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STUDIJU KURSA APRAKSTS  
  

Studiju kursa nosaukums  Mikroekonomika  

Programma Bakalaurs „Starptautiskās finanses”  

Studiju gads 1 

Akadēmiskais gads 2022./2023. 

Studiju līmenis Pirmais, Bakalaura studiju programma  

Studiju kursa kods BFa005 

Studiju kursa docētājs/i Kristaps Lešinskis 

Kursa apjoms 2 KP 

ECTS apjoms (1 Latvijas 

KP atbilst 1,5 ECTS) 

3 ECTS  

Studiju īstenošanas 

valoda 

angļu 

Studiju kursa veids 

(obligātais, izvēles) 

obligātais 

Semestris, kad kurss tiek 

īstenots 

2 

 

Studiju kursa īstenošanas 

veids  

Docētāja klātbūtne 

Kursa īstenošanas mērķis Studiju kursa mērķi ir sniegt studentiem izpratni par mikroekonomikas 

pamatprincipu un tehniku izmantošanas nepieciešamību starptautiskajā biznesā; 

kā arī rast izpratni par mikroekonomikas lomu starptautiskā biznesa 

neviendabīgā dinamiskajā ārējās ekonomikas vidē.  

Prasības studiju kursa 

apguves uzsākšanai 

1. Prezentācijas prasmes ar PowerPoint. 

2. Matemātikas zināšanas (formulas un grafiku analīze). 

3. Akadēmiskā spēja attiecināt sarežģītas ekonomikas teorijas uz reālo 

vidi.   

Studiju kursa saturs 

 

1. Ekonomikas problēma 

2. Pieprasījuma teorija 

3. Piedāvājuma teorija 

4. Līdzsvara cenas noteikšana 

5. Pieprasījuma elastīgums 

6. Piedāvājuma cenas elastība 

7. Minimālā, maksimāla cena, algas 

8. Uzņēmuma Ekonomika 

9. Lielie uzņēmumi / mazie uzņēmumi 

10. Konkurence, monopols, oligopols 

Studējošo patstāvīgā 

darba organizācija un 

uzdevumi / Plānotās 

studiju formas un 

mācīšanas metodes  

Students apmeklē nodarbības, lekcijas, piedalās praktiskajos darbos, semināros, 

izpilda patstāvīgos, grupu un mājas darbus. Gala vērtējums sastāv no: 25% 

apmeklējums un aktīvā dalība nodarbībās, 35% individuālā darba (situācijas 

analīzes) prezentācija, 40% gala eksāmens.  

Studiju metodes Mācību stundu skaits 

(1 KP = 40 stundas studenta 

darba) 

Lekcijas 20% 
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Semināri 20% 

Praktiskie darbi 18% 

Patstāvīgā darba sagatavošana un 

prezentācija 

18% 

Darbs bibliotēkā, patstāvīgas studijas 24% 

 Kopā 80 stundas 

Plānotie studiju rezultāti 

(zināšanas, prasmes, 

kompetences) 

 

Kursa beigās studenti būs spējīgi: 

1. izmantot mikroekonomikas teorijas un pamatprincipus reālajās situācijās; 

2. analizēt reālās ekonomikas trendus mikroekonomikas terminoloģijas 

kontekstā;  

3. noteikt uzņēmuma lielumu un industrijas struktūru mikroekonomikas 

kontekstā.  

Studiju rezultātu 

vērtēšanas metodes un 

kritēriji 

Studiju rezultāti 

Pārbaudes forma 
1. 2. 3. 

Semināri, praktiskie darbi ● ● ● 

Rakstiskais gala eksāmens ● ● ● 

Individuālā darba 

prezentācija (situācijas 

analīze) 

● ● ● 

Obligātā un 

papildliteratūra  

Obligātā literatūra: 

1. Krugman, P., Wells, R., Economics, 6th edition, Worth Publishers, 

2021 

 

Papildliteratūra: 

1. Rilett, N.H., Microeconomics, Copyright N.H.Rilett, 2010 

Rekomendējamie izvēles 

kursa elementi 

Tiek saskaņots, uzsākot studiju kursu 

 


