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STUDIJU KURSA APRAKSTS  
  

Studiju kursa nosaukums  Pārdošanas prasme un starpkultūru saskarsme 

Programma Finanses 

Studiju gads 2 

Akadēmiskais gads 2017./2018. 

Studiju līmenis Bakalauru studiju programmas  

Studiju kursa kods BF005 

Studiju kursa docētājs/i Elita Lielā, Valda Gavare, Edgars Ražinskis 

ECTS kredītpunktu apjoms 

(1 Latvijas KP atbilst 1,5 

ECTS) 

3 ECTS 

Kursa apjoms 2 KP, Latvijas KP jāreizina ar 1,5, lai iegūtu ECTS kredītpunktus 

Studiju īstenošanas valoda Latviešu/angļu 

Studiju kursa veids 

(obligātais, izvēles) 
obligātais 

Semestris, kad kurss tiek 

īstenots 
3 

 

Studiju kursa īstenošanas 

veids  
Docētāja klātbūtne 

Kursa īstenošanas mērķis Sniegt zināšanas un prasmes, kas nepieciešamas savas un citu kultūru 

izzināšanai, veidot padziļinātu izpratni par starpkultūru saskarsmes 

nepieciešamību, būtību un barjerām starptautiskā biznesa kontekstā, kā arī 

attīstīt spēju analizēt, izprast un paredzēt uzvedību un rīcību reālās situācijās 

starptautiskā biznesa vidē, attīstīt  prasmes, kā sagatavoties sarunām ar klientu, 

kā valdīt visdažādākās sarunu situācijas, kā labāk veikt produktu vai 

pakalpojumu prezentāciju un kādus komunikāciju paņēmienus pielietot, lai 

atrastu pareizu risinājumu sarunās ar klientu. 

Prasības studiju kursa 

apguves uzsākšanai 
Lietišķā saskarsme. Ievads finansēs. Lietišķā angļu/vācu valoda. 

Studiju kursa saturs Starpkultūru saskarsmes būtība, kultūru veidojošie faktori, starpkultūru 

saskarsmes barjeras, ieskats starpkultūru saskarsmes teorijā, kultūru 

klasifikācija un raksturojums, neverbālais saskarsmes stils, verbālais 

saskarsmes stils, kultūras faktori un to ietekme uz lietišķām situācijām, lietišķo 

attiecību veidi, dažādu kultūru salīdzinājums, analīze. 

Ievads „pārdošanas filozofijā”, sagatavošanās sarunām, attiecību veidošana ar 

klientu, jautājumu veidi, aktīvā klausīšanās, klienta pirkšanas stratēģija, 

piedāvājuma prezentācija, darbs ar iebildumiem, darījuma noslēgšana. 

Studējošo patstāvīgā darba 

organizācija un uzdevumi / 

Plānotās studiju formas un 

mācīšanas metodes 

Studentu aktīva līdzdalība lekcijās, individuālo un grupas darbu prezentācijas. 

Kopīgo vērtējumu studiju kursa apguvei veido 40% rakstiska patstāvīga darba 

sagatavošana; 40% mutiskas prezentācijas sagatavošana; 20% rakstiskais 

eksāmens kursa noslēgumā.  

Studiju metodes 
Studenta darba apjoms  

I daļa II daļa 

Lekcijas 25% 25% 

Interaktīvs darbs grupās 10% 10% 

Praktiskie darbi: situāciju analīze, simulāciju 

spēles 

15% 15% 
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Patstāvīgā darba / prezentācijas sagatavošana 25% 25% 

Darbs bibliotēkā , patstāvīgas studijas 25% 25% 

 Kopā 80 stundas 

Plānotie studiju rezultāti 

(zināšanas, prasmes, 

kompetences) 

 

 

1. Identificēt, analizēt un novērtēt dažādu kultūru vērtības un to ietekmi uz 

starpkultūru saskarsmi , lietišķo attiecību veidošanu. 

2. Izprast un paredzēt citu kultūru uzvedību, rīcību lietišķās situācijās un 

attīstīt starpkultūru pielāgošanās rīcības un sadarbības stratēģijas, strādājot 

internacionālā- multikulturālā vidē. 

3. Izprast savas kultūras vērtības un to ietekmi uz starpkultūru saskarsmi un 

lietišķo attiecību veidošanu. 

4. Prasmes profesionāli vadīt pārdošanas sarunas un argumentēti strādāt ar 

klienta iebildumiem. 

5. Prasme atrast pieņemamu problēmu risinājumu visiem sarunu partneriem. 

Studiju rezultātu vērtēšanas 

metodes un kritēriji 

 

 

 Studiju rezultāti 

Pārbaudes forma 
1. 

2. 3. 4. 5. 

Rakstveida individuāls darbs ● ● ● ●  

Grupas darba prezentācija     ● 

Grupas darbs auditorijā ● ● ● ● ● 

Simulāciju spēles ● ● ● ● ● 

Rakstiskais eksāmens ● ●  ● ● 

Obligātā un 

papildliteratūra  

 

 

Pamata literatūra : 

1. Berardo K., Deardoff K. Building Cultural Competence, Stylus 

Publishing, 2012 

2. Comfort J., Franklin P. The Mindful International Manager, Kogan 

page, 2014 

3. Gibson R. Intercultural Business Communication, 

      Oxford University Press, 2002  

4. G.,Hofstede G.J. Cultures and Organizations, second  edit.,McGraw-

Hill, 2005  

5. Lewis R.D. When Cultures Collide, third edit., Nicholas Brealey 

Publishing, 2006 

6. Fosters D. Lietišķā etiķete Eiropā, Zvaigzne ABC, 2005 

7. Mols Dž. Biznesa kultūra un etiķete Eiropas valstīs. R.: JāņaRozes 

apgāds, 2003 

8. Kluff, O., Pitch Anything: An Innovative Method for Presenting, Persuading, 

and Winning the Deal., 2011., 225 lpp 

9. Kārnegijs D. Kā iegūt draugus un iepatikties cilvēkiem. Rīga: Jumava, 2002 

10. Rackham, N., The SPIN Selling Fieldbook: Practical Tools, Methods, 

Exercises, and Resources., McGraw-Hill Education 1996, 208 lpp 

11. Frīdmentls, D. Aktīvā klientu apkalpošana. Rīga: Zvaigzne, 2006. 126 lpp.  

12. Leiks, N., Hekī, K. Klientu apkalpošanas rokasgrāmata. R.: SIA ”Lietišķās 

informācijas dienests”, 2005. 216 lpp.  

Papildliteratūra: 

13. Materiāli par biznesa kultūru 30 valstīs, kas izstrādāti augstskolu 

sociācijas Space starptautiskā Minerva projekta- EU studies 

Intercultural Communication projekta ietvaros- bibliotēkas un online 

variantos , 2000 

14. Heppell, M. Pieczvaigžņu serviss ar minimāliem ieguldījumiem, 

Zvaigzne,     Rīga, 2010 

Rekomendējamie izvēles 

kursa elementi 
Tiek saskaņots uzsākot studiju kursu 

 


