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STUDIJU KURSA APRAKSTS  
 

Studiju kursa nosaukums  Pētnieciskā darba metodoloģija 
Programma Bakalaurs „Starptautiskās finanses”  
Studiju gads 2 
Akadēmiskais gads 2017./2018. 
Studiju līmenis Bakalaura studiju programma  
Studiju kursa kods BFa004 
Studiju kursa docētājs/i Līga Peiseniece 
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 

4 
 

Studiju kursa īstenošanas 
veids  

Docētāja klātbūtne 

Kursa īstenošanas mērķis Sniegt pamatzināšanas par pētniecību un pētniecības metodēm, informācijas        
iegūšanu un analīzi ar SPSS, praktiskās iemaņas studentu pētniecības darbu          
izstrādē un patstāvīgajās studijās, sākot ar hipotēzes formulēšanu un beidzot          
ar pētījuma secinājumiem un priekšlikumiem, un to prezentēšanu. 

Prasības studiju kursa 
apguves uzsākšanai Pētniecisko darbu izstrādes pieredze vidusskolā, statistika, informātika. 

Studiju kursa saturs 
 

1. Pētnieciskā darba principi. 
2. Pētījums, tā veidi un nozīme studiju procesā. 
3. Pētnieciskā darba noformējuma tehniskās prasības  
4. Informācijas ieguves avoti. 
5. Pētījuma metodoloģija, teorētiskās literatūras analīze, praktiskais 

pētījums 
6. SPSS izmantošana 

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

Students apmeklē lekcijas, piedalās semināros, prezentē individuālo darbu. 
Vērtējumu veido: 10% aktīva līdzdalība diskusijās un semināros; 50%         
pastāvīgā darba sagatavošana un prezentācija; 40% rakstiskais eksāmens. 

Studiju metodes 

Studenta darba 
apjoms (1 KP = 40 

stundas studenta 
darba) 

Lekcija 30% 
Seminārs, praktiskie darbi 20% 
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Patstāvīgā darba/prezentācijas sagatavošana 35% 
Darbs bibliotēka, patstāvīgas studijas 15% 
 Kopā 80 stundas 

Plānotie studiju rezultāti 
(zināšanas, prasmes, 
kompetences) 
 
 

1. Izprot pētnieciskā darba principus un prasības. 
2. Spēj formulēt pētījuma aktualitāti, dizainu, datu kopumu, spēj izskaidrot         

un argumentēti diskutēt par pētījumu rezultātiem. 
3. Spēj pielietot atbilstošus rīkus, lai iegūtu atbildes uz izvirzītajiem         

jautājumiem un problēmām. 
Studiju rezultātu 
vērtēšanas metodes un 
kritēriji 
 
 

       Studiju rezultāti 
Pārbaudes forma 1. 2. 3. 

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

Obligātā un 
papildliteratūra  
 

Obligātā literatūra: 
1. Arhipova, I., Bāliņa, S. (2003), Statistika ekonomikā. Risinājumi ar SPSS 

un Microsoft Excel, Datorzinību centrs, Rīga 
2. Bryman, A. (2015), Business Research Methods, Oxford University 

Press, Oxford 
3. Field, A. (2013), Discovering Statistics Using SPSS, Sage Publications, 

London 
4. Kristapsone, S. (2008), Zinātniskā pētniecība studiju procesā. Biznesa 

augstskola Turība, Rīga 
Papildu literatūra: 
1. Kristapsone, S., Kamerāde, D., Lazda, R., u.c. (2011), Ievads pētniecībā: 

stratēģijas, dizaini, metodes, RaKa, Rīga 
2. Lancaster, G. (2005), Research Methods in Management: a concise 

introduction to research in management and business consultancy, 
Elsevier Butterworth Heinemann, Amsterdam 

3. Saunders, M., Lewis, P., Thornhill, A. (2015), Research methods for 
business students, Prentice Hall Financial Times: Pearson Education, 
Harlow 

4. SPSS 16.0 Brief Guide - SPSS Inc – 2007 
Rekomendējamie izvēles 
kursa elementi 

Tiek saskaņots uzsākot studiju kursu 

 


