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STUDIJU KURSA APRAKSTS  
 

Studiju kursa nosaukums  Organizāciju vadība 
Programma Bakalaurs „Starptautiskās finanses”  
Studiju gads 1 
Akadēmiskais gads 2017./2018. 
Studiju līmenis Pirmais, Bakalaura studiju programma  
Studiju kursa kods BFa028 
Studiju kursa docētājs/i Dr.Tatjana Volkova 

Carl Olsen 
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) obligāts 
Semestris, kad kurss tiek 
īstenots 

1 
 

Studiju kursa īstenošanas 
veids  Docētāja klātbūtne 
Kursa īstenošanas mērķis Sniegt teorētiskās un praktiskās zināšanas par vadīšanas pamata funkcijām         

- plānošana, organizēšana, līderība, kontrole – ar mērķi sasniegt         
uzņēmuma mērķus. Īpašs uzsvērs tiks likts uz efektīva vadītāja prasmēm. 

Prasības studiju kursa 
apguves uzsākšanai Law and Office Management 

Studiju kursa saturs 
 

1. Organizācijas un vadība 
2. Organizācijas iekšējā vide 
3. Organizācijas ārējā vide 
4. Vadības līmeņi 
5. Vadītāja loma un funkcijas 
6. Motivācija un motivācijas teorijas 
7. Līderības stili 
8. Laika pārvaldība 
9. Ilgtspējība un uzņēmuma sociālā atbildība 
10. Korporatīvā reputācija 

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

Students apmeklē lekcijas, piedalās semināros, prezentē individuālo un        
grupu darbus. 
Kopīgo vērtējumu studiju kursa apguvei veido: 10% aktīvā dalība         
nodarbībās, 15% praktiskie darbi, 35% ikdienas testi, 40% gala eksāmens. 

Studiju metodes Studenta darba apjoms 
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(1 KP = 40 stundas 
studenta darba) 

Lekcijas 15% 
Grupas darbs 10% 
Semināri, praktiskie darbi 15% 
Patstāvīgā darba sagatavošana un prezentēšana 10% 
Darbs bibliotēka, patstāvīgas studijas 50% 
 Kopā 80 stundas 

Plānotie studiju rezultāti 
(zināšanas, prasmes, 
kompetences) 

1. Izprot vadības fundamentālus principus. 
2. Spēj strādāt komandā, izprot vadītāja atbildību, un līderības        

lomu. 
3. Izprot biznesa ētikas un uzņēmuma sociālās atbildības lomu        

organizācijas vadībā. 
Studiju rezultātu 
vērtēšanas metodes un 
kritēriji 

Studiju rezultāti 
Pārbaudes forma 1. 2. 3. 

Praktiskie darbi klasē ● ● ● 
Individuāls darbs un prezentācija ● ● ● 
Rakstisks eksāmens ● ● ● 

Obligātā un 
papildliteratūra  

Obligātā literatūra: 
1. Slocum, J.W., Jackson, S.E., Hellriegel, D., Competency-Based 

Management, Thomson, 2007 
Papildu literatūra: 

1. Armstrong, M., How to be an Even Better Manager : a complete            
A-Z of proven techniques and essential skills, Kogan Page,         
London, Philadelphia, 2017 

2. Armstrong, M., Tina,S., A Handbook of Management and        
Leadership: a guide to managing for results, Kogan Page, London;          
Sterling, 2017. 

3. Certo, S., Modern Management, Prentice Hall, Upper Saddle River,         
2015. 

4. Griffin, R.W., Fundamentals of management, South-Western 
Cengage Learning, Mason, 2015. 

Rekomendējamie izvēles 
kursa elementi 

Tiek saskaņots uzsākot studiju kursu 

 


