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Mācību priekšmeta ietvaros studējošie apgūst teorētiskas un praktiskas zināšanas, lai varētu izprast
komercdarbības pamatprincipus un patstāvīgi uzsākt uzņēmējdarbību. Priekšmeta saturs ir
orientēts uz praktiskiem uzņēmējdarbības plānošanas un vadīšanas jautājumiem. Studiju kursa
apgūšanas laikā studējošie attīsta prasmes, kas vajadzīgas komercdarbības uzsākšanai un
realizēšanai. Kursa laikā tiek attīstītas studentu pašmenedžmenta prasmes – laika plānošana,
prezentēšanas un uzstāšanās prasmes, efektīvas mācīšanās prasmes.
Mērķis un uzdevumi, izteikti kompetencēs un
Mācību priekšmeta mērķis ir sniegt tehnisko specialitāšu studentiem vispārēju ieskatu
prasmēs
komercdarbības plānošanas un vadīšanas jomā, lai nodrošinātu studējošo prasmes uzņēmējdarbības
pamatzināšanu praktiskā izmantošanā. Pēc kursa pabeigšanas studējošie pārzinās uzņēmējdarbības
pamatus, kā arī varēs uzsākt uzņēmējdarbību un organizēt uzņēmuma darbu. Kursa apguves laikā
tiks attīstīta līderība, uzņēmība, grupas darba organizēšanas un komercdarbības vadīšanai
nepieciešamās kompetences.
Patstāvīgais darbs, tā organizācija un uzdevumi Patstāvīgais darbs ietver individuālu vai grupas darbu izstrādi, kuru ietvaros ir jāsagatavo vismaz
trīs prezentācijas par lekcijās sniegto tēmu pielietošanu savas idejas attīstībā, balstoties uz lekciju
materiāliem un lektoru ieteikto literatūru. Kurss noslēdzas ar biznesa plāna sagatavošanu un
individuālo projektu prezentāciju.
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Tematu izklāsts
Tēma
Ievaddaļa. Informācija par priekšmeta saturu, mērķi, sasniedzamajiem rezultātiem.
Pašmenedžments: Efektīvas mācīšanās metodes, laika plānošana, prezentēšanas un uzstāšanās prasmes, stresa vadība.
Uzņēmējdarbības uzsākšana: no idejas līdz uzņēmumam. Uzņēmuma dibināšana, likumdošana un regulas
Uzņēmējdarbības resursi un to plānošana: cilvēkresursi, kapitāls, naudas resursi, informācija, patenti, know-how utt.
Biznesa plāns un tā sastādīšanas pamatprincipi.
Uzņēmējdarbības ekonomika. Uzņēmuma finanses un grāmatvedības pamati. Nodokļi un nodevas uzņēmējdarbībā
Biznesa plānošana: mārketings, stratēģiskā plānošana, biznesa ētika, vides un sociālās atbildības aspekti utt.
Komandas nozīme uzņēmuma darbā. Komandas veidošanas pamatprincipi. Cilvēkresursu vadīšana un plānošana
Prezentācijas prasmes un to attīstīšana. Biznesa idejas prezentācija.
Sasniedzamie studiju rezultāti un to vērtēšana
Sasniedzamie studiju rezultāti
Studējoši pārzina kā uzsākt komercdarbību, plānot un organizēt uzņēmuma darbu.
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Rezultātu vērtēšanas metodes
Grupu un individuālais darbs, prezentācijas.

Studējošie izprot līderības, uzņēmības, grupas darba organizēšanas un vadīšanas kompetenču
nepieciešamību komercdarbībā un tās uzsākšanā. Prot pielietot savas kompetences komandas darbā.
Studējošie spēj darboties grupā, veikt ideju apspriedes, izmantot radošās domāšanas metodes,
noteikt uzņēmuma/idejas misiju, vīziju, mērķus, izstrādāt uzņēmuma budžetu un raksturot nozari,
kurā darbojas uzņēmums.
Spēj izstrādāt komercdarbības uzsākšanai nepieciešamo biznesa plānu, raksturot uzņēmuma vai
idejas konkurentus, noteikt uzņēmumam pieņemamāko dibināšanas formu un raksturot nodokļus,
kas jāmaksā darbojoties attiecīgajā uzņēmumā.
Studējošie pārzina ar kursa tematiku saistītos teorētiskos jautājumus un prot tos praktiski pielietot.
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Grupu darbi par kursa tematiku.
Darbs grupās, kontroldarbs, prezentācijas
izstrāde un prezentēšana.
Darbs grupās, kontroldarbs, prezentācijas
izstrāde un prezentēšana.
Gala pārbaudes darbs.
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