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STUDIJU KURSA APRAKSTS  
  

Studiju kursa nosaukums  Zināšanu vadīšana 

Programma Uzņēmējdarbības vadīšana 

Studiju gads 4. 

Akadēmiskais gads 2017./2018. 

Studiju līmenis Bakalaura studiju programma  

Studiju kursa kods BVa039 

Studiju kursa docētājs/i Lāsma Lancmane 

Kursa apjoms 2KP, 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 

Latviešu 

Studiju kursa veids 

(obligātais, izvēles) 

izvēles 

Semestris, kad kurss tiek 

īstenots 

7. 

 

Studiju kursa īstenošanas 

veids  

Docētāja klātbūtne 

Kursa īstenošanas mērķis Iepazīstināt studentus ar zināšanu vadības jēdzieniem un pamatelementiem, 

tās lomu uzņēmuma vadīšanā. Attīstīt praktiskās iemaņas zināšanu vadības 

elementu definēšanai, novērtēšanai un pilnveidošanai, dot prasmes atlasīt 

nepieciešamos instrumentu zināšanu apzināšanai un veiksmīgai izmantošanai. 

Prasības studiju kursa 

apguves uzsākšanai 

Stratēģiskā vadība, Personāla vadība, Vadības informācijas sistēmas, ļoti 

labas angļu valodas zināšanas. 

Studiju kursa saturs 

 

1. Zināšanu darbs un tā organizācija.  

2. Zināšanu vadības filozofijas, pamatnostādnes un principi. 

3. Zināšanu veidi un to nozīme uzņēmumā. 

4. Zināšanu vadības metodes, rīki un tehnikas. 

5. Labā prakse un pieredze zināšanu vadības jomā. 

6. Zināšanu vadības praktiskās ieviešanas aspekti uzņēmumā.  

7. Intelektuālā īpašuma aizsardzības formas un veidi. 

8. Intelektuālo īpašumu tiesību aizsardzība Latvijā. 

9. Latvijas izgudrotāji un nozīmīgākie izgudrojumi. 

Studējošo patstāvīgā 

darba organizācija un 

uzdevumi / Plānotās 

studiju formas un 

mācīšanas metodes 

 

Studiju metodes Studenta darba apjoms  

Lekcijas 18 

Rakstveida grupas darbs 6 

Semināri 4 

Patstāvīgā darba prezentācijas sagatavošana 22 

Darbs bibliotēkā, patstāvīgas studijas 30 

 Kopā 80 stundas 

Plānotie studiju rezultāti 

(zināšanas, prasmes, 

kompetences) 

 

1. Novērtēt teoriju pielietojamību biznesa vadībā, noteikt pārrāvumus starp 

teoriju un praksi. 

2. Diagnosticēt biznesa situācijas cēloņus un rast risinājumus saistībā ar 

apgūto teoriju, prast aizstāvēt piedāvātos risinājumus. 
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 3. Prast savākt, apkopot un izskaidrot viedokļus par praktisko zināšanu 

vadīšanas pielietojumu. 

Studiju rezultātu 

vērtēšanas metodes un 

kritēriji 

 

 

Studiju rezultāti 

Pārbaudes forma 
1. 2. 3. 

Lekcijas •   

Rakstveida grupas darbs • •  

Semināri • • • 

Patstāvīgā darba 

prezentācijas sagatavošana 

• • • 

Darbs bibliotēkā, patstāvīgas 

studijas 

• • • 

Obligātā un 

papildliteratūra  

 

 

Obligātā literatūra:  

1. Davenport T., Prusak L. Working Knowledge: How Organizations 

Manage What They Know. Harvard Business School Press, 2000. 

2. Tiwana, A., The Knowledge Management Toolkit, Practical 

Techniques for Building a Knowledge management System. Prentice 

Hall PTR. Upper Saddle River, 2000. 

Papildliteratūra: 

1. Bergeron B., Essentials of Knowledge Management, John 

Wiley&Sons, 2003  

Rekomendējamie izvēles 

kursa elementi 

Tiek saskaņots, uzsākot studiju kursu 

 

 

 

 

Docētājs    ____________________/L. Lancmane/  


