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STUDIJU KURSA APRAKSTS  
Studiju kursa nosaukums  Līderība un cilvēkresursu vadība 
Programma Bakalaurs „Starptautiskās finanses”  
Studiju gads 3 
Akadēmiskais gads 2017./2018. 
Studiju līmenis Pirmais, Bakalaura studiju programma  
Studiju kursa kods BFa016 
Studiju kursa docētājs/i Brigita Baltača 
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 

5 
 

Studiju kursa īstenošanas 
veids  

Docētāja klātbūtne 

Kursa īstenošanas mērķis Kursa mērķis ir rast studentu izpratni par līderības un cilvēkresursu          
vadīšanas ietekmi organizācijā un cilvēkresursu atbalsta principiem       
uzņēmuma stratēģijas izpildes nolūkā. Kursa laikā studenti papildinās savas         
zināšanas par cilvēkresursu vadīšanas galvenajām funkcijām.  

Prasības studiju kursa 
apguves uzsākšanai Organizāciju vadīšana 

Studiju kursa saturs 
 

Studiju kursa īss izklāsts: 
1. Līderības pamatnostādnes;  
2. Ievads cilvēkresursu vadīšanā; 
3. Stratēģiskā cilvēkresursu vadīšana; 
4. Korporatīvā kultūra; 
5. Cilvēkresursu plānošana, uzņēmuma vajadzību noteikšana; 
6. Darbinieku atlase un pieņemšana darbā; 
7. Cilvēkresursu apmācība un attīstība; 
8. Izpildes vadīšana; 
9. Karjeras vadība; 
10. Motivācija; 
11. Apbalvošanas vadīšana; 
12. Finanšu un nefinanšu kompensācija. 

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

Students lasa studiju materiālus pirms nodarbībām, sagatavo individuālo        
mācību žurnālu, apmeklē lekcijas, piedalās semināros un situāciju analīžu         
diskusijās, izstrādā un prezentē patstāvīgo un grupu praktiskos darbus,         
izstrādā kursa gala darbu, nokārto eksāmenu. 
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Kopīgo vērtējumu studiju kursa apguvei veido: 15% apmeklējums un aktīvā          
dalība klases darbos, t.sk. situāciju analīžu diskusijās, 15% individuālā         
mācību žurnāla izstrāde, 30% grupas projekts, 40% rakstiskais eksāmens         
kursa noslēgumā. 
 

Studiju metodes 
 

Mācību stundu skaits 
(1 KP = 40 stundas 

studenta darba) 
Lekcija 25% 
Situāciju analīze, grupas projekta izstrāde un 
prezentācija 

30% 

Seminārs 25% 
Patstāvīgs praktiskais darbs, individuālais 
Mācību žurnāls  

10% 

Darbs bibliotēkā, patstāvīgās studijas 10% 
 Kopā 80 stundas 

Plānotie studiju rezultāti 
(zināšanas, prasmes, 
kompetences) 
 

1. Studentam (ei) ir zināšanas par līderību un cilvēkresursu vadīšanas         
funkcijām un teorētiskiem pamatiem. 

2. Studentam (ei) ir izpratne par operacionālajiem cilvēkresursu vadīšanas        
procesiem: plānošanu, atlasi, izpildes vadīšanu, motivāciju un       
apbalvošanu, darbinieku apmācību un attīstību. 

3. Studentam (ei) ir analītiskā spēja pielietot līderības instrumentus un          
cilvēkresursu vadīšanas prasmes dažādās organizācijās. 

 
Studiju rezultātu vērtēšanas 
metodes un kritēriji 
 

       Studiju rezultāti 
 

Pārbaudes forma 
1. 2. 3. 

Situāciju analīze, mācību 
žurnāls ● ● ● 

Grupas projekts un tā 
prezentācija ● ● ● 

Rakstiskais eksāmens ● ● ● 
Obligātā un 
papildliteratūra  
 
 

Obligātā literatūra: 
1. Radcliff, S., Leadership plain and simple, Pearson, 2012 
2. Dessler, G., Fundamentals of Human Resource Management, Pearson,        

2015 
Papildliteratūra: 
1. Clawson, J.G. Level Three Leadership: Getting Below the        

Surface.-Clawson, Pearson Prentice-Hall, 2011 
2. http://www.wfpma.com/ 
3. http://www.peoplemanagement.co.uk/ 
4. http://www.personneltoday.com/ 
5. http://knowledge.wharton.upenn.edu/ 
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Rekomendējamie izvēles 
kursa elementi 

Tiek saskaņots, uzsākot studiju kursu 

 


