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STUDIJU KURSA APRAKSTS  
 

Studiju kursa nosaukums E-komercija 
Programma Bakalaurs „Starptautiskās finanses”  
Studiju gads 2 
Akadēmiskais gads 2017./2018. 
Studiju līmenis Pirmais, Bakalaura studiju programma  
Studiju kursa kods BFa036 
Studiju kursa docētājs/i Jānis Hermanis 
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 

4 
 

Studiju kursa īstenošanas 
veids  

Docētāja klātbūtne 

Kursa īstenošanas mērķis Nodrošināt zināšanas un prasmes uzņēmuma konkurētspējas      
paaugstināšanā, izmantojot visjaunākās interneta un mobilās      
tehnoloģijas 

Prasības studiju kursa 
apguves uzsākšanai 

Informātika un datu bāzu vadības sistēmas, Mārketings 
 

Studiju kursa saturs 
 
 

1. E-komercijas un e-biznesa pamatjēdzieni. 
2. E-komercijas biznesa modeļi. 
3. E-komercijas infrastruktūra. 
4. Web lapu dizains. 
5. Mārketings interneta vidē. 
6. Sociālie mediji, sociālās platformas, sociālie tīkli. 
7. Maksājumi un drošība interneta vidē. 
8. Mobilā komercija. 
9. E-komercijas stratēģijas izstrāde. 

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

Students apmeklē lekcijas, piedalās semināros, prezentē      
individuālo darbu. 
Kopīgo vērtējumu studiju kursa apguvei veido: 20% aktīva        
līdzdalība diskusijās un semināros; 60% pastāvīgā darba       
sagatavošana un prezentācija; 20% rakstiskais eksāmens kursa       
noslēgumā. 

Studiju metodes Studenta darba 
apjoms 
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(1 KP = 40 
stundas 

studenta darba) 
Lekcijas 20% 
Praktiskie darbi 10% 
Situācijas analīze, semināri 10% 
Pastāvīgā darba sagatavošana un prezentācija 10% 
Darbs bibliotēkā, patstāvīgas studijas 50% 
 Kopā 80 

stundas 
Plānotie studiju rezultāti 
(zināšanas, prasmes, 
kompetences) 
 
 

1. Izvērtēt uzņēmuma iespējas uzsākt uzņēmējdarbību     
interneta vidē. 

2. Mācēt izstrādāt interneta mārketinga pasākumu plānu. 
3. Spēt izmantot sociālos rīkus uzņēmuma popularizēšanai un       

saziņai ar klientiem. 
4. Izvērtēt ar internetu saistītos drošības riskus. 
5. Spēt izstrādāt e-komercijas stratēģijas galvenos virzienus. 

Studiju rezultātu 
vērtēšanas metodes un 
kritēriji 
 
 

 
 Studiju rezultāti 
 
Pārbaudes forma 

1. 2. 3. 4. 

Semināri auditorijā · ·   
Patstāvīgais darbs un tā 
prezentācija 

  ·  

Rakstisks mājas darbs  ·  · 
Rakstisks eksāmens 
(tests) 

· · · · 

 
Obligātā un 
papildliteratūra  
 
 

Obligātā literatūra: 
1. Laudon,K.C., Traver, C.G., E-commerce, 13th.ed.,     

Pearson, 2017 
Papildliteratūra: 

1. Turban, E., King, D., Lang, J. Introduction to Electronic         
Commerce, Prentice Hall, 2011 

2. Chaffey, D., E-Business and E-Commerce Management:      
Strategy, Implementation and Practice, Prentice Hall, 2014 

3. Kelly, N., How to measure social media, Pearson        
education, 2013 

4. Tuten, T.L., Solomon, M.R., Social media marketing,       
Pearson education international, 2016 

Rekomendējamie izvēles 
kursa elementi 

Tiek saskaņots, uzsākot studiju kursu 
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