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Uzņēmumu stratēģiskajā plānošanā un vadībā viens no būtiskiem aspektiem ir uzņēmuma
sadarbība ar valsts pārvaldi un nevalstisko sektoru. Tas ir savstarpējās mijiedarbības process, kurā
ir ieinteresētas visas iesaistītās puses, jo veiksmīgas sadarbības rezultātā tiek sekmēta ekonomiskā
izaugsme, nodarbinātība un dzīves apstākļi.
Iegūtās zināšanas sniegs studējošajiem izpratni, ka valsts pārvalde veido politisko un juridisko
ietvaru, lai valstī attīstītos uzņēmējdarbība, kā arī tās aizsargāšanai. Studējošiem tiks dots ieskats
veidos, kā var tikt ietekmēta politisko lēmumu pieņemšana, atbilstoši uzņēmēju redzējumam. Tiks
vērsta studentu uzmanība uz to, kādi procesi ir iespējami vietējā, reģionālā un starptautiskā līmenī,
lai nodrošinātu godīgu konkurenci uzņēmējdarbībā.
Mērķis un uzdevumi, izteikti kompetencēs un
Priekšmeta mērķis ir sniegt studentiem zināšanas par starptautisko ekonomisko sakaru politisko
prasmēs
vidi, tās aspektiem, riskiem un ietekmējošiem faktoriem un palīdzēt studentiem izprast un analizēt
starptautiskajā ekonomiskajā un politiskajā vidē notiekošo procesu cēloņus un sekas, kā arī
aktuālās tendences.
Uzdevumi:
1) Izprast starptautisko ekonomisko sakaru politiskās vides aspektus;
2) Prast apzināt politiskās vides riskus un to ietekmējošos faktorus;
3) Spēt atrast un analizēt politisko vidi raksturojošu informāciju, lai pieņemtu lēmumus.
Patstāvīgais darbs, tā organizācija un uzdevumi Patstāvīgais darbs ietver literatūras studijas, situāciju izpēti un analīzi.
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Nepieciešamās priekšzināšanas
Pasaules ekonomikas attīstība, Starptautisko ekonomisko sakaru organizēšana un vadīšana

Tematu izklāsts
Tēma
Starptautiskā politiskā vide.
Politikas ietekmēšanas stratēģijas.
Politiskie riski starptautiskajā biznesā.
Starptautiskos ekonomiskos sakarus ietekmējošie politiskie aspekti un faktori.
Pasaules reģionu politiskās sistēmas.
Vieslekcija.
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Sasniedzamie studiju rezultāti un to vērtēšana
Sasniedzamie studiju rezultāti
Studējošie spēj orientēties starptautiskajā politiskajā vidē un to ietekmējošajos aspektos un faktoros.
Pārzina soļus, lai sagatavotu stratēģiju politikas ietekmēšanai.
Spēj identificēt un izprot politiskos riskus.
Izprot dažādu pasaules reģionu politisko sistēmu raksturojošos elementus.
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