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STUDIJU KURSA APRAKSTS  
  

Studiju kursa nosaukums  Bizness pasaules ekonomikā (kursa darbs) 

Programma Bakalaurs „Starptautiskās finanses”  

Studiju gads 3 

Akadēmiskais gads 2022./2023. 

Studiju līmenis Pirmais, Bakalaura studiju programma 

Studiju kursa kods BFa017 

Studiju kursa docētāji Dr. Michael Gerlich 

ECTS apjoms (1 Latvijas 

KP atbilst 1,5 ECTS) 

2 CP, Latvijas KP jāreizina ar 1,5, lai iegūtu ECTS  

Kursa apjoms 3 ECTS 

Studiju īstenošanas valoda angļu 

Studiju kursa veids 

(obligātais, izvēles) 

obligātais 

Semestris, kad kurss tiek 

īstenots 

5  

Studiju kursa īstenošanas 

veids  

Lekcijas docētāja klātbūtne. Pirms lekcijām, 3.semestrī, apmaiņas studiju 

laikā studenti vāc datus un izstrādā rakstisko individuālo darbu -kursa darbu 

- par uzņēmējdarbības iespējām un to finansēšanu apmaiņas studiju valstī, 

aizstāv darbu komisijā studiju kursa laikā. 

Kursa īstenošanas mērķis Attīstīt studenta prasmes analizēt uzņēmējdarbības un tās finansēšanas vidi 

izvēlētajā valstī, izvērtēt uzņēmējdarbības uzsākšanas iespējas un izstrādāt 

potenciālo biznesa ideju.  

Prasības studiju kursa 

apguves uzsākšanai 

Finanšu vadība, Uzņēmējdarbība un finanses, Tiesību zinības un lietvedība, 

Starptautiskās tiesības, Mikroekonomika, Makroekonomika 

Studiju kursa saturs Studenti izvēlas jebkuru viņus interesējošo valsti un pēta biznesa iespējas 

šajā zemē. 

Studējošo patstāvīgā darba 

organizācija un uzdevumi / 

Plānotās studiju formas un 

mācīšanas metodes  

Studenti izstrādā pētījumu individuāli, var konsultēties ar docētāju.  

Studiju metodes 

Studenta darba apjoms 

(1 KP = 40 stundas 

studenta darba) 

Dalība lekcijās, semināros, mājas darba un 

eksāmena nokārtošana 

Kursa darba aizstāvēšana 

Kopā 

 

50% 

50% 

100% 

 Kopā 80 stundas 

Plānotie studiju rezultāti 

(zināšanas, prasmes, 

kompetences) 

 

 

1. Prasme vākt un analizēt informāciju par valsti un industriju; 

2. Radošās domāšanas attīstība – inovatīvās idejas kā īstenot biznesu citā 

zemē; 

3. Prasme sagatavot un pasniegt efektīvu prezentāciju idejas dzīvotspējas 

pieradīšanai un kursa darba aizstāvēšanai. 

Studiju rezultātu vērtēšanas 

metodes un kritēriji 

 

 

        Studiju rezultāti 

Pārbaudes forma 
1. 2. 3. 

Lietišķais pētījums ar 

prezentāciju 
● ● ● 
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Obligātā un 

papildliteratūra  

 

 

Obligātā literatūra  

1. Wild, J.,J., Wild, K.L., International Business: the challenges of 

globalization, 2018 

2. Jebkura oficiālā, rediģēta informācija par pētījuma valsti. 

Rekomendējamie izvēles 

kursa elementi 

Tiek saskaņots, uzsākot studiju kursu 

 


