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STUDIJU KURSA APRAKSTS

Personāla vadības procesu administrēšana

Biznesa procesu vadība

3

Latviešu vai angļu

Obligāts

5

Klātiene

Iepazīstināt studentus ar personāla vadības procesu administrēšanas būtību, 

pamatprincipiem, metodēm un to pielietojumu, lai viņi, izprotot to nozīmi un iespējamās 

problēmas, varētu organizācijā īstenot kvalitatīvu cilvēkresursu vadīšanu.

Komunikācijas 

prasmes II - 

Prezentāciju 

veidošanas principi

Vadības pamati
Biznesa un 

organizāciju vadība
Biznesa angļu valoda
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Studiju kursa saturs

Nosaukums

Personāla plānošana, piesaiste un atlase

Personāla novērtēšana

Personāla attīstības veicināšana

Personāla iesaiste organizācijas dzīvē

Cilvēkresursu vadīšanas būtība, funkcijas un uzdevumi

Personāla novērtēšana, dokumentācijas 

uzskaites kārtība.
Kontroldarbs

Personāla iesaiste organizācijas dzīvē Eseja

Personāla attīstības veicināšana Diskusija par izlasīto literatūru

    Personāla lietvedība

Studiju kursa kalendārs

Tēma Pārbaudes veids

Cilvēkresursu vadīšanas būtība, funkcijas un 

uzdevumi
Diskusija par izlasīto literatūru

Personāla plānošana, piesaiste un atlase
Patstāvīgs grupas darbs un 

prezentācija

Personāla lietvedība
Patstāvīgs grupas darbs un 

prezentācija



Nr.p.k. SP rez. nr.

1 1, 2

2 7

3 4

4 6

1 2 3 4

● ● ●

● ● ●

● ● ●

● ●

● ● ● ●

Diskusija auditorijā, ko vada lektors 12

Grupu patstāvīgie uzdevumi, ko vada lektors 28

Studenta darba apjoms stundās (h)

Lekcija auditorijā 32

Darbs bibliotēkā 8

40%

Eseja 20%

Aktīva dalība nodarbībā 10%

Kopā (%): 100%

Studiju rezultātu vērtēšanas 

metodes un kritēriji

                                              Studiju rezultāti

  Vērtēšanas metode

Tests

Diskusija par izlasīto literatūru

Patstāvīgs grupas darbs un prezentācija

Eseja

Aktīva dalība nodarbībā

Kopā (h): 80

Plānotie studiju rezultāti 

(zināšanas, prasmes, 

kompetences)

Nosaukums

Pārzina personāla plānošanas, personāla atlases, personāla atttīstības un 

personāla novērtēšanas procesus un spēj pamatot katra procesa posmu.

Spēj plānot organizācijas nepieciešamo personāla skaitu.

Prot strādāt komandā, deleģēt un koordinēt pienākumu izpildi un risināt 

konflikta situācijas.

Prot sagatavot personāla dokumentāciju.

Studējošo patstāvīgā darba 

organizācija un uzdevumi / 

Plānotās studiju formas un 

mācīšanas metodes

Studiju vērtēšanas metode Sadalījums (%)

Tests 15%

Diskusija par izlasīto literatūru 15%

Patstāvīgs grupas darbs un prezentācija

Studiju metodes

Obligātā un ieteicamā literatūra

Obligātā literatūra 

1. Dessler, G. Human resource management - 15-th ed. – Pearson; 2016. - 720 p. 

Ieteicamā literatūra 

1. Armstrong, M., Taylor, S. Armstrong's Handbook of Human Resource Management Practice - 

14th ed. – London; Philadelphia: Kogan Page, 2017. - 776 p. 



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

Vērtēšanas kritēriji

Vērtējums Skaidrojums

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

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

10 (izcili)
zināšanas, prasmes un kompetence pārsniedz studiju kursa apguves prasības, liecina par 

spēju veikt patstāvīgus  pētījumus un dziļu problēmu izpratni








