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STUDIJU KURSA APRAKSTS 

         

Studiju kursa nosaukums  Uzņēmuma vadība starptautiskos tirgos II 

Programma Biznesa procesu vadība 

Studiju gads 4 

Studiju līmenis Bakalaura 

Studiju kursa kods BP025 

Studiju kursa docētājs/i Kristaps Lešinskis, Inga Uvarova, Juris Riekstiņš 

Kursa apjoms, KP 2 

ECTS kredītpunktu apjoms (1 

Latvijas KP atbilst 1,5 ECTS) 
3 

Studiju īstenošanas valoda Latviešu vai angļu 

Studiju kursa veids Obligāts 

Semestris, kad kurss tiek 

īstenots 
7 

Studiju kursa īstenošanas veids  Klātiene 

Kursa īstenošanas mērķis 

Studiju kursa mērķis ir veidot un attīstīt studējošo zināšanas, prasmes 

un kompetences biznesa vadībā starptautiskā vidē, akcentējot 

starptautiskās biznesa vides specifiku, iespējas un riskus, konkurences 

īpatnības globālos tirgos, starptautisko konkurētspēju noteicošos faktorus 

nozarēs. 

Prasības studiju kursa apguves 

uzsākšanai 

Biznesa un 

organizāciju 

vadība 

Finanšu 

vadība 
Tiesības I 

Uzņēmuma vadība 

starptautiskos tirgos 

I 



Studiju kursa saturs 

Nr.p.k. Nosaukums 

1. Globālie tirgi un globālā konkurence 

2. 
Uzņēmuma motivācija darbībai globālos tirgos. Biznesa veidi 

un formas starptautiskajā biznesā 

3. Globālo tirgu izpēte un analīze 

4. 
Ar atrašanās vietu saistītā konkurētspējīgā priekšrocība. Tās 

izmantošana globālos tirgos. 

5. Stratēģijas jautājumu risinājums globāla biznesa gadījumā 

6. Multinaionālās korporācijas un to darbības specifika 

Studiju kursa kalendārs 

Nr.p.k. Tēma Pārbaudes veids 

1. 

Ievads studiju kursā. 

Globālie tirgi un globālā 

konkurence. 

  

2. 

Uzņēmuma motivācija 

darbībai globālos tirgos. 

Biznesa veidi un formas 

starptautiskajā biznesā. 

Patstāvīgs individuālais darbs 

un prezentācija 

3. 
Globālo tirgu izpēte un 

analīze. 

Patstāvīgs grupas darbs un 

prezentācija 

4 

Ar atrašanās vietu saistītā 

konkurētspējīgā 

priekšrocība. Tās 

izmantošana globālos 

tirgos. 

Diskusija par izlasīto literatūru 

5 

Stratēģijas jautājumu 

risinājums globāla biznesa 

gadījumā 

Patstāvīgs grupas darbs un 

prezentācija 

6 

Multinaionālās 

korporācijas un to 

darbības specifika 

Tests 

7 
Gala pārbaudījums Tests 

8 
Gala darba aizstāvēšana Patstāvīgs grupas darbs un 

prezentācija 

Studējošo patstāvīgā darba 

organizācija un uzdevumi / 

Plānotās studiju formas un 

mācīšanas metodes 

Studiju vērtēšanas metode Sadalījums (%) 

Aktīva dalība nodarbībā 20% 

Patstāvīgs individuālais darbs un 

prezentācija 
10% 

Patstāvīgs grupas darbs un 

prezentācija 
40% 

Tests 30% 

Kopā (%): 100% 

Studiju metodes 
Studenta darba apjoms stundās 

(h) 

Lekcija auditorijā 10 



Darbs bibliotēkā  16 

Diskusija auditorijā, ko vada lektors 4 

Diskusiju grupas auditorijā, ko vada 

studenti 
4 

Grupu patstāvīgie uzdevumi, ko vada 

lektors 
6 

Individuāli pastāvīgie uzdevumi, ko 

vada lektors 
6 

Lekcija-demonstrācija , ko vada 

industrijas pārstāvis 
4 

Gadījumu analīze 4 

Literatūras apskats/analīze 6 

Gadījumu analīze 10 

Videoierakstu analīze 2 

Debates 4 

Terminoloģijas testi un krustvārdu 

mīklas 
4 

Kopā (h): 80 

Plānotie studiju rezultāti 

(zināšanas, prasmes, 

kompetences) 

Nr.p.k. Nosaukums SP rez. nr. 

1 
Saprot un pārzina globālo tirgu darbības 

specifiku un konkurences īpatnības. 
1, 3, 4 

2 

Izprot biznesa motivāciju darbībai globālos 

tirgos, iespējas un draudus, ko tā rada, biznesa 

veidus un formas darbībai globālos tirgos 

2 

3 

Spēj un prot pētīt un analizēt globālos tirgus, 

konkurenci tajā, identificēt ar izcelsmes un 

atrašanās vietu saistītās priekšrocības 

starptautiskajā konkurencē un prot tās pielietot. 

1, 3, 4 

4 

Iegūst kompetenci pieņemt lēmumus biznesa 

vadīšanai globālos tirgos, balstoties uz izpratni par 

to darbību, specifiku, iegūtiem datiem un to 

analīzi. 

1, 2, 3, 

4, 5, 6 

Studiju rezultātu vērtēšanas 

metodes un kritēriji 

                         Studiju rezultāti 

  Vērtēšanas metode 
1 2 3 4 

Mājas darbi un pārbaudes 

darbi 
● ● ● ● 

Patstāvīgs individuālais darbs 

un prezentācija 
  ●   ● 

Patstāvīgs grupas darbs un 

prezentācija 
● ● ● ● 

Tests ● ●     



Obligātā literatūra 

Obligātā literatūra 

1. Hill C.W.L. (2019). Global Business Today, 11th Edition, Kindle Edition 

McGraw-Hill Higher Education. 

2. Hill C.W.L. International Business: Competing in the Global Marketplace 

12th Edition, Kindle Edition (2018). McGraw-Hill Higher Education. 

 

Ieteicamā literatūra 

1. Jaunākās zinātniskās publikācijas un starptautisko organizāciju pētījumi, 

ziņojumi 

Vērtēšanas kritēriji 

Vērtējums Skaidrojums 

10 (izcili) 

zināšanas, prasmes un kompetence pārsniedz studiju kursa 

apguves prasības, liecina par spēju veikt patstāvīgus  pētījumus 

un dziļu problēmu izpratni 

9 (teicami) 

zināšanas, prasmes un kompetence pilnībā atbilst studiju kursa 

apguves prasībām, iegūta prasme patstāvīgi lietot iegūtās 

zināšanas 

8 (ļoti labi) 

pilnīgi izpildītas studiju kursa apguves prasības, tomēr 

atsevišķos jautājumos nav pietiekami dziļas izpratnes, lai 

zināšanas patstāvīgi lietotu sarežģītāku problēmu risināšanā 

7 (labi) 

kopumā izpildītas studiju kursa apguves prasības, tomēr 

dažkārt konstatējama neprasme iegūtās zināšanas izmantot 

patstāvīgi 

6 (gandrīz labi) 

izpildītas studiju kursa apguves prasības, tomēr vienlaikus 

konstatējama nepietiekami dziļa problēmas izpratne un neprasme 

izmantot iegūtās zināšanas 

5 (viduvēji) 

kopumā apgūts studiju kurss, tomēr konstatējama nepietiekama 

dažu problēmu pārzināšana un neprasme izmantot iegūtās 

zināšanas 

4 (gandrīz viduvēji) 

kopumā apgūts studiju kurss, tomēr konstatējama nepietiekama 

dažu pamatkoncepciju izpratne, ir ievērojamas grūtības iegūto 

zināšanu praktiskā izmantošanā 

3 (gandrīz vāji) 
zināšanas ir virspusējas un nepilnīgas, studējošais nespēj tās 

lietot konkrētās situācijās 

2 (vāji) 
ir virspusējas zināšanas tikai par atsevišķām problēmām, 

lielākā daļa studiju kursa nav apgūta 

1 (ļoti, ļoti vāji) 
nav izpratnes par priekšmeta pamatproblemātiku, nav gandrīz 

nekādu zināšanu studiju kursā 

 


