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Vadīšanas mērķi, to izvēle. Uzņēmuma organizātoriskās formas. Uzņēmumaārējā un iekšējā vide.
Pārmaiņu veidošana. Darbības kontrole. Risks.Knfliktu vadīšana.
Mērķis un uzdevumi, izteikti kompetencēs un
Iegūt zināšanas par vadīšanas modeļiem un to izmantošanas lietderīgumu uzņēmuma darbības
prasmēs
efektivitātes paaugstināšanai. Attīstīt prasmi izmantot sistēmpieeju un situācijas pieeju problēmu
atklāšanai un risināšanai, nostiprināt prasmi identificēt un novērtēt uzņēmuma attīstību
ietekmējošos faktorus, novērtēt uzņēmuma iekšējo potenciālu, argumentēti pieņemt lēmumus
uzņēmuma vadīšanā.
Patstāvīgais darbs, tā organizācija un uzdevumi Kursa apgūšanas laikā studentiem ir paredzēti patstāvīgie darbi par šādām tēmām:
1) Uzņēmuma darbībā ieinteresēto grupu vadīšana
2) Uzņēmuma iekšējā un ārējā vide
3) Vadīšanas integrālā struktūra
4) Uzņēmuma organizatoriskās struktūras konversija
5) Uzņēmuma vadīšanas efektivitātes novērtēšana
Patstāvīgie darbi jānodod vai jāprezentē pasniedzēja norādītajā laikā un to rezultāti tiek ņemti vērā
priekšmeta zināšanu novērtējumā.
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Nepieciešamais tehniskais aprīkojums studiju
Iepriekšējos studiju pusgados iegūtās zināšanas ekonomikā, finansēs, tirgzinībā, saimnieciskās un
priekšmeta īstenošanai
darba tiesībās..
Nepieciešamās priekšzināšanas
IUV201 ,Vadīšanas teorija
Iepriekš apgūstamie studiju priekšmeti

Tematu izklāsts
Tēma
1.Uzņēmējdarbības un uzņēmējdarbības vides raksturojums.
2.Uzņēmējdarbības vadīšanas aspekti.
3.Vadītāju klasifikācija, vadītāju darba saturs, profesiju klasifikators, standarti.
4.Vadīšanas pieejas uzņēmuma vadīšanā - novērtējums un izmantošana praksē.
5.Uzņēmējdarbības ētika un sociālā atbildība.
6.Uzņēmuma iekšējās un ārējās vides analīzes metodes.
7.Plānošana, problēmu risināšana un lēmumu pieņemšana.
8.Stratēģiskā plānošana un vadība - uzņēmuma darbības stratēģijas.
9.Uzņēmuma konkurētspējīgo priekšrocību radīšana un attīstīšana.
10.Uzņēmuma organizatoriskā struktūra un kultūra.
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11.Vara, deleģēšana, centralizētas un decentralizētas organizācijas.
12.Uzņēmuma vadīšana ar grupu un komandu palīdzību.
13.Darbinieku motivēšana.
14.Vadības stili.
15.Pārmaiņu vadīšana.
16.Informācijas un kontroles sistēmas veidošana.
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Sasniedzamie studiju rezultāti un to vērtēšana
Sasniedzamie studiju rezultāti
Spēj izprast tautsaimniecībā notiekošos procesus un uzņēmuma darbības kopsakarības.

Prot noteikt un formulēt uzņēmuma darbības stratēģiju, misiju un mērķus dinamiskā ekonomiskā
vidē.
Spēj izvēlēties un pielietot metodes vadīšanas procesa efektivitātes paaugstināšanai.

Prot novērtēt pārvaldes organizatorisko struktūru lietderīgumu.

Spēj pieņemt pamatotus lēmumus problēmu risināšanai.
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Rezultātu vērtēšanas metodes
Patstāvīgie un praktiskie darbi, eksāmens.
Kritērijs: students demonstrē spēju izmantot
sistēmpieeju problēmu un to cēloņu
atklāšanai.
Patstāvīgie un praktiskie darbi, eksāmens.
Kritērijs: prot mērķtiecīgi izmantot vides
analīzes metodes situācijas novērtēšanai un
uzņēmuma darbības virziena noteikšanai.
Patstāvīgie un praktiskie darbi, eksāmens.
Kritērijs: prot izmantot vadīšanas integrālo
struktūru, praktiskajos darbos demonstrē
spēju izmantot situācijas pieeju.
Patstāvīgie un praktiskie darbi, eksāmens.
Kritērijs: pārzina organizatorisko struktūru
veidus un demonstrē spēju veikt
nepieciešamās strukturālās izmaiņas.
Patstāvīgie un praktiskie darbi, eksāmens.
Kritērijs: pārzina lēmumu pieņemšanas
tehnoloģiju un demonstrē spēju novērtēt
lēmumus no ekonomiskā un ētiskā aspekta.
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