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STUDIJU KURSA APRAKSTS  
 

Studiju kursa nosaukums  Koučings biznesa izaugsmei 
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 MS026 
Studiju kursa docētājs/i Kristaps Lešinskis 
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 Atbalstīt studentus viņu darbībā Banku augstskolas Biznesa inkubatorā,        
attīstot biznesa attīstības prasmes, kā arī padziļināti izstrādājot un         
attīstot viņu sākotnējās biznesa idejas ar aktīvu pieredzējušu industriju         
un biznesa profesionāļu iesaisti no ārienes. 

Prasības studiju kursa 
apguves uzsākšanai 

Personības tieksme pēc uzņēmējdarbības, sākotnēja biznesa ideja.  
 

Studiju kursa saturs 
 

1. Sākotnējo biznesa ideju prezentācija un analīze. 
2. Personības analīze gatavībai nodarboties ar uzņēmējdarbību. 
3. Uzņēmēju un vadītāju prezentācijas un konsultācijas. 
4. Biznesa inkubatoru mērķu un darbības raksturojums. 
5. Biznesa plānu detalizēta izstrāde un prezentācija. 

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

Sākotnējās biznesa idejas prezentācija, pašanalīze, līdzdalība 
nodarbībās, aktīva diskusija ar viesiem no biznesa vides, mājas darbi, 
rakstiska biznesa plāna izstrāde un galējās versijas prezentācija 
komisijai.  
Vērtējumu sastāda: 
1. Darba auditorijā aktivitāte un kvalitāte, mājas darbi           40%  
2. Biznesa plāna gala versija un tā prezentācija komisijai       60% 

Studiju metodes 
 

Studenta darba 
apjoms 

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

Plānotie studiju rezultāti 
(zināšanas, prasmes, 
kompetences) 
 

Sekmīgas kursa apguves rezultātā tiek iegūta: 
1. Prasme novērtēt savu gatavību uzņēmējdarbības veikšanai. 
2. Zināšanas par biznesa uzsākšanas un vadīšanas izaicinājumiem,       

problēmām un specifiku dažādās industrijas, dažādās vidēs. 
3. Prasme prezentēt un analizēt savu biznesa ideju un tās         

attīstīšanas virzienus. 
4. Zināšanas par biznesa inkubatora darbības principiem. 

Kompetence izstrādāt padziļinātu biznesa plānu. 
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. Barringer B., Ireland D. Entrepreneurship: Successfully      

Launching New Ventures (5th Edition). Prentice Hall, .. 
2. Panākumi dzīvē un biznesā. Latvijas uzņēmēju un vadītāju 

vērtīgākie padomi. Apkopojis Ozols K.. Apgāds Mansards, 
2016. 

Rekomendējamie izvēles 
kursa elementi 

Tiek saskaņots, uzsākot studiju kursu 

 


