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ECTS kredītpunktu 

apjoms (1 Latvijas KP 

atbilst 1,5 ECTS) 

3 ECTS 

Kursa apjoms 2 KP 

Studiju īstenošanas 

valoda 

Latviešu 

Studiju kursa veids 

(obligātais, izvēles) 

Obligātais 

Semestris, kad kurss tiek 

īstenots 

5. 

 

Studiju kursa īstenošanas 

veids  

Docētāja klātbūtne 

Kursa īstenošanas mērķis Iepazīstināt studentus ar jaunākajām uzņēmumu vadībā lietotajām informāciju 

tehnoloģijām, kā arī raksturot to galvenās attīstības tendences. Studiju kursa 

mērķis ir iepazīstināt ar vadības informācijas sistēmām, kā arī to izmantošanu 

lēmumu pieņemšanas procesā. Studentiem jāgūst sapratne par vadības 

informācijas sistēmu pielietojumu uzņēmumos to operāciju un vadības 

nodrošināšanai, informācijas nodrošinājumu vadības lēmumu pieņemšanai, 

par riskiem, kas apdraud informācijas sistēmu lietošanu, un kā šo risku 

ietekmi mazināt. Studenti gūst izpratni par tehnoloģiju lomu jaunu inovatīvu 

preču/pakalpojumu izstrādē. 

Prasības studiju kursa 

apguves uzsākšanai 
Informātika, uzņēmējdarbības pamati  

Studiju kursa saturs 

 

 

1. Mūsdienu informāciju tehnoloģijas uzņēmējdarbībā. 

2. Informācijas tehnoloģiju infrastruktūra. 

3. Informatīvo sistēmu izmantošana uzņēmumu vadībā.  

4. Datu apstrādes un glabāšanas jautājumi.  

5. Uzņēmuma informatīvo sistēmu drošība un ētiskie jautājumi. 

6. Informatīvo sistēmu ieviešana un izmaksas. 

 

Studējošo patstāvīgā 

darba organizācija un 

uzdevumi /Plānotās 

studiju formas un 

mācīšanas metodes 

Kopīgo vērtējumu studiju kursa apguvei veido: līdzdalība un darba kvalitāte 

semināros 20%; patstāvīgie darbi 20%; kontroldarbs 10%; eksāmens 50%.  

Studiju metodes Studenta darba apjoms 

Lekcijas 12 

Praktiskie darbi, semināri 16 

Problēmsituācijas analīze (case study), semināri 12 

Pastāvīgā darba sagatavošana un prezentācija 16 

Darbs bibliotēkā, patstāvīgas studijas 24 

 Kopā 80 stundas 

Plānotie studiju rezultāti 

(zināšanas, prasmes, 

1. Prasme izanalizēt un noteikt uzņēmumam vispiemērotākās informāciju 

tehnoloģijas. 
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kompetences) 

 

 

2. Prasme ieteikt risinājumus, kā modernos informāciju tehnoloģiju 

līdzekļus var izmantot uzņēmuma vadībā.  

3. Prasme  formulēt uzņēmuma informatīvo tehnoloģiju stratēģiju un 

saskaņot to ar uzņēmuma vadības stratēģiju.  

4. Prasme izvērtēt IT riskus un izstrādāt pasākumu plānu to novēršanai. 

5. Prasme izvērtēt informācijas tehnoloģiju kā pievienotās vērtības 

radītāju. 

Studiju rezultātu 

vērtēšanas metodes un 

kritēriji 

 

 

 Studiju rezultāti 

 

Pārbaudes forma 

1. 2. 3. 4. 5. 

Semināri auditorijā      

Patstāvīgais darbs un tā 

prezentācija 
     

Rakstiski mājas darbi      

Rakstisks eksāmens       
 

Obligātā un 

papildliteratūra  

 

 

Obligātā literatūra: 

1. Kenneth, C.L. and Laudon., J. P. 2012. Management Information 

Systems:, 12th edition, Upper Saddle River, New Jersey: Prentice-Hall 

2. Brown, C. W., DeHayes, D.W., Hoffer, J.A., Wainright, M.E. and 

Perkins. W.C., 2008. Managing Information Technology, 6th edition. 

Upper Saddle River, New Jersey: Prentice-Hall. 

3. O’Brien, J., Marakas, G., Management Information Systems, 10th 

edition, 2010 

Papildliteratūra: 

1. Laudon, K., Traver, C.,G., E-Commerce 2011, Prentice Hall, 2011, 

912 pp  

2. Aktuālākie interneta resursi 
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