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STUDIJU KURSA APRAKSTS  
  

Studiju kursa nosaukums Kvalitātes vadīšana 

Programma Uzņēmējdarbības vadīšana  

Studiju gads 4. 

Akadēmiskais gads 2017./2018. 

Studiju līmenis Bakalaura studiju programma 

Studiju kursa kods BVa040 

Studiju kursa docētājs/i Lāsma Lancmane 

ECTS kredītpunktu 

apjoms (1 Latvijas KP 

atbilst 1,5 ECTS) 

3 ECTS 

Kursa apjoms 2 KP, Latvijas KP jāreizina ar 1,5, lai iegūtu ECTS kredītpunktus 

Studiju īstenošanas 

valoda 

Latviešu 

Studiju kursa veids 

(obligātais, izvēles) 

Obligāts 

Semestris, kad kurss tiek 

īstenots 

7. 

 

Studiju kursa īstenošanas 

veids  

Docētāja klātbūtne 

Kursa īstenošanas mērķis Sagatavot kompetentus uzņēmumu vadītājus, kuri pārzina iekšējā audita kā 

vadības instrumenta būtību un procesus, prot analizēt un novērtēt kvalitātes 

vadības procesa organizāciju, identificēt problēmas kvalitātes sistēmas 

nodrošināšanā un izstrādāt kvalitātes pilnveidošanas risinājumus. 

Prasības studiju kursa 

apguves uzsākšanai 

Vadībzinības, Svešvalodu zināšanas, Finanšu vadība, Mārketings, 

Uzņēmējdarbība, Datorprasmes, Tiesību zinības 

Studiju kursa saturs 

 

 

1. Kvalitātes jēdziens un filozofija.  

2. Kvalitātes definēšana un stratēģiskā plānošana. 

3. Kvalitātes procesa īstenošana un tā dalībnieku raksturojums. 

4. Kvalitātes problēmu noteikšanas un pilnveidošanas instrumenti. 

5. Kvalitātes vadības sistēmas, to ieviešana, nodrošināšana un 

uzturēšana. 

 

Studējošo patstāvīgā 

darba organizācija un 

uzdevumi /Plānotās 

studiju formas un 

mācīšanas metodes 

Students apmeklē lekcijas un praktiskās nodarbības, iesniedz individuālos 

darbus. Kopīgo vērtējumu studiju kursa apguvei veido: 10 % aktīva līdzdalība 

lekcijās un diskusijās; 60% patstāvīgo darbu sagatavošana un prezentācija; 

30% rakstiski darbi kursa laikā. 

Studiju metodes Studenta darba apjoms 

Lekcijas un semināri 16 

Praktiskie darbi 16 

Patstāvīgo darbu sagatavošana un prezentācija 8 

Darbs bibliotēkā, patstāvīgas studijas 40 

 Kopā 80 stundas 

Plānotie studiju rezultāti 

(zināšanas, prasmes, 

kompetences) 

 

 

1. Izprot vadības instrumenta būtību un spēj iegūtās zināšanas 

profesionāli pielietot uzņēmuma darbības pilnveidei un mērķu 

īstenošanai. 

2. Spēj patstāvīgi apgūt jaunas zināšanas, analizēt, sistematizēt un 

integrēt iegūto informāciju. 
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3. Spēj izstrādāt un argumentēti diskutēt, aizstāvēt savus ieteikumus, 

lēmumus. 

4. Spēj rīkoties ētiski un izprast atbildību par profesionālās darbības 

ietekmi uz vidi un sabiedrību. 

5. Spēj uzņemties atbildību, prot strādāt komandā, deleģēt un koordinēt 

pienākumu izpildi, efektīvi plānot un organizēt savu darbu, kā arī 

risināt konflikta situācijas. 

 

Studiju rezultātu 

vērtēšanas metodes un 

kritēriji 

 

 

              

Studiju rezultāti 

 

Pārbaudes forma 

1. 2. 3. 4. 5. 

Praktiskais darbs auditorijā     ● ●      ●  ● 

Patstāvīgais darbs un tā 

prezentācija 
    ● ●      ● ● ● 

Seminārs     ● ●      ● ● ● 

 Eksāmens     ● ●  ●  

Obligātā un 

papildliteratūra  

 

 

Obligātā literatūra: 

1. Donna, C. S., Summers Quality. Upper Saddle River, New Jersey : 

Prentice Hall, 2006. 

2. Goetsch, D.L., Davis, S. B., Quality management for organizational 

excellence introduction to total quality, Pearson/Prentice Hall in 

Upper Saddle River,N.J., 2010  

Papildu literatūra: 

1. Hoyle, D., Quality Management Essentials, Butterworth-Heinemann,   

2007. 

2. Knowles G., Quality Management, bookboon.com, 2011 

Rekomendējamie izvēles 

kursa elementi 

Tiek saskaņots, uzsākot studiju kursu 

 

Docētājs    ____________________/L. Lancmane/ 

 

      


