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STUDIJU KURSA APRAKSTS  
 

Studiju kursa nosaukums  Ilgtspējīgā līderība 
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 MS024 
Studiju kursa docētājs/i Brigita Baltača 
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 Sniegt studentiem teorētisku un praktisku izpratni par ilgtspēju,        
līderību un atbildīgu uzņēmējdarbību, uzsverot līderību kā sadarbību        
starp līderi un organizācijas darbiniekiem. Raksturot līdera atbildību        
par darbinieku profesionālā radošā potenciāla atraisīšanu, kas vērsts uz         
organizācijas mērķu sasniegšanu. 

Prasības studiju kursa 
apguves uzsākšanai 

Vadīšanas pamati, angļu valoda, prasme strādāt ar datoru un lietot 
Internetu, prasme diskutēt un argumentēt savu viedokli, prezentāciju 
prasme.  

Studiju kursa saturs 
 

1. Ilgtspēja un līderība. 
2. Līderības teorijas. Līderības pieeja. 
3. Līderības problēma uzņēmumos. 
4. Atbildīga jaunu produktu izvērtēšana.  
5. Līderības ‘Dimanta modelis’ 
6. Pārmaiņu procesi organizācijās, organizācijas kultūras     

maiņa. 
7. Kritiskā domāšana. 
8. Trešā līmeņa līderība. 
9. Prasmes, kas palīdz vadīt. 
10. Komandas veidošana, lēmumu pieņemšana komandā.     

Līderība multikultūru 
komandā. 
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Studējošo patstāvīgā darba 
organizācija un uzdevumi / 
Plānotās studiju formas un 
mācīšanas metodes 

Students lasa studiju materiālus pirms nodarbībām, apmeklē lekcijas,        
piedalās semināros, prezentē individuālo un grupas darbu. Kopīgo        
vērtējumu studiju kursa apguvei veido: 15% aktīva līdzdalība diskusijās         
un semināros; 30% situāciju analīze; 20% pastāvīgā darba        
sagatavošana; 35% rakstiskais eksāmens kursa noslēgumā. 

 
 

Studiju metodes 
 

 
 

Studenta darba 
apjoms 

Lekcijas 10% 
Semināri/Situāciju analīze 15% 
Patstāvīgā darba sagatavošana 10% 
Grupas darbs prezentācijas sagatavošana 15% 
Darbs bibliotēka, patstāvīgas studijas 50% 
 Kopā 80 stundas 

Plānotie studiju rezultāti 
(zināšanas, prasmes, 
kompetences) 
 

1) Spēja novērtēt personīgo līderības modeli. 
2) Prasme organizēt komandas darbu. 
3) Spēja saskatīt nepieciešamību un iespējas indivīda attīstībai       

līderībā un virzīt savu kompetenču pilnveidi, pamatojoties uz        
attiecīgiem zinātnes, sociālajiem un ētikas aspektiem, ilgtspējīgas       
uzņēmējdarbības sekmēšanai. 

Studiju rezultātu vērtēšanas 
metodes un kritēriji 
 

       Studiju rezultāti 
 

Pārbaudes forma 
1. 2. 3. 

Rakstisks darbs  mājās ●   
Grupas darbs un tā 
prezentācija ● ● ● 

Rakstisks eksāmens ●  ● 
Obligātā un 
papildliteratūra  
 
 

Obligātā literatūra: 
1) Clawson, J.G. Level Three Leadership: Getting Below the        

Surface.-Clawson, Pearson Prentice-Hall, 2011 
2) Harvard Business Publishing Case Packet  

 
Papildliteratūra: 
1) Edeirs, Dž. Iedvesmojošais līderis; Kā motivēt, iedrošināt un gūt 

panākumus.-R.: LID, 2007 
2) Līderības fenomens Latvijā. Oda vadītājiem un vadītāju stāsti.- 

SIA O.D.A, 2008. 
3) Tafinders, P. Intensīvās līdervadības kurss.-R.:”Pētergailis”, 2004. 
4) Yulk, G. Leadership in Organizations.-Pearson education, 2012 
5) Applied Psychology: An International Review, Academic journal, 

Blackwell Publishing Limited, UK, (available at EBSCO data 
base) 
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Rekomendējamie izvēles 
kursa elementi 

Tiek saskaņots, uzsākot studiju kursu 

 


