
 

 

Banku augstskolas un Šveices biznesa skolas sadarbības studiju programma 

Bakalaurs „Starptautiskās finanses” / BBA International Management 

 

 
 

 

STUDIJU KURSA APRAKSTS  
  

Studiju kursa nosaukums Uzņēmējdarbības uzsākšana / biznesa inkubators 

Programma Bakalaurs „Starptautiskās finanses”  

Studiju gads 3 vai 4 

Akadēmiskais gads 2022./2023. 

Studiju līmenis Pirmais, Bakalaura studiju programma  

Studiju kursa kods BFa043 

Studiju kursa docētājs/i Kristaps Lešinskis 

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

ECTS apjoms (1 Latvijas 

KP atbilst 1,5 ECTS) 

3 ECTS 

Studiju īstenošanas 

valoda 

Angļu 

Studiju kursa veids 

(obligātais, izvēles) 

izvēles 

Semestris, kad kurss tiek 

īstenots 

5 vai 7 

 

Studiju kursa īstenošanas 

veids  

Docētāja klātbūtne 

Kursa īstenošanas mērķis Atbalstīt studentus viņu uzņēmumu attīstībā agrajos posmos, izmantojot BA 

biznesa inkubatora iespējas 

 

Prasības studiju kursa 

apguves uzsākšanai 
Dzīvotspējīga biznesa ideja 

Studiju kursa saturs 

 

 

Biznesa ideju, iesācējuzņēmumu attīstība ar BA biznesa inkubatora palīdzību 

 

 

Studējošo patstāvīgā 

darba organizācija un 

uzdevumi /Plānotās 

studiju formas un 

mācīšanas metodes  

Studiju kursa gala novērtējums sastāv no: 20% aktīva līdzdalība inkubatorā, 

40% darbības atskaišu prezentācijas, 20% uzņēmuma biznesa plāna 

prezentācija/ darbības veiksmīga uzsākšana 

Studiju metodes Studenta darba apjoms 

(1 KP = 40 stundas studenta 

darba) 

Semināri un praktiskie darbi 30% 

Biznesa plāna prezentācija 20% 

Patstāvīgs darbs inkubatorā 50% 

 Kopā 80 stundas 

Plānotie studiju rezultāti 

(zināšanas, prasmes, 

kompetences) 

1. Prasme novērtēt pašgatavību biznesam. 

2. Zināšanās par iesācējuzņēmumu darbību un vadību. 

3. Prasme prezentēt un analizēt biznesa ideju. 

4. Prasme izmantot biznesa inkubatora iespējas. 

Studiju rezultātu 

vērtēšanas metodes un 

kritēriji 

        Studiju rezultāti 

 

Pārbaudes forma 

1. 2. 3. 4. 



 

 

Banku augstskolas un Šveices biznesa skolas sadarbības studiju programma 

Bakalaurs „Starptautiskās finanses” / BBA International Management 

 

 
 

 

 

 

Biznesa idejas prezentācija • • • • 

Dalība inkubatora aktivitātēs • • • • 

Pašanalīzes tests • • • • 

Biznesa plāna izstrāde • • • • 

Obligātā un 

papildliteratūra  

 

 

Obligātā literatūra: 

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

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

 

Rekomendējamie izvēles 

kursa elementi 

Tiek saskaņots, uzsākot studiju kursu 

 


