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STUDIJU KURSA APRAKSTS  
 

Studiju kursa nosaukums  Mārketings 
Programma Bakalaurs „Starptautiskās finanses”  
Studiju gads 1 
Akadēmiskais gads 2017./2018. 
Studiju līmenis Bakalaura studiju programma  
Studiju kursa kods BFa027 
Studiju kursa docētājs/i Dita Danosa 
Kursa apjoms 2KP 
ECTS kredītpunktu 
apjoms 

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 Studiju kurss ir veidots kā pamata kurss mārketinga valodā un būtiskākajos           
mārketinga aspektos. Tas balstās zināšanu un izpratnes attīstīšanā studentos par          
uzņēmumiem saistošu mārketinga stratēģiju izstrādi, kuru realizācija veicina        
segmenta vajadzību apmierināšanu un ilglaicīgu attiecību veidošanu. Tā fokuss         
ir mārketinga pamat koncepti un mārketinga loma organizācijā, kā arī          
sabiedrībā. Kursā tiek aptverta mārketinga segmentācija, produktu attīstība,        
cenu noteikšana, izplatīšana un veicināšana. Kursā ir integrētas arī ārējā vides,           
mārketinga izpētes, starptautiskā/globālā mārketinga tēmas saistībā ar kultūras        
atšķirību, ētikas un tehnoloģiskā progresa ietekmes uz mārketingu aspektiem. 

Prasības studiju kursa 
apguves uzsākšanai 

Statistika, Tiesību zinības un lietvedība 

Studiju kursa saturs 
 

1. Mārketings, tā saturs un process. 
2. Mārketinga vides analīze. 
3. Mārketinga informācijas vadīšana un Klientu viedokļa izzināšana 
4. Patērētāju un biznesa tirgi. Patērētāja uzvedība.  
5. Klientu orientēta mārketinga stratēģija: Vērtības radīšana mērķa 

patērētājiem  
6. Produkta un pakalpojuma izstrāde: integrēta mārketinga elementu 

kompleksa izstrāde 
7. Cenas noteikšana: Patērētāja vērtības uztveres izprašana un vērtības 

nodrošināšana 
8. Mārketinga kanāli: Vērtības piegāde  
9. Zīmola izstrāde un zīmola kapitāla vadīšana  
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10. Produkta vērtības komunicēšana: Integrētas mārketinga komunikācijas 
stratēģijas 

11. Globālais mārketings 
12. Ilgtspējīgais mārketings: Sociālā atbildība un ētiskums 

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

Studiju kursā ir augsta interaktivitātes pakāpe starp docētāju un studentiem.          
Mārketinga pamata principi tiks izstāstīti lekciju veidā, taču lielākā kursa daļa           
tiks pavadīta studentiem apgūtos konceptus pielietojot dažādās darbībās -         
situāciju analīzē/prezentācijās, problēmu analīzē, un uzņēmuma -klienta       
uzdevumos. Problēmu risināšanas uzdevumi būs gan grupu, gan individuālie.  

Kopīgo vērtējumu studiju kursa apguvei veido:  
1. lekciju apmeklējums,  diskusijas auditorijā           10% 
2. auditorijas praktiskie darbi  un mājas darbi           40% 
3. patstāvīgā darba izstrāde un prezentēšana             20% 

      4.    Eksāmens                                                               20%. 

Studiju metodes 
Mācību stundu skaits 
(1 KP = 40 stundas 

studenta darba) 

Lekcijas 10% 
Klases praktiskie darbi 10% 
Diskusijas, situāciju analīzes 10% 
Projekta darba izstrāde un prezentēšana  20% 
Darbs bibliotēkā, patstāvīgās studijas 50% 
 Kopā 80 stundas 

Plānotie studiju rezultāti 
(zināšanas, prasmes, 
kompetences) 
 
 

1.Kritiska izpratne par mārketinga lēmumu kompleksumu un ar tiem saistītiem          
izaicinājumiem, kā arī par nepieciešamo procesu efektīvas mārketinga        
stratēģijas izstrādei. 

2.Zināšanas par mārketinga rīkiem un konceptiem, kurus jāpielieto mārketinga         
stratēģisko un taktisko lēmumu un darbību realizācijas procesā. 

3.Prasme veikt mārketinga  analīzi, izvēlēties mērķa segmentu, pozicionēt 
zīmolus, izstrādājot zīmola uztveres kartes, noteikt jauna produkta īpašību 
vērtību un novērtēt mārketinga komunikācijas efektivitāti.  

4.Attīstīt analītiskās, komunikācijas un prezentācijas prasmes.  
Studiju rezultātu 
vērtēšanas metodes un 
kritēriji 
 
 

Studiju rezultāti 
Pārbaudes forma 1. 2. 3.-4. 

Klases praktisko darbu novērtējums ● ● ● 

Dalības diskusijā un situāciju 
analīzes snieguma novērtējums 

● ● ● 

Projekta darba novērtējums ● ● ● 

Rakstiskā eksāmena novērtējums   ● ● 
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Obligātā un 
papildliteratūra  
 

Obligātā literatūra: 

1. P. Kotler, G. Armstrong, Principles of Marketing (17th Edition),         
Pearson Education 2017, ISBN 978-0134492513 

Papildliteratūra: 

1. D.Martin,  J.Schouten, Sustainable Marketing, 2016, Prentice Hall, 
ISBN 978-9332536630 

2. D.Gini, G.Livingston, Marketing in the Round: How to develop an 
Integrated Marketing Campaign in the Digital Era, 2012, Cloth, ISBN 
978-0789749178 

3. M.Burk Wood, Marketing Plan Handbook, 5th Edition, 2012, Prentice 
Hall, ISBN 978-0133078350 

4. P.Baines, C.Fill, S.Rosengren, Marketing, Oxford University Press, 
2017, ISBN 978-0198748533 

5. Paul W. Farris, Neil T. Bendle, Phillip E. Pfeifer, David J. Reibstein, 
Marketing Metrics: The Definitive Guide to Measuring Marketing 
Performance, 3rd Edition, 2015, Pearson Prentice Hall, ISBN 
978-0134085968 

6. R. Kerin, S.Hartley, Marketing: The Core, 7th Edition, McGraw-Hill 
Irwin, 2017, ISBN 978-1259712364 

7. R.Kerin, R.Peterson, Strategic marketing Problems, 2013, Cloth, ISBN 
978-0132747257 

8. T.Tuten, M.R.Solomon, Social Media Marketing, 2nd Edition, 2016, 
Prentice Hall, ISBN 978-9351509240 

9. W.J.Keegan, M. Green, Global Marketing, 9th Edition, 2016, Prentice 
Hall, ISBN 978-0134129945 

10. Lecture handouts, selected readings 
Interneta resursi: 

1. Marketing Advertising Research Center, http://www.warc.com 
2. Sales & Marketing Management, http://www.salesandmarketing.com 
3. American Marketing Association, http://www.marketingpower.com 
4. Advertising World, http://advertising.utexas.edu/world/  
5. Direct Marketing News, http://www.dmnews.com 

Rekomendējamie izvēles 
kursa elementi 

Tiek saskaņots uzsākot studiju kursu 

 

http://www.salesandmarketing.com/
http://www.marketingpower.com/
http://advertising.utexas.edu/world/
http://www.dmnews.com/

