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STUDIJU KURSA APRAKSTS  
 

Studiju kursa nosaukums  Pārdošanas un starpkultūru komunikācija 
Programma Bakalaurs „Starptautiskās finanses”  
Studiju gads 2 
Akadēmiskais gads 2017./2018. 
Studiju līmenis Bakalauru studiju programmas  
Studiju kursa kods BFa014 
Studiju kursa docētājs/i Joseph (Joe) Brady 
Kursa apjoms 2 KP, Latvijas KP jāreizina ar 1,5, lai iegūtu ECTS kredītpunktus 
ECTS kredītpunktu 
apjoms (1 Latvijas KP 
atbilst 1,5 ECTS) 

3 ECTS 

Studiju īstenošanas 
valoda 

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 pārdošanas veiksmīgajā organizēšanā       
starptautiskajā vidē un daudzkultūru komandās. 

Prasības studiju kursa 
apguves uzsākšanai 

Lietišķā saskarsme, mārketings, organizāciju vadība 

Studiju kursa saturs 1. Starpkultūru saskarsme 
2. Pārdošana un tās process 
3. Pārdošanas rezultātu analīze 
4. Pārdošanas komandas vadība 

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

Studentu aktīva līdzdalība lekcijās un semināros, individuālo un grupas darbu          
prezentācijas. Kopīgo vērtējumu studiju kursa apguvei veido 15%        
prezentācijas sagatavošana, 15% individuālie darbi, 10% situācijas analīžu        
(case study) sagatavošana, 20% aktīvā dalība nodarbībās, 40% rakstisks gala          
eksāmens.  

Studiju metodes 

Studenta darba apjoms (1 
KP = 40 stundas studenta 

darba) 
 

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. Spiro, R., Rich G., Stanton, W., Management of Sales Force, McGraw 

Hill, 12th edition, 2007 
Papildliteratūra: 
1. Gibson R. Intercultural Business Communication, Oxford University       

Press, 2002 
2. Hofstede G.,Hofstede G.J. Cultures and Organizations, 3rd edition,        

McGraw-Hill, 2010 
3. Lewis R.D. When Cultures Collide, 3rd edition, Nicholas Brealey         

Publishing, 2006 
Rekomendējamie izvēles 
kursa elementi 

Tiek saskaņots uzsākot studiju kursu 

 


