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STUDIJU KURSA APRAKSTS  
 

Studiju  kursa  nosaukums  Projektu vadīšana 
Programma  Bakalaurs „Starptautiskās finanses”  
Studiju  gads  2 
Akadēmiskais  gads  2017./2018. 
Studiju  līmenis  Pirmais, Bakalaura studiju programma  
Studiju  kursa  kods  BFa029 
Studiju  kursa  docētājs/i  Dr.Tatjana Volkova 

Thierry Kieffer 
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  Studiju kurss ir veidots ar mērķi, lai studenti apgūtu un nostiprinātu projekta            
vadīšanai nepieciešamās zināšanas, prasmes un iemaņas.  
 

Prasības  studiju  kursa 
apguves  uzsākšanai 

Organizāciju vadīšana, lietišķā komunikācija, tiesību zinības un lietvedība,        
finanšu analīze, statistika, matemātika 

Studiju  kursa  saturs 
 
 

1. Projekta un projektu vadīšanas definējums, projekta pazīmes. 
2. Projektu veidi, projektu izstrādes un vadīšanas aktualitāte. 
3. Projektu portfelis un tā vadīšanas specifika. 
4. Projekta komanda, projekta vadītāja funkcijas un loma projekta izstrādes         

un ieviešanas procesā. 
5. Projektu vadības speciālistu/vadītāju sertifikācija. 
6. Projekta izstrādes un vadīšanas posmi, to raksturojums. 
7. Projekta idejas radīšana un analīze. 
8. Projekta alternatīvu izvērtēšana.  
9. Projekta plānošana. Projekta risku noteikšana un to vadības plāna izstrāde. 
10. Projekta īstenošana un uzraudzība. 
11. Projekta noslēgums.  
12. Projekta vadīšanas datorprogrammas. 

 
 

Kursa apgūšana notiek, izmantojot 4 svarīgākās aktivitātes: lekcijas, grupas         
darbus klasē, patstāvīgā mājas darba izstrādi, kā arī ikviena studenta          
patstāvīgu darbu ārpus kontaktstundu perioda. Galīgā atzīme, ko students         
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Studējošo  patstāvīgā 
darba  organizācija  un 
uzdevumi  /Plānotās 
studiju  formas  un 
mācīšanas  metodes  

saņem kursa noslēgumā, veidojas pēc šādas atsevišķu darbu nozīmes         
struktūras: 20% aktīva līdzdalība lekcijās un darbu kvalitāte, 40% praktisko          
darbu izstrāde, 20% grupas patstāvīgā darba izstrāde un prezentācija,         
rakstisks eksāmens 20% 

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

darba) 
Lekcijas 15% 
Semināri 15% 
Praktiskie darbi 10% 
Grupas darba sagatavošana, prezentēšana 10% 
Darbs bibliotēkā, patstāvīgas studijas 50% 
 Kopā 80 stundas 

Plānotie  studiju  rezultāti 
(zināšanas,  prasmes, 
kompetences) 
 
 

1. Zināšanas un prasme patstāvīgi sagatavot un noformulēt projekta ideju,         
izanalizēt projekta iespējamās alternatīvas. 

2. Prasme sagatavot projekta ieviešanas plānu, laika grafiku, resursu plānu         
un budžetu. 

3. Prasme izveidot projekta komandu, nodefinēt katra projekta komandas        
locekļa veicamos pienākumus un uzdevumus. 

4. Prasme prezentēt un aizstāvēt izstrādāto projektu, pamatot tā izstrādāto         
ieviešanas plānu un budžetu. 

Studiju  rezultātu 
vērtēšanas  metodes un 
kritēriji 
 
 

       Studiju rezultāti 
 

Pārbaudes forma 
1. 2. 3. 4. 

Praktiskie darbi auditorijā • • • • 
Individuāls praktisks darbs • • • • 
Kontroldarbs • • • • 
Grupas patstāvīgā darba prezentācija • • • • 

Obligātā  un 
papildliteratūra  
 
 

Obligātā literatūra: 
1. Wysocki, R.K., Effective Project Management, John Wiley & Sons, 2013  
 
Papildliteratūra: 
1. Meredith, J. R. Project Management / A Managerial approach -9th ed. -         

John Wiley & Sons, 2015 
Rekomendējamie  izvēles 
kursa  elementi 

Tiek saskaņots, uzsākot studiju kursu 

 


