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Obligātais 

Semestris, kad kurss tiek 

īstenots 

7 

 

Studiju kursa īstenošanas 

veids  

Klātiene 

Kursa īstenošanas mērķis Sniegt zināšanas un prasmes, kas nepieciešamas savas un citu kultūru 

izzināšanai, veidot padziļinātu izpratni par starpkultūru saskarsmes 

nepieciešamību, būtību un barjerām starptautiskā biznesa kontekstā, kā arī 

attīstīt spēju analizēt, izprast un paredzēt citu kultūru uzvedību, rīcību lietišķās 

situācijās un attīstīt starpkultūru saskarsmes pielāgošanās un sadarbības 

stratēģijas, strādājot globālā multikulturālā vidē. 

Prasības studiju kursa 

apguves uzsākšanai 
Angļu valodas zināšanas 

Studiju kursa saturs 

 

 

1. Starpkultūru saskarsmes kompetences attīstīšanas nepieciešamība 

mūsdienu globālajā biznesa vidē.  

2. Daudzveidība un integrācija. 

3. Indivīda un nacionālās kultūras veidojošie faktori. 

4. Ieskats starpkultūru saskarsmes teorijā, kultūru klasifikācija un 

raksturojums. 

5. Kultūra un saskarsmes veidi: 

 Neverbālais saskarsmes stils. 

 Verbālais saskarsmes stils 

 

 6.  Kultūras faktoru ietekme uz lietišķām situācijām: 

a) problēmu risināšanas procesu; 

b) lēmumu pieņemšanas procesu; 

c) sanāksmju stilu; 

d )        lietišķām biznesa sarunām;  

e)       vadītāja un padotā attiecībām; 

f)       prezentāciju stilu; 

g)       konfliktsituācijām; 

h)       biznesa ētiku 

 

 7.   Pašanalīze un individuālā kultūras profila izveide.s 

 8.   Globālā domāšanas veida attīstīšana. Biznesa kultūra dažādās valstīs. 

 9.   Starpkultūru saskarsmes kompetenču attīstīšana, starpkultūru saziņas 

       individuāla stratēģijas veidošana. 

 



 

Studējošo patstāvīgā 

darba organizācija un 

uzdevumi /Plānotās 

studiju formas un 

mācīšanas metodes 

Studentu aktīva līdzdalība lekcijās, individuālo un grupas darbu veikšana un 

prezentācija. 

Kopīgo vērtējumu studiju kursa apguvei veido 10% aktīva līdzdalība diskusijās 

un semināros, 30% rakstiska patstāvīgā darba sagatavošana; 30% mutiskas 

prezentācijas sagatavošana; 30% rakstiskais eksāmens kursa noslēgumā.  

Studiju metodes Studenta darba apjoms  

Lekcijas 20 

Interaktīvs darbs grupās 8 

Praktiskie darbi: situāciju analīze, simulāciju 

spēles 

12 

Patstāvīgā darba/prezentācijas sagatavošana 20 

Darbs bibliotēkā, patstāvīgas studijas 20 

 Kopā 80 stundas 

Plānotie studiju rezultāti 

(zināšanas, prasmes, 

kompetences) 

 

 

1. Identificēt, analizēt un novērtēt dažādu kultūru vērtības un to ietekmi 

uz starpkultūru saskarsmi, lietišķo attiecību veidošanu un 

uzņēmējdarbību. 

2. Izprast un paredzēt citu kultūru uzvedību, rīcību lietišķās situācijās un 

attīstīt starpkultūru pielāgošanās rīcības un sadarbības stratēģijas, 

strādājot internacionālā – multikulturālā vidē. 

3. Izprast savas kultūras vērtības un to ietekmi uz starpkultūru saskarsmi 

un lietišķo attiecību veidošanu. 

4. Veidot prasmi veikt pašanalīzi un izveidot personisko kultūras profilu, 

attīstīt individuālo sadarbības stratēģiju lietišķās situācijās. 

Studiju rezultātu 

vērtēšanas metodes un 

kritēriji 

 

 

        Studiju rezultāti 

 

Pārbaudes forma 1. 2. 3. 4. 

Rakstveida individ. darbs        

Grupas darba prezentācija       

Grupas darbs auditorijā        

Situāciju analīze       

Rakstiskais eksāmens         

Obligātā un ieteicamā 

literatūra  

 

 

Obligātā literatūra: 

1. Comfort J., Franklin P. The Mindful International Manager, Kogan 

page, 2014 

2. Hofstede G.,Hofstede G.J., Minkov M. Cultures and Organizations, 

third edit.,McGraw-Hill, 2010 

3. Lewis R.D. When Cultures Collide, fourth edit., Nicholas Brealey 

Publishing, 2018 

Ieteicamā literartūra: 

1. Steers R.M., Sanchez-Runde C.J., Nardon L. Management across 

cultures, Challenges and Strategies, Cambridge University Press, 2016 

 

2. Fosters D. Lietišķā etiķete Eiropā, Zvaigzne ABC, 2005 

3. Mols Dž. Biznesa kultūra un etiķete Eiropas valstīs. R.: Jāņa Rozes 

apgāds, 2003 

 

 

Rekomendējamie izvēles 

kursa elementi 

Tiek saskaņots, uzsākot studiju kursu 

 

Studiju kursa docētājs:      V. Brauna 

 


