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STUDIJU KURSA APRAKSTS  
 

Studiju kursa nosaukums  Radošā domāšana 
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 MS025 
Studiju kursa docētājs/i Kenneth Agerholm 
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 Studiju kursa mērķis ir sniegt studentiem zināšanas par radošajiem         
principiem, radošajiem procesiem un radošas domāšanas instrumentiem       
un metodēm. Studiju kursa pamatuzdevums ir radošas domāšanas        
prasmes apgūšana praksē un vienkāršu radošas domāšanas instrumentu        
un tehnoloģiju pielietojums radošu ideju un oriģinālu risinājumu        
veidošanas procesā. 

Prasības studiju kursa 
apguves uzsākšanai Mākslas, psiholoģijas vai radošuma kursi Bakalaura līmenī 

Studiju kursa saturs 
 

1) Radošās grupas un vecums 
2) Radošuma un inovācijas definīcijas 
3) Radošas darbības principi 
4) Radošie procesi 
5) Radošas domāšanas instrumenti un metodes 
6) Ietekmīgas teorijas un to pielietojums praksē 
7) Otto Šarmera [Otto Scharmer] darbs "Teorija - U" [Theory-U] 
8) Radošuma pielietojums darbībā 
9) Radošas domāšanas izmantošana aktuālajos projektos 

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

Students lasa studiju materiālus pirms nodarbībām, apmeklē lekcijas,        
piedalās semināros un situāciju analīžu diskusijās, izstrādā un prezentē         
patstāvīgo un grupu praktiskos darbus, izstrādā gala radošo projektu. 
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Kopīgo vērtējumu studiju kursa apguvei veido: 50% apmeklējums un         
aktīvā dalība klases darbos, t.sk. situāciju analīžu diskusijās, patstāvīgie         
un grupu darbi, 50% patstāvīgā gala darba izstrāde un prezentācija.  
 

Studiju metodes 
 

Studenta darba 
apjoms 

Lekcija 25% 
Situāciju analīze, patstāvīgie un grupu darbi 
klasē  

20% 

Seminārs 25% 
Patstāvīgā gala darba izstrāde 15% 
Darbs bibliotēkā, patstāvīgās studijas 15% 
 Kopā 80 stundas 

Plānotie studiju rezultāti 
(zināšanas, prasmes, 
kompetences) 

1) Studentam(ei) ir izpratne par  radošas domāšanas instrumentiem un 
tehniku. 

2) Studentam(ei) ir attīstītas spējas izveidot jaunas un radošas idejas.  
3) Studentam(ei) ir spējas novērtēt un izvēlēties labākās idejas to         

tālākam attīstības procesam 
Studiju rezultātu vērtēšanas 
metodes un kritēriji 
 

       Studiju rezultāti 
 

Pārbaudes forma 
1. 2. 3. 

Patstāvīgie darbi klasē ● ● ● 
Patstāvīgs gala darbs ● ● ● 
Grupu darbi klasē ● ● ● 

Obligātā un 
papildliteratūra  
 
 

Obligātā literatūra: 
1) Scharmer, C.O. Theory-U, 2016  

Papildliteratūra: 
1) Florida, R. The Rise of the Creative Class, 2014, 
2) Adair, J. The Art of Creative Thinking: How to Be Innovative and            

Develop Great Ideas.-Kogan Page Ltd, 2009 
3) Bilton, C., Management and Creativity: From Creative Industries to         

Creative Management.-Blackwell Publishing, 2008 
4) Creativity, Unconventional Wisdom from 20 Accomplished      

Minds.-Palgrave MacMillan, 2007 
5) Cracking Creativity: The Secrets of Creative Genius.-Ten Speed Press,         

2004 
6) De Bono, E., Serious Creativity: Using the Power of Lateral Thinking to            

Create New Ideas.-Kindle edition, 2009 
7) Creativity and Innovation Management Journal, edited by Petra de         

Weerd-Nederhof, Olaf Fisscher, Klaasjan Visscher.-Blackwell     
Publishing 

8) www.triz-journal.com 
9) Methods of thinking: www.ideaconnection.com 
10) Creativity portal: www.creativity-portal.com 
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11) Michael Michalko’ s website: www.creativethinking.net 
12) Brian Tracy web site: www.briantracy.com 
13) Edward De Bono’ s web site: www.edwdebono.com 
14) Creativity techniques: 

http://members.optusnet.com.au/charles57/Creative/Techniques/indez.ht
ml 

15) www.ideagenerationmethjods.com 
16) www.viertualsalt.com/crebook2.htm 

 
Rekomendējamie izvēles 
kursa elementi 

Tiek saskaņots, uzsākot studiju kursu. 

 


