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STUDIJU KURSA APRAKSTS  
  

Studiju kursa nosaukums Uzņēmējdarbība starptautiskajos tirgos  

Programma Uzņēmējdarbības vadīšana 

Studiju gads 4.  

Akadēmiskais gads 2017./2018. 

Studiju līmenis Bakalaura studiju programma 

Studiju kursa kods BVa037 

Studiju kursa pasniedzējs Tatjana Volkova 

ECTS kredītpunktu 

apjoms (1 Latvijas KP 

atbilst 1,5 ECTS) 

3 ECTS 

Kursa apjoms 2 KP (3 ECTS)  

Studiju īstenošanas 

valoda 

latviešu 

Studiju kursa veids 

(obligātais, izvēles) 

obligātais 

Semestris, kad kurss tiek 

īstenots 

7. 

 

Studiju kursa īstenošanas 

veids  

Pasniedzēja klātbūtne 

Kursa īstenošanas mērķis Aplūkot un izprast starptautiskās uzņēmējdarbības aspektus, īpatnības, 

problemātiku, ar kuru sastopas starptautiskas uzņēmējdarbības veicēji – 

uzņēmumu īpašnieki un vadītāji. 

Prasības studiju kursa 

apguves uzsākšanai 

Uzņēmējdarbība, Vadībzinātnes pamati, mikroekonomika, makroekonomika, 

mārketings. 

Studiju kursa saturs 

 

 

1. Uzņēmumu darbības priekšrocības starptautiskajos tirgos. 

2. Uzņēmuma darbības stratēģijas starptautiskajos tirgos 

3. Biznesa situācijas analīze 

4. Uzņēmumu ieejas veidi ārējos tirgos: priekšrocības un trūkumi 

5. Biznesa situācijas analīze 

6. Ofšoru ārpakalpojums: ietekme uz starptautisko biznesu un tā vadību  

7. Klasteri un to vadīšana uzņēmumu starptautiskās konkurētspējas 

paaugstināšanai.  

8. Uzņēmumu globālie izaicinājumi: organizatorisko struktūru izvēle  

9. Individuālās prezentācijas: Zinātnisko rakstu analīzes 

10. Grupu darbu prezentācijas par brīvi izvēlēta uzņēmuma darbību 

starptautiskajā tirgū  

 

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 nodarbību apmeklētība – 20%, 

individuālā patstāvīgā darba vērtējums – 30%, grupu darba prezentācija – 

30%, un aktivitāte nodarbībās – 20%. 

Studiju metodes Studenta darba apjoms 

Lekcijas 40 

Individuālais darbs 8 

Literatūras studijas, situācijas analīze u. c. 16  

Patstāvīgais grupu darbs 16 

 Kopā 80 stundas 
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Plānotie studiju rezultāti 

(zināšanas, prasmes, 

kompetences) 

 

 

Vispārīgās kompetences: 

1. Spēj izvērtēt nepieciešamo informāciju problēmas risināšanai, spēj atrast šo 

informāciju, analizēt un sintezēt informāciju. 

2. Spēj studēt literatūru latviešu un angļu valodā, izvērtēt rakstītā galvenos 

apgalvojumus, sniegt mutisku un rakstisku apkopojumu par izstudēto 

literatūru. 

3. Spēj uzstāties auditorijas priekšā, īsi, skaidri un saprotami formulējot savu 

domu. 

Speciālās kompetences: 

1. Spēj parādīt zināšanas par starptautiskās uzņēmējdarbības būtību, 

globalizāciju un tās ietekmi uz uzņēmējdarbību, prasmes izvērtēt problēmas. 

2. Spēj parādīt zināšanas par starptautiskās uzņēmējdarbības nosacījumiem, 

darbības stratēģijām un saistību ar ieejas veidiem ārējā tirgū. 

3. Spēj parādīt prasmi izvērtēt piemērotāko stratēģiju ieejai ārējā tirgū un 

pamatot tās izvēli.  

 

Studiju rezultātu 

vērtēšanas metodes un 

kritēriji 

 

 

        

Studiju rezultāti 

 

Pārbaudes forma 

1. 2. 3. 4. 

Rakstisks darbs auditorijā ●  ●  

Patstāvīgais darbs  ●   

Rakstisks eksāmens ● ● ● ● 

Obligātā un 

papildliteratūra  

 

 

1. Bizness pāri robežām, LU akadēmiskais apgās, 2010.  

2. The New rules of Globalization, Harvard Business Review, Ja-Febr, 

2014,p.103 – 107 

3. Finding great ideas in emerging markets, Harvard Business Review, 

Sept 2011, p.115 – 120 

4. The CEO of Heinz on Powering Growth in Emerging Markets, 

Harvard Business Review, Oct 2011, p. 47 – 50 

5. Vislabākais plāns, Forbes, 2013., Jūlijs, 65. – 71.lpp 

6. Asia New model company, The Economist, 2011, October 

7. M. Kent Thinking outside yhe bottle, McKinsey &company, Dec, 

2013 

8. Have you restructured for Global success? Harvard Business Review, 

2011, Oct, p.123- 127 

9. Business case:  

Colgate Max Fresh: Global Brand Roll-out,  Harvard Business school, 

2011  

 

Rekomendējamie izvēles 

kursa elementi 

Tiek saskaņots, uzsākot studiju kursu 

 

 

Docētājs    ____________________/T.Volkova/  
 

 

 

 

 

 

  


