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STUDIJU KURSA APRAKSTS  
 

Studiju kursa nosaukums  Komercdarbības ētika 
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 MS023 
Studiju kursa docētājs/i Dr. Tatjana Volkova 
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 komercdarbības ētikas jomā. Studiju kurss 
iekļauj sevī arī ētisku līderību, sociālo un vides atbildību, korupcijas 
problēmas.  

Prasības studiju kursa 
apguves uzsākšanai Ētika, Lietišķā ētika, Korporatīvā sociālā atbildība Bakalaura līmenī.  

Studiju kursa saturs 
 

Studiju kursa īss izklāsts: 
1) Komercdarbības ētikas pamata terminoloģija 
2) Ar likumu apstiprinātie normatīvi 
3) Atšķirība starp morāli un likumu  
4) Tirgus ekonomikas ētiskie principi  
5) Anti-korupcijas normatīvi  
6) Uzvedības kodu nozīmīgums 
7) Ētiskā lēmumu pieņemšana un atbildīga līderība  

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

Students lasa studiju materiālus pirms nodarbībām, apmeklē lekcijas,        
piedalās semināros, uzdevumu pildīšanā, grupu darbos 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, uzdevumu         
izpilde un grupu darbi, 60% patstāvīgā darba izstrāde un prezentācija,          
20% rakstiskais eksāmens kursa noslēgumā.  
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Studiju metodes 

 
Studenta darba 

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

Plānotie studiju rezultāti 
(zināšanas, prasmes, 
kompetences) 
 

1) Studentam(ei) ir zināšanas par filozofijas ētikas, komercdarbības 
ētikas un ētikas klasisko teoriju pamata principiem; 

2) Studentam(ei) ir spēja pielietot iegūtas zināšanas 
komercdarbībā, ikdienā;  

3) Studentam(ei) ir izpratne par ētikas nozīmīgumu korupcijas un 
nelegālas darbības gadījumos. 

 
Studiju rezultātu vērtēšanas 
metodes un kritēriji 
 

       Studiju rezultāti 
 

Pārbaudes forma 
1. 2. 3. 

Diskusijas klasē ● ● ● 
Pastāvīgais darbs un tā 
prezentācija ● ● ● 

Rakstisks eksāmens ● ● ● 
Obligātā un 
papildliteratūra  
 
 

Obligātā literatūra: 
1) Crane, A., Matten, D. Business Ethics, 4th ed.- Oxford University 

Press, 2016 
 
Papildliteratūra: 
1) Freeman, E.  et al. The Stakeholder Theory: The State of the 

Art.-Cambridge: Cambridge University Press, 2010. 
 
2) Nathan, G Chapter 7: ‘Morality and Responsibility’ and Chapter 6: 

‘Social Recognition and Non-Domination’ in Social Freedom in a 
Multicultural State, UK: Palgrave Macmillan, 2010 

 
Rekomendējamie izvēles 
kursa elementi 

Tiek saskaņots, uzsākot studiju kursu 

 


