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STUDIJU KURSA APRAKSTS  
 

Studiju kursa nosaukums  Lietišķā saskarsme 
Programma Bakalaurs „Starptautiskās finanses”  
Studiju gads 1 
Akadēmiskais gads 2017./2018. 
Studiju līmenis Bakalaura studiju programma  
Studiju kursa kods BFa002 
Studiju kursa docētājs/i Cassandra Budlong 

Kraže Sandra 
Kursa apjoms 2KP 
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) 

Obligātais 

Semestris, kad kurss tiek 
īstenots 

1 
 

Studiju kursa īstenošanas 
veids  

Docētāja klātbūtne 

Kursa īstenošanas mērķis Personības galveno raksturojošo īpašību noteikšana un izvērtēšana, lai apgūtu         
un pilnveidotu efektīvu saskarsmi un, lai noteiktu šo īpašību piemērotību un           
atbilstību bakalaura grādam ar kvalifikāciju Finanses. 
Sniegt studentiem teorētiskās zināšanas un praktiskās komunikācijas prasmes        
vietējā un multikulturālajā vidē.  

Prasības studiju kursa 
apguves uzsākšanai 

Nav nepieciešama. 

Studiju kursa saturs 
 

1) Personības jautājums psiholoģijā un saskarsmē, personības 
pētīšanas metodes.  

2) Starp personu saskarsmes principi. 
3) Verbāla un neverbāla komunikācija. 
4) Starp personu attiecības. 

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

Students apmeklē lekcijas, piedalās semināros, prezentē individuālo darbu. 
Kopīgo vērtējumu studiju kursa apguvei veido: 25% aktīva līdzdalība         
diskusijās un semināros; 35% pastāvīgā darba sagatavošana un prezentācija;         
40% rakstiskais eksāmens kursa noslēgumā. 

Studiju metodes 

Mācību stundu skaits 
(1 KP = 40 stundas 

studenta darba) 

Lekcijas 15% 
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Rakstveida grupas darbs 15% 
Semināri 20% 
Patstāvīgā darba/prezentācijas sagatavošana 30% 
Darbs bibliotēka, patstāvīgas studijas 20% 
 Kopā 80 stundas 

Plānotie studiju rezultāti 
(zināšanas, prasmes, 
kompetences) 
 
 

1. Studenti izprot saskarsmes līderību un tās lomu biznesa vadībā. 
2. Studenti var pielietot verbālas un neverbālas saskarsmes prakses. 
3. Studenti var strādāt starptautiskajās komandās.  

Studiju rezultātu 
vērtēšanas metodes un 
kritēriji 
 
 

Studiju rezultāti 
Pārbaudes forma 1. 2. 3. 

Rakstisks darbs auditorijā ● ●  
Patstāvīgais darbs un tā prezentācija ● ● ● 
Rakstisks eksāmens ●   

Obligātā un 
papildliteratūra  
 

Obligātā literatūra :  
1) DeVito J., The Interpesronal Communication Book, 14th. Ed., Global edition, 

Pearson Education Ltd 2016 
Papildu literatūra: 

1) Brinkman, R., Kirschner, R., Dealing with People YOu Can’t Stand, McGraw 
Hill Education, 2012 

2) Dubkēvičs L., Ķestere I. Saskarsme. Lietišķā etiķete. - Rīga: Jumava, 2003. 
3) Luthans, F., Yousself, C.M., Avolio, B.J. (2007). Psychological capital:         

Developing the Human Competitive Edge. Oxford University Press, Oxford. 
4) Thill John V.,  Bovee Courtland L. . Excellence in Business Communication - 

Upper Saddle River : Pearson Education : Prentice Hall, 2016. 
Rekomendējamie izvēles 
kursa elementi 

Tiek saskaņots uzsākot studiju kursu 

 


