGraw-Hill, 2015 
4) Lewis, R. D. The Cultural Imperative.- USA: Intercultural Press, 

2007 
5) Marx, E. Breaking Through Culture Shock.- Nicholas Brealey 

Publishing, 2001 
Rekomendējamie izvēles 
kursa elementi 

Tiek saskaņots, uzsākot studiju kursu 

 


