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STUDIJU KURSA APRAKSTS  
  

Studiju kursa nosaukums Bizness digitālajā vidē 

Programma Bakalaurs „Starptautiskās finanses”  

Studiju gads 4 

Akadēmiskais gads 2022./2023. 

Studiju līmenis Pirmais, Bakalaura studiju programma  

Studiju kursa kods BFa048 

Studiju kursa docētājs/i Eduards Aksjoņenko 

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 

7 

 

Studiju kursa īstenošanas 

veids  

Docētāja klātbūtne 

Kursa īstenošanas mērķis Šī kursa mērķis ir sniegt studentiem pārskatu par e-komerciju un digitālo 

mārketingu. Izmantojot teorētisko un vadības perspektīvu, šis kurss pievēršas 

būtiskākajiem biznesa digitālā vidē elementiem, tajā skaitā stratēģijas 

izstrādāšanai, e-komercijas platformām, šobrīd lietotākajām un visjaunākajām 

tehnoloģijām, cenu stratēģijai, izplatīšanas kanāliem un reklāmai.  

Prasības studiju kursa 

apguves uzsākšanai 
Informātika, Uzņēmējdarbība, Mārketings 

Studiju kursa saturs 

 

 

1. E-komercijas un e-biznesa pamatjēdzieni. 

2. E-komercijas biznesa modeļi. 

3. E-komercijas tehniskā infrastruktūra. 

4. E-komercijas platformas 

5. Digitālais mārketings un reklāmas rīki 

6. M-komercija 

7. E-komercijas un digitālā mārketinga stratēģijas izstrāde. 

 

 

Studējošo patstāvīgā 

darba organizācija un 

uzdevumi /Plānotās 

studiju formas un 

mācīšanas metodes  

Kopīgo vērtējumu studiju kursa apguvei veido: 20% aktīva līdzdalība 

auditorijā (diskusijas, darbi, iesaiste, apmeklējums), 20% grupu darbi, 10% 

individuālie mājas darbi un 50% eksāmens (grupu darbs). 

Studiju metodes Studenta darba apjoms 

(1 KP = 40 stundas studenta 

darba) 

Lekcijas 10 

Semināri 10 

Praktiskie darbi 24 

Grupas darba sagatavošana, prezentēšana 16 

Darbs bibliotēkā, patstāvīgas studijas 20 

 Kopā 80 stundas 
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Plānotie studiju rezultāti 

(zināšanas, prasmes, 

kompetences) 

1. Iegūt zināšanas par e-komercijas teorētiskajiem pamatiem un to 

praktisku pielietojumu dažādu e-komercijas biznesa modeļu analīzē. 

2. Spēt analizēt e-komercijas mehānismus, infrastruktūru un rīkus. 

3. Iegūt zināšanas un prasmes produktu un to tiešsaistes tirdzniecības 

izpētē, kā arī pielietot šīs prasmes praktiski, analizējot esošos 

risinājumus, piedāvājot uzlabojumus vai izstrādājot jaunus 

risinājumus. 

4. Izstrādāt kritisko domāšanu, lai spētu veikt efektīvu analīzi, izstrādātu, 

uzlabotu un ieviestu e-mārketinga rīkus un kanālus. 

5. Spēt izstrādāt e-komercijas stratēģijas. 

Studiju rezultātu 

vērtēšanas metodes un 

kritēriji 

 

 

 Studiju rezultāti 

 

 
Pārbaudes forma 

1. 2. 3. 4. 5. 

Diskusijas un darbi auditorijā ● ● ● ● ● 

Grupu darbs un tā prezentācija   ●   

Mājas darbi  ●  ●  

Rakstisks eksāmens (tests) ● ● ● ● ● 

 

Obligātā un 

papildliteratūra  

 

 

Obligātā literatūra: 

1. Chaffey, D., E-Business and E-Commerce Management: Strategy, 

Implementation and Practice, 6/E, Prentice Hall, 2014, 800 pp 

2. Laudon, Kenneth C. and Traver, Carol (2014) E-Commerce 

Essentials, 1st ed., Prentice Hall. 

3. Laudon, Kenneth C. and Traver, Carol (2019) E-Commerce 2019: 

Business, Technology and Society (15th Edition), Prentice Hall. 

4. Turban, E., King, D., Lang, J., Introduction to Electronic Commerce, 

4/E, Prentice Hall, 2017, 928 pp. 

 

Papildliteratūra: 

1. Brown, Bruce C. (2016) How to use the Internet to advertise, 

promote, and market your business or website-- with little or no 

money, 3/E, Atlantic Pub. Group. 

2. Kelly, N., How to measure social media. QUE: Pearson education, 

2013, 342  pp 

3. Tuten, T.L., Solomon, M.R., Social media marketing. 3/E, East 

Caroline university: Pearson education international, 2017, 826pp 

  

Rekomendējamie izvēles 

kursa elementi 

Tiek saskaņots, uzsākot studiju kursu 

 


