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STUDIJU KURSA APRAKSTS  
 

Studiju kursa nosaukums Loģistika 
Programma Bakalaurs „Starptautiskās finanses”  
Studiju gads 1 
Akadēmiskais gads 2017./2018. 
Studiju līmenis Pirmais, Bakalaura studiju programma  
Studiju kursa kods BFa038 
Studiju kursa docētājs/i Dr. Jurijs Agafonovs 
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) 

Izvēles 

Semestris, kad kurss tiek 
īstenots 

1 
 

Studiju kursa īstenošanas 
veids  

Docētāja klātbūtne 

Kursa īstenošanas mērķis Iepazīstināt ar loģistikas būtību un pamatjēdzieniem, parādīt loģistikas        
svarīgumu un saikni ar citām uzņēmējdarbības sastāvdaļām, aplūkot        
praktiskos piemērus loģistikas izmantošanā Latvijas uzņēmumos. 

Prasības studiju kursa 
apguves uzsākšanai Pamatzināšanas uzņēmējdarbībā, matemātikā, statistikā, datorprasmes. 

Studiju kursa saturs 
 
 

1. Loģistika un bizness.  
2. Datu un preču plūsmas.  
3. Loģistikas sistēmas.  
4. Piegādes ķēžu menedžments.  
5. Ražošanas loģistika. 
6. Transports – ārējā loģistika.  
7. Noliktavas – iekšējā loģistika. 
8. IT sistēmas loģistikā. 
9. Loģistikas prakse Baltijā. 

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

Studenti apmeklē lekcijas, iepazīstas ar loģistikas uzņēmumu praktisko        
darbību, sagatavo un prezentē referātu par apmeklējumā redzēto. 
Kopīgo vērtējumu studiju kursa apguvei veido: 20% aktīva līdzdalība         
lekcijās; 30% uzrakstīti 3 kontroldarbi, 20% patstāvīgā darba sagatavošana         
un prezentācija par apskatītiem loģistikas uzņēmumiem; 30% rakstiskais        
eksāmens kursa noslēgumā. 

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

Lekcijas 16 
Praktisko uzdevumu kalkulācijas 8 
Vizītes uz loģistikas uzņēmumiem un 
demonstrācijas 8 
Referātu prezentācija un apspriešana 8 
Referātu sagatavošana individuāli vai grupās 24 
Darbs bibliotēkā, patstāvīgas studijas 16 
 Kopā 80 stundas 

Plānotie studiju rezultāti 
(zināšanas, prasmes, 
kompetences) 
 
 

1. Zināšanas par loģistikas sistēmām un to elementiem. 
2. Sapratne par piegādes ķēžu efektivitātes analīzi un finansiālo        

optimizāciju. 
3. IT vadības sistēmu izmantošana loģistikā. 
4. Iepazīšanās ar mūsdienīgu loģistiku Latvijas uzņēmumos. 

Studiju rezultātu 
vērtēšanas metodes un 
kritēriji 
 
 

       Studiju rezultāti 
 

Pārbaudes forma 
1. 2. 3. 4. 

Rakstisks darbs auditorijā ● ● ●  
Patstāvīgais darbs un tā prezentācija ● ● ● ● 
Rakstisks eksāmens ● ● ●  

Obligātā un 
papildliteratūra  
 
 

Obligātā literatūra: 
1. Boyer, K., Verma, R., Operations and Supply Change Management         

for the 21st century, Cengage learning, 2009 
Papildliteratūra: 

1. Jeremy, F. S. Modelling the Supply Chain. 2nd edition, Thomson,          
2007 

2. Harrison, A., Remko, van H. Logistics Management & Strategy.         
Competing through the Supply Chain, Pearson, 4th edition, 2011.  

Rekomendējamie izvēles 
kursa elementi 

Tiek saskaņots, uzsākot studiju kursu 

 


