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Lietišķais pētījums

Biznesa procesu vadība

2

3

3

Latviešu vai angļu

Obligāts

6

Klātiene

Studentu grupas izstrādāts pētījums, kurā pētījumu rezultātu izmanto problēmu praktiskai risināšanai.



Nr.p.k.

1

2

Nr.p.k.

1

2

Studiju kursa kalendārs

Tēma Pārbaudes veids

Lietišķā pētījuma attiecīgajā zinātnes nozarē vai 

apakšnozarē tēmas izvēle, problēmjautājumu 

definēšana un mērķa noteikšana.

Lietišķā pētījuma izstrādes gaitas plānā jāievēro 

loģika, pēctecība, sniedzot rezultātu - vispārināmu 

un nepārprotamu.

Praktiskās nodarbības (uzdevumi, 

situācijas analīze u.c.)

Praktiskie (individuālie/grupas) darbi 

un to prezentācija

Lietišķais pētījums attiecīgajā zinātnes nozarē vai apakšnozarē saskaņā ar organizācijas 

pasūtījumu.

Lietišķā pētījuma izstrādes gaitai jābūt loģiskai, pēctecīgai, sniedzot rezultātu - vispārināmu 

un nepārprotamu.

Studiju kursa saturs

Nosaukums



Nr.p.k.

1

2

3

4

1 2 3

● ● ●

Studiju rezultātu vērtēšanas 

metodes un kritēriji

                                                     Studiju rezultāti

  Vērtēšanas metode

Praktiskie (individuālie/grupas) darbi un to 

prezentācija

1. Studies.ba.lv augšupielādētie materiāli (gadījuma izpētes, raksti, prezentācijas, video, audio u.c.).

2. Lietišķā pētījuma temati –sadarbības partneru, darba devēju izvirzītie (katru gadu apstiprinātie studiju 

gada sākumā-septembrī)

Obligātā literatūra

Plānotie studiju rezultāti 

(zināšanas, prasmes, 

kompetences)

Nosaukums

Studējošo patstāvīgā darba 

organizācija un uzdevumi / 

Plānotās studiju formas un 

mācīšanas metodes

Studiju vērtēšanas metode Sadalījums (%)

Praktiskie (individuālie/grupas) darbi un to prezentācija

Individuālās konsultācijas 6

Kopā (h): 80

Izpēte

9 (teicami)
zināšanas, prasmes un kompetence pilnībā atbilst studiju kursa apguves prasībām, iegūta 

prasme patstāvīgi lietot iegūtās zināšanas

Obligātā un ieteicamā literatūra

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

1.Banku augstskolas Metodiskie norādījumi patstāvīgo studiju darbu izstrādāšanai un aizstāvēšanai 

Ieteicamā literatūra

Prasme strādāt komandā/grupā, deleģēt un koordinēt pienākumu izpildi.

Prasme informāciju analizēt, sistematizēt un integrēt, izmantojot 

ekonomiskās, statistiskās un ekonometriskās metodes pētījuma veikšanā.

Prasme izmantot pētījuma rezultātus problēmas praktiskai risināšanai.

Prasme formulēt secinājumus un priekšlikumus, kas balstīti uz pētījuma 

rezultātiem.

Studiju metodes Studenta darba apjoms stundās (h)

Praktiskās nodarbības (uzdevumi, situācijas analīze, 

simulācijas spēle, lomu spēles, prāta vērta, eksperiments 

u.c.) tiešsaistē 
4

100%

Kopā (%): 100%

14

Darbs bibliotēkā, datu bāzes izmantošana 8

Literatūras apskats/analīze 10

Patstāvīgo (individuālo/grupas) darbu izstrādāšana un 

prezentācijas sagatavošana
32

Gadījumu analīze 6



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

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

kursā

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

8 (ļoti labi)
pilnīgi izpildītas studiju kursa apguves prasības, tomēr atsevišķos jautājumos nav pietiekami 

dziļas izpratnes, lai zināšanas patstāvīgi lietotu sarežģītāku problēmu risināšanā
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Pārbaudes veids

Praktiskās nodarbības (uzdevumi, 

situācijas analīze u.c.)

Praktiskie (individuālie/grupas) darbi 

un to prezentācija

Lietišķais pētījums attiecīgajā zinātnes nozarē vai apakšnozarē saskaņā ar organizācijas 

pasūtījumu.

Lietišķā pētījuma izstrādes gaitai jābūt loģiskai, pēctecīgai, sniedzot rezultātu - vispārināmu 

un nepārprotamu.

Nosaukums



SP rez. nr.

6, 7, 11

3, 4, 5

4, 7, 10

1, 2

4

●

1. Studies.ba.lv augšupielādētie materiāli (gadījuma izpētes, raksti, prezentācijas, video, audio u.c.).

2. Lietišķā pētījuma temati –sadarbības partneru, darba devēju izvirzītie (katru gadu apstiprinātie studiju 

gada sākumā-septembrī)

Obligātā literatūra

Sadalījums (%)

6

80

zināšanas, prasmes un kompetence pilnībā atbilst studiju kursa apguves prasībām, iegūta 

prasme patstāvīgi lietot iegūtās zināšanas

Vērtēšanas kritēriji

Skaidrojums

zināšanas, prasmes un kompetence pārsniedz studiju kursa apguves prasības, liecina par 

spēju veikt patstāvīgus  pētījumus un dziļu problēmu izpratni

1.Banku augstskolas Metodiskie norādījumi patstāvīgo studiju darbu izstrādāšanai un aizstāvēšanai 

Ieteicamā literatūra

Studenta darba apjoms stundās (h)

4

100%

100%

14

8

10

32

6



kopumā izpildītas studiju kursa apguves prasības, tomēr dažkārt konstatējama neprasme 

iegūtās zināšanas izmantot patstāvīgi

izpildītas studiju kursa apguves prasības, tomēr vienlaikus konstatējama nepietiekami dziļa 

problēmas izpratne un neprasme izmantot iegūtās zināšanas

kopumā apgūts studiju kurss, tomēr konstatējama nepietiekama dažu problēmu pārzināšana 

un neprasme izmantot iegūtās zināšanas

nav izpratnes par priekšmeta pamatproblemātiku, nav gandrīz nekādu zināšanu studiju 

kursā

kopumā apgūts studiju kurss, tomēr konstatējama nepietiekama dažu pamatkoncepciju 

izpratne, ir ievērojamas grūtības iegūto zināšanu praktiskā izmantošanā

zināšanas ir virspusējas un nepilnīgas, studējošais nespēj tās lietot konkrētās situācijās

ir virspusējas zināšanas tikai par atsevišķām problēmām, lielākā daļa studiju kursa nav 

apgūta

pilnīgi izpildītas studiju kursa apguves prasības, tomēr atsevišķos jautājumos nav pietiekami 

dziļas izpratnes, lai zināšanas patstāvīgi lietotu sarežģītāku problēmu risināšanā


