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STUDIJU KURSA APRAKSTS  
 

Studiju kursa 
nosaukums  

Inovācijas un radošums 

Programma Bakalaurs „Starptautiskās finanses”  
Studiju gads 2. kurss 
Akadēmiskais gads 2017./2018. 
Studiju līmenis Pirmais, bakalaura studiju programma 
Studiju kursa kods BFa041 
Studiju kursa 
docētājs/i 

Lauma Muižniece 

Kursa apjoms 4 KP, Latvijas KP jāreizina ar 1,5, lai iegūtu ECTS kredītpunktus 
ECTS kredītpunktu 
apjoms (1 Latvijas KP 
atbilst 1,5 ECTS) 

6 ECTS 

Studiju īstenošanas 
valod 

angļu 

Studiju kursa veids 
(obligātais, izvēles) 

izvēles 

Semestris, kad kurss 
tiek īstenots 

3 
 

Studiju kursa 
īstenošanas veids  

Docētāja klātbūtne 

Kursa īstenošanas 
mērķis 

Kursa mērķis ir stiprināt studentu zināšanas par inovāciju, tās dažādiem 
aspektiem. Kursa galvenā tēma ir dažādie inovācijas elementi un šo elementu 
vadība, ar uzsvaru uz inovācijas t.sk. zinātnes un tehnoloģiju lomu 
uzņēmējdarbībā, uzņēmuma izaugsmē un ilgtspējā. 

Prasības studiju kursa 
apguves uzsākšanai 

Organizāciju vadīšana, Mikroekonomika, Makroekonomika 

Studiju kursa saturs 
 

1. Inovācijas teorijas aspekti. 
2. Zinātnes un tehnoloģiju nozīme uzņēmējdarbībā, uzņēmuma attīstībā 

un ilgtspējā. 
3. Inovāciju, pētniecības un attīstības (P&A) vide Latvijā un Eiropā, 

labie piemēri, Nacionālā inovāciju sistēma. 
4. Pētniecība un attīstība (P&A), tās veidi and  piemēri. 
5. Zināšanu un tehnoloģiju pārnese un tās avoti, tehnoloģiju pārneses 

organizācijas, zinātnes un industrijas sadarbības piemēri; 
6. Finansiālais atbalsts inovācijai. 

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

Students apmeklē lekcijas un seminārus, pilda praktiskos darbus, situācijas         
analīzes darbus, sagatavo un prezentē grupas un individuālo darbu. Kopīgo          
vērtējumu studiju kursa apguvei veido: 50% aktīva līdzdalība diskusijās un          
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semināros; 30% pastāvīgā un grupu darba sagatavošana un prezentācija; 20%          
rakstiskais eksāmens kursa noslēgumā. 

Studiju metodes 

Studenta darba apjoms 
(1 KP = 40 stundas 

studenta darba) 
 

Lekcijas 20% 
Rakstveida grupas darbs 10% 
Semināri 10% 
Patstāvīgā darba/prezentācijas sagatavošana 10% 
Darbs bibliotēka, patstāvīgas studijas 50% 
 Kopā 160 stundas 

Plānotie studiju 
rezultāti (zināšanas, 
prasmes, kompetences) 
 

1. Studenti demonstrē izpratni par inovācijas, zinātnes un tehnoloģiju,        
pētniecības un attīstības (P&A) jēdzieniem, teorijām un to nozīmi         
uzņēmējdarbības attīstībā, ilgtspējā. 

2. Studenti spēj izstrādāt un formulēt ar inovāciju saistītas biznesa         
stratēģijas; 

3. Studentiem attīstītas ar inovācijas procesu vadīšanu un       
problēmsituāciju risināšanu saistītas spējas.  

Studiju rezultātu 
vērtēšanas metodes un 
kritēriji 
 
 

       Studiju rezultāti 
 

Pārbaudes forma 
 

  

Rakstisks darbs auditorijā ● ● ● 

Patstāvīgais un grupu darbs 
un to prezentācija ● ● ● 

Rakstisks eksāmens ● ● ● 

 
Obligātā un 
papildliteratūra  
 
 

Obligātā literatūra: 

1. Joe Tidd, John Bessant, Managing Innovation: Integrating 
Technological, Market and Organizational Change, 5th Edition, 2015. 

2. Carlota Perez, Technological revolutions and techno-economic 
paradigms 2009, 
http://technologygovernance.eu/files/main/2009070708552121.pdf . 

3. Erik Arnold et al., Technopolis Group, Latvia: Innovation System 
Review and Research Assessment Exercise: Final Report, 2014, 
http://izm.gov.lv/images/zinatne/ZISI/Latvia-systems-review_2014.pd
f . 

4.  León, LR, Miedzinski, M, Reid, A of Technopolis Group (2011) 
‘Cohesion policy and regional research and innovation‘, 
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http://ec.europa.eu/invest-in-research/pdf/download_en/rkf5th_brochu
re.pdf  

5. Chaminade, C, Edquist C 2006 ‘From Theory to Practice: The Use of 
the Systems of Innovation Approach in Innovation Policy‘ 
Innovation, Science, and Institutional Change, Jerald Hage and 
Marius Meeus (ed.), Oxford University press, United States, ISBN 
0-19-929919-6, p. 141-160 

Papildliteratūra: 

1. Innovation Union Scoreboard - 
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/facts-figures-analysi
s/innovation-scoreboard/index_en.htm 

2. ‘The Measurement of Scientific and Technological Activities. Oslo 
Manual. Guidelines for Collecting and Interpreting Innovation Data‘ – 
OECD, 2005, 3rd Edition - [s.l.], OECD Publishing, Eurostat, ISBN 
9789264013100 

3. „Frascati manual. Proposed standard practice for surveys on research 
and experimental development“ – OECD, 2002, Paris, France, OECD 
Publishing. On-line: 
http://www.uis.unesco.org/Library/Documents/OECDFrascatiManual
02_en.pdf 

Rekomendējamie 
izvēles kursa elementi 

Tiek saskaņots, uzsākot studiju kursu 

 


