
Studiju kursa nosaukums 

Programma

Studiju gads

Akadēmiskais gads

Studiju līmenis

Studiju kursa kods

Studiju kursa docētājs/i

Kursa apjoms, KP

ECTS kredītpunktu apjoms (1 

Latvijas KP atbilst 1,5 ECTS)

Studiju īstenošanas valoda

Studiju kursa veids

Semestris, kad kurss tiek 

īstenots

Studiju kursa īstenošanas veids 

Kursa īstenošanas mērķis

Prasības studiju kursa apguves 

uzsākšanai
Pašattīstības plāns Projektu vadība Digitālā transformācija

Biznesa un 

organizāciju vadība

Prof. Bakalaura studiju programma ``Biznesa procesu vadība``

STUDIJU KURSA APRAKSTS

Prakse

Biznesa procesu vadība

2,4

Latviešu vai angļu

Obligāts

4,7,8

Klātiene

Nostiprināt studentu teorētiskās zināšanas, iegūt studiju programmai un kvalifikācijai 

atbilstošu profesionālo pieredzi un apgūt praktisko iemaņu kopumu, kas nepieciešams 

attiecīgās jomas speciālistiem, veikt pētījumu konkrētā organizācijā, balstoties uz izvirzīto 

problēmjautājumu,  izstrādāt priekšlikumus organizācijas darbības efektivitātes 

paaugstināšanai.

2022./2023.

Bakalaura
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Karjeras centrs
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5

1

2
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Nr.p.k.

1

2

Projekta vadīšanas pamatprincipu un metožu izpēte.

Mārketinga plāna izstrādes procesa izpēte.

Komunikāciju jautājumu izpēte organizācijā.

Pastāvīgs individuālais darbs un 

prezentācija

Pastāvīgs individuālais darbs un 

prezentācija

2. daļa

Organizācijas virzība starptautiskajos tirgos.

Stratēģiskās vadīšanas loma organizācijas attīstībā.

1. daļa. 

Studiju kursa kalendārs

Tēma Pārbaudes veids

3 individuālie uzdevumi saskaņā ar prakses 

programmas tēmām.

Vispārēja informācija par organizāciju un vidi, 

kurā tā darbojas.

Studiju kursa saturs

Nosaukums

Organizācijas darbības finansiālie rādītāji, to analīze, finansēšanas politika

Organizācijas procesu vadības izpēte, analīze un novērtēšana.

Organizācijas un nozares, kurā tā darbojas, vispārīgais raksturojums.

Organizācijas un nozares, kurā darbojas uzņēmums, vispārīgais raksturojums.

Organizācijas darbības  izpēte, analīze un novērtēšana.



Nr.p.k.
SP rez. 

nr.

1

1

2

2, 4

3

7, 9

4

10, 11

1 2 3 4

● ● ● ●

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

Vērtēšanas kritēriji

Vērtējums Skaidrojums

Studiju rezultātu vērtēšanas 

metodes un kritēriji

Pastāvīgs individuālais darbs un prezentācija

1.      Studies.ba.lv augšupielādētie materiāli (prakses programma, prakses norādījumi, ietiekumi 

prakses atskaites sagatavošanai u.c.).

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

Plānotie studiju rezultāti 

(zināšanas, prasmes, 

kompetences)

Nosaukums

Studējošo patstāvīgā darba 

organizācija un uzdevumi / 

Plānotās studiju formas un 

mācīšanas metodes

Studiju vērtēšanas metode Sadalījums (%)

Pastāvīgs individuālais darbs un prezentācija

Kopā (h): 800

Spēj analizēt starptautiskos un vietējos tautsaimniecības attīstības notikumus, 

kas ietekmē biznesa procesu virzību, iesakot labākos risinājumus dažādu 

darba plūsmu dizainēšanai un optimizēšanai. 

Spēj atlasīt, analizēt un interpretēt informāciju, spēj pieņemt datos balstītus 

lēmumus, uzlabot procesus, tos standartizējot un padarot efektīvākus, 

ierosinot jaunus projektus, kurus nepieciešams realizēt pārmaiņu vadības 

procesos. 

Spēj pielietot kritisko domāšanu vadot darba procesu, sadarbojoties komandā, 

pielieto modernas stratēģiskās vadīšanas darba metodes, prasmīgi pielieto 

līderības prasmes lēmumu pieņemšanas procesā.

Prot izmantot apgūto ekonomikas un biznesa procesu vadības teoriju praksē, 

atpazīstot un spējot identificēt problēmtēmas, spēj izvēlēties metodes dažādu 

problēmu risināšanai. 

Darbs bibliotēkā, datu bāzes izmantošana

Patstāvīgo (individuālo/grupas) darbu izstrādāšana un 

prezentācijas sagatavošana

Praktiskās nodarbības (uzdevumi, situācijas analīze, 

simulācijas spēle, lomu spēles, prāta vērta, eksperiments 

Ieteicamā literatūra

Obligātā literatūra

Obligātā un ieteicamā literatūra

Studiju metodes Studenta darba apjoms stundās (h)

150

100%

Kopā (%): 100%

200

50

400

Grupu patstāvīgie uzdevumi, ko vada lektors



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

8 (ļoti labi)

pilnīgi izpildītas studiju kursa apguves prasības, tomēr atsevišķos jautājumos nav 

pietiekami dziļas izpratnes, lai zināšanas patstāvīgi lietotu sarežģītāku problēmu 

risināšanā








