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STUDIJU KURSA APRAKSTS  
 

Studiju kursa nosaukums  Makroekonomika 
Programma Bakalaurs „Starptautiskās finanses”  
Studiju gads 1 
Akadēmiskais gads 2017./2018. 
Studiju līmenis Pirmais, Bakalaura studiju programma  
Studiju kursa kods BFa013 
Studiju kursa docētājs/i Elena Kasimovskaya, Patrick Lehner, Neil Rilett  
Kursa apjoms 4 KP, Latvijas KP jāreizina ar 1,5, lai iegūtu ECTS kredītpunktus 
ECTS kredītpunktu apjoms 
(1 Latvijas KP atbilst 1,5 
ECTS) 

6 ECTS 

Studiju īstenošanas valoda Angļu 
Studiju kursa veids 
(obligātais, izvēles) 

Obligātais 

Semestris, kad kurss tiek 
īstenots 

2 
 

Studiju kursa īstenošanas 
veids  

Docētāja klātbūtne 

Kursa īstenošanas mērķis Kursa galvenais mērķis ir parādīt makroekonomikas pamata konceptu        
un tehniku kā starptautiskā vadītāja instrumentu nozīmīgumu, parādīt        
makroekonomikas lomu starptautiskā biznesa jomā, izpētīt      
fundamentālās makroekonomikas teorijas.  

Prasības studiju kursa 
apguves uzsākšanai 

Prezentācijas pamata prasmes ar PowerPoint palīdzību, matemātiskās 
analīzes (formulas, grafiki) sapratne. Akadēmiskā spēja attiecināt 
sarežģītas ekonomikas teorijas uz mūsdienu ekonomiskajiem 
mainīgajiem.  

Studiju kursa saturs 
 

Kursa galvenās tēmas: 
1. Makroekonomikas koncepcijas un definīcijas 
2. Nacionālā ienākuma aprēķināšana  
3. Makroekonomikas teorijas 
4. Uzkrātais patēriņš, uzkrājumi, investīcijas 
5. Inflācija 
6. Bezdarbs 
7. Ekonomiskā izaugsme 

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

Studenti apmeklē lekcijas, piedalās praktiskajos darbos un semināros,        
izpilda individuālos un grupu darbus. Par teorētisko pamatkursu gala         
vērtējums sastāv no: 25% apmeklējums un aktīvā dalība klasē, 35%          
individuālo praktisko darbu – situāciju analīzes- prezentācija, 40%        
gala eksāmens. Teorētiskais kurss nodrošina 50% no gala vērtējuma.         
50% vēl nodrošina biznesa spēle. 

Studiju metodes Mācību stundu skaits 
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(1 KP = 40 stundas 
studenta darba) 

Lekcijas 25% 
Semināri 25% 
Individuālā darba sagatavošana un 
prezentācija 

20% 

Biznesa spēle 20% 
Darbs bibliotēka, patstāvīgas studijas 10% 
 Kopā 160 stundas 

Plānotie studiju rezultāti 
(zināšanas, prasmes, 
kompetences) 
 

Pēc sekmīgi apgūta studiju kursa studentiem būs prasmes: 
1. pielietot makroekonomikas teorijas un koncepcijas reālās      

pasaules ekonomiskās situācijas izskaidrošanai;  
2. analizēt reālās ekonomikas trendus makroekonomikas     

terminoloģijas kontekstā; 
3. pielietot Neo-Keinsa un Neo-Monetaristu teorijas lai      

izskaidrotu reālās ekonomikas problēmas; 
4. izprast sakarus starp ekonomiku un uzņēmuma vadības       

lēmumiem (biznesa spēle).  
Studiju rezultātu vērtēšanas 
metodes un kritēriji 

       Studiju rezultāti 
 
Pārbaudes forma 

1. 2. 3. 4. 

Semināri, praktiskie darbi ● ● ● ● 
Biznesa spēle ● ● ● ● 
Individuālā darba diskusijas ● ● ● ● 
Rakstiskais eksāmens ● ● ● ● 

Obligātā un 
papildliteratūra  
 

Obligātā literatūra: 
1. Krugman, P., Wells, R., Economics, Worth Publishers, 2015 
2. Rilett N.H.  Macro-Economics,  Copyright 2010 

 
Papildliteratūra: 

1. Blanchard O. Macro-Economics, Copyright 2016 
2. Samuelson P.A. Economics. 19th ed. – New York,        

St.Louis, San Francisco, etc.: McGraw-Hill, inc., 2009. 
3. Brivers, I. Economic Calculation in Non-Monetary Terms:       

The Forgotten Ideas of Kantorovich and Siroyezhin. //        
Bulletin of Political Economy. Vol. 3, No. 1, June 2009. –           
Serial Publications, New Delhi, India.  

4. Mill, J.St. Principles of Political Economy. 1848. 
5. Schumpeter, J.,A., The Theory of Economic      

Development, Boston: Harvard University Press, 1934.      
(Orig. pub. in German, 1911). 

6. Schumpeter, J.,A., Business Cycles. New York:      
McGraw-Hill, 1939. 
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7. Schumpeter, J.A. Capitalism, Socialism and Democracy,      
1942. 

8. Smith, A., The Theory of Moral Sentiments. 1759. 
Rekomendējamie izvēles 
kursa elementi 

Tiek saskaņots uzsākot studiju kursu 

 


