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STUDIJU KURSA APRAKSTS 

         

Studiju kursa nosaukums  Komunikācijas prasmes I - Pamata komunikācijas prasmes 

Programma Biznesa procesu vadība 

Studiju gads 1 

Studiju līmenis Bakalaura 

Studiju kursa kods BP043 

Studiju kursa docētājs/i Ilze Dobele 

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 
2 

Studiju kursa īstenošanas veids  Klātiene 

Kursa īstenošanas mērķis 

Apgūt komunikācijas prasmes ir izšķirošas ikvienam, kuram 

nepieciešams paust savu viedokli publiski, aizstāvēt savu ideju un prast 

uzklausīt savu klausītāju jautājumus un iebildumus. Vislabāko ideju var 

izmainīt stāsts par to. Prasmes noteikt saskarsmes mērķi un sagatavot 

prezīcu ziņojumu izvēlētajai auditorijai ir svarīga gan augstākā līmeņa 

vadītājiem, gan ikvienam organizācijas darbiniekam, kurš runā vai 

uzstājas, tā attainojot organizācijai svarīgas vērtības un veidojot tā tēlu.  

Prasības studiju kursa apguves 

uzsākšanai 
Spēja strādāt 

patstāvīgi 

sevis 

apzināšanās 
pašdisciplīna   

Studiju kursa saturs 

Nr.p.k. Nosaukums 

1 

Komunikācija ir viegli pārprotama un pastāv dažādas 

saskarsmes barjeras, kuras publiskam runātājam traucē 

veidot skaidru ziņojumu vai dažādām auditorijām to uztvert. 

Šī  kursa galvenais uzdevums ir uzzināt kā veidot savu 

ziņojumu, uzstāšanos vai prezentāciju saprotamu un saistošu 

saviem klausītājiem, un prakstiskos uzdevumos to izmēģināt. 



2 

Stresa cēloņu apzināšanās veicina veiksmīgāku 

komunikāciju un palīdz publiskam runātājam veidot pozitīvu 

pieredzi darbā ar auditoriju, kas būtiski ietekmē personas 

spējas uzstāties turpmāk.  

3 

Pārliecinoša publiska runātāja komunikācija ir vienota, 

tāpēc runai un neverbālai komunikācijai ir jābūt saskaņotai. 

Ķermeņa valodas treniņi ir neatņemama sastāvdaļa 

komunikācijas prasmju apguvē.  

4 

Runātāja un klausītāja starpā notiek dažādi procesi, kas 

veicina vai traucē saprašanos. Apzinoties klausītāju 

uzmanības noturēšanas tehnikas, runas uzlabošanas 

paņēmienus, ziņojuma nodošana ir daudz efektīvāka.  

Studiju kursa kalendārs 

Nr.p.k. Tēma Pārbaudes veids 

1 

Komunikācijas modelis un 

tā nozīme saskarsmē ar 

auditoriju 

Diskusija par izlasīto 

literatūru 

2 
Saiknes veidošana ar 

auditoriju 

Patstāvīgs grupas darbs 

un prezentācija 

3 
Saskarsmes barjeras un to 

pārvarēšana 

Patstāvīgs grupas darbs 

un prezentācija 

4 
Runas un prezentācijas 

struktūra 

Patstāvīgs individuālais 

darbs un prezentācija 

5 
Runas uzlabošanas 

paņēmieni 

Patstāvīgs grupas darbs 

un prezentācija 

6 
Izvēlētās tēmas fokusu 

atšķirības  

Patstāvīgs grupas darbs 

un prezentācija 

7 Neverbālā komunikācija 
Diskusija par izlasīto 

literatūru 

8 
Stress un tā pārvarēšanas 

tehnikas 

Patstāvīgs individuālais 

darbs un prezentācija 

9 Publisko runu analīze Kontroldarbs 

10 

Valodas, balss, artikulācijas 

izmantošana un tehnikas tās 

izkopšanai 

Patstāvīgs individuālais 

darbs un prezentācija 

11 

Studentu prezentācijas, to 

video analīze, individuālā 

atgriezeniskā saite 

Kontroldarbs 

Studējošo patstāvīgā darba 

organizācija un uzdevumi / 

Plānotās studiju formas un 

mācīšanas metodes 

Studiju vērtēšanas metode Sadalījums (%) 

Aktīva dalība nodarbībā 30% 

Patstāvīgs individuālais darbs un 

prezentācija 
40% 

Patstāvīgs grupas darbs un prezentācija 30% 

Kopā (%): 100% 

Studiju metodes 
Studenta darba apjoms stundās 

(h) 

Lekcija auditorijā 16 



Debates 8 

Eksperimenti 8 

Videoierakstu analīze 10 

Izpēte 8 

Gadījumu analīze 8 

Diskusija auditorijā, ko vada lektors 12 

Literatūras apskats/analīze 10 

Kopā (h): 80 

Plānotie studiju rezultāti 

(zināšanas, prasmes, 

kompetences) 

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

1 

Studenti iegūst zināšanas par komunikācijas 

nozīmi, saskarsmes barjerām un saiknes 

veidošanu ar auditoriju. 

6 

2 

Iepazīst un izmēģina prasmes prezentācijas 

struktūru izmantot savu ideju izklāstā un iepazīst 

neverbālās komunikācijas nozīmi uzstājoties. 

11 

3 

Studentam ir dziļāka izpratne par skaidra 

ziņojuma veidošanu auditorijai, spēja to izveidot 

pašam un iegūto modeli izmantot citu publisku 

runu veidošanā.  

6, 8  

4 
Apzinās publisko runātāju vērtēšanas 

kritērijus un var pēc tā vērēt savu sniegumu 
9 

5 
Sāk apzināties publiskas runas ietekmi 

noteiktā grupā vai sabiedrībā 
10 

Studiju rezultātu vērtēšanas 

metodes un kritēriji 

                               Studiju rezultāti 

  Vērtēšanas metode 
1 2 3 4 

Aktīva dalība nodarbībā ● ● ● ● 

Patstāvīgs individuālais darbs un 

prezentācija 
  ●   ● 

Patstāvīgs grupas darbs un 

prezentācija 
    ●   

Obligātā un ieteicamā literatūra 

Obligātā literatūra:  

1.Persuasion, the art of influencing people.James Borg 2007; Pitching ideas. By Jeroen 

Van Geel 2018;  

2. "The theory and practice of learning", Peter Jarvis, John Holford, Colin Griffin, 

1998,  Aija Ozoliņa Nucho, Mara Vidnere "Stresa menedžments: pārvarēšana un 

profilakse", izdevniecība AGB, 1998. 

 

Ieteicamā literatūra 

 1. Managing Your Self. Jagdish Parikh 2001;  

2. The art of communication, Judy Apps, 2019; Antonija Apele "Prasme runāt 

publiski", Zvaigzne ABC 



3. Factfulness, Hans Rosling 2018 

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 

 


