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STUDIJU KURSA APRAKSTS  
  

Studiju kursa nosaukums  Uzņēmējdarbība un finanšu plānošana 

Programma Bakalaurs „Starptautiskās finanses”  

Studiju gads 2 

Akadēmiskais gads 2022./2023. 

Studiju līmenis Bakalaura studiju programma  

Studiju kursa kods BFa007 

Studiju kursa docētājs/i Dr. Michael Gerlich 

Kursa apjoms 4 KP, Latvijas KP jāreizina ar 1,5, lai iegūtu ECTS 

ECTS apjoms (1 Latvijas 

KP atbilst 1,5 ECTS) 

6 ECTS 

Studiju īstenošanas 

valoda 

Angļu 

Studiju kursa veids 

(obligātais, izvēles) 

Obligāts 

Semestris, kad kurss tiek 

īstenots 

3 

 

Studiju kursa īstenošanas 

veids  

Docētāju klātbūtne 

Kursa īstenošanas mērķis Sniegt studentiem zināšanas un izpratni par uzņēmējdarbības būtību 

un procesiem, biznesa plāna izstrādi un jauno uzņēmumu dibināšanu 

un finanšu plānošanu, pievēršot īpašu uzmanību investīcijām pašu 

kapitālā un riska kapitālam (Private Equity & Venture Capital).  

Prasības studiju kursa 

apguves uzsākšanai 

Vispārējas zināšanas biznesa un ekonomikas pamatos vidusskolas 

līmenī, svešvalodā, matemātikā. 

Studiju kursa saturs 

 

1. Uzņēmējdarbība, tās organizēšana 

2. Biznesa plāna izstrāde un finanšu novērtēšana 

3. Investīcijas uzņēmējdarbībā, kapitāla veidi  

4. Uzņēmuma vērtības noteikšanas pamati 

Studējošo patstāvīgā 

darba organizācija un 

uzdevumi / Plānotās 

studiju formas un 

mācīšanas metodes 

Studenti apmeklē lekcijas, piedalās semināros, prezentē biznesa 

plānus. Kopīgo vērtējumu studiju kursa apguvei veido: darbs klasē 

50% , izstrādāts un aizstāvēts biznesa plāns 50%. 

Studiju metodes 

Mācību stundu skaits 

(1 KP = 40 stundas studenta 

darba) 

Lekcijas 21% 

Rakstveida grupas darbs 12% 

Semināri 7% 

Biznesa plāna izstrāde un 

aizstāvēšana 

35% 

Darbs bibliotēka, patstāvīgas 

studijas 

25% 

 Kopā 160 stundas 
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Plānotie studiju rezultāti 

(zināšanas, prasmes, 

kompetences)p 

 

 

1. Prasme formulēt biznesa ideju un izvēlēties atbilstošas metodes 

šīs idejas izvērtēšanai un attīstībai, analizēt darbībai paredzēto 

industriju un projekta finanšu rezultātus, noteikt veicamo plānu 

uzņēmuma konkurētspējas nodrošināšanai ilgtermiņā. 

2. Izprot uzņēmējdarbības vidi un to ietekmējošos faktorus, 

uzņēmuma reģistrācijas kārtību, uzņēmuma darbības 

plānošanas nozīmi, dokumentu apriti. 

3. Izprot uzņēmuma vērtības būtību un tās sasaisti ar uzņēmuma 

darbības nākotnes plānu. 

4. Izprot investīciju būtību un riska kapitāla nozīmi, prot noteikt 

uzņēmuma darbības finansēšanas optimālo struktūru. 

5. Spēj izstrādāt biznesa plānu, pārliecinoši to prezentēt un 

aizstāvēt. 

6. Spēj uzņemties atbildību, prot strādāt komandā, deleģēt un 

koordinēt pienākumu izpildi, efektīvi plānot un organizēt savu 

un komandas darbu, kā arī risināt konflikta situācijas. 

Studiju rezultātu 

vērtēšanas metodes un 

kritēriji 

 

 

Studiju rezultāti 

Pārbaudes forma 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 

Rakstisks darbs auditorijā ● ● ● ● ● ● 

Praktiskie darbi auditorijā ● ● ● ● ● ● 

Biznesa plāna izstrāde un 

aizstāvēšana 

● ● ● ● ● ● 

Rakstisks eksāmens ● ● ● ● ● ● 

Obligātā un 

papildliteratūra  

 

 

Pamata literatūra: 

1. Barringer B., Ireland D. Entrepreneurship: Successfully Launching 

New Ventures (6th Edition). Prentice Hall, 2018. 

2. Demaria, C., Introduction to Private Equity, Debt and Real Assets: 

From Venture Capital to LBO, Senior to Distressed Debt, 

Immaterial to Fixed Assets, Wiley, 2020 

 

Papildu literatūra: 

1. Eiteman D.K., Stonehill A.I., Moffett M.H. Multinational Business 

Finance, 15th Edition. - Pearson, 2018.  

2. Hill C, International Business: Competing in the Global 

Marketplace 13th edition.- McGraw-Hill, 2020. 

 

Rekomendējamie izvēles 

kursa elementi 

Tiek saskaņots uzsākot studiju kursu 

 


