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1. Studiju programmas apraksts 
 

Maģistra studiju programma „Starptautiskās finanses un banku darbība” (tālāk tekstā 

programma) tiek īstenota kā starpdisciplināra, dubultdiplomu studiju programma ciešā 

sadarbībā ar Šveices Biznesa skolu (SBS Swiss Business School, www.sbs.edu) Cīrihē, Šveicē, 

kas ļauj nodrošināt programmas starptautisko virzienu, piesaistot starptautiski atzītos mācību 

spēkus un praktiķus. Pašlaik šī ir vienīga profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju 

programma Latvijā, kas nodrošina specializāciju starptautiskajās finansēs un banku darbībā, 

nodrošinot vienlaicīgi iespēju iegūt MBA grādu no ārzemju partnerskolas. 

Francijas uzņēmuma SMBG, kas specializējas augstākās izglītības un profesionālās 

orientācijas jautājumos, izveidotā organizācija Eduniversal un tās Starptautiskā zinātniskā 

komiteja ierindojusi BA starp 1000 labākajām pasaules biznesa skolām un universitātēm 2008., 

2009., 2010., 2011., 2012., 2013. un 2014. gadā. Kopš 2011.gada, kad tika uzsākts maģistra 

studiju programmu novērtējums pēc jomām un reģioniem (labāko programmu tops), 

programma tika atzīta par vienu no 200 labākajām maģistra studiju programmām uzņēmuma 

finanšu (Corporate Finance) jomā Austrumeiropas reģionā. Pirmo reizi programma tika 

akreditēta 2007.gadā uz maksimālo termiņu 6 gadi - līdz 2013.gada 31.decembrim 

(akreditācijas lapa Nr.003-1164, akreditācijas komisijas 2007.gada 6.jūnija lēmums Nr.2066). 

BA ekonomikas virziena novērtēšanas laikā programma tika atzīta par 1.grupas programmu, 

visam virzienam tika piešķirta akreditācija uz maksimālo termiņu līdz 2019.gada 25.jūnijam.  

 

1.1. Studiju programmas īstenošanas mērķi un uzdevumi 

Programmas mērķis ir sagatavot atbilstoši profesionālā standarta „Finansists” un 

programmas starpdisciplinārā principa (divi diplomi: MBA un profesionālais maģistra grāds 

finansēs) prasībām augsti kvalificētus, profesionālus speciālistus vadošam darbam 

starptautiskās finanšu un biznesa jomās. Programmas absolventi var veidot karjeru investīciju 

uzņēmumos, finanšu un kredītiestādēs, audita kompānijās, apdrošināšanas sabiedrībās, kā arī 

var vadīt vidējas un lielas korporācijas vai dibināt savus uzņēmumus. Īpašā vērība studiju 

programmā tiek pievērsta pētnieciskā un jaunrades darba veikšanai, kā arī biznesa un finanšu 

starptautiskajiem aspektiem. 
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Lai sasniegtu programmas mērķi, ir izvirzīti šādi uzdevumi: 

1. nodrošināt obligāto studiju kursu apguvi, kuri padziļina studentu zināšanas finanšu nozarē, 

nodrošina ļoti specifiskas, inovatīvas un modernas zināšanas finanšu jomā, sniedz 

teorētiskas un metodoloģiskas atziņas un paredz tās pielietot praksē, 

2. nodrošināt studiju kursu apguvi, kuri ir orientēti uz pētnieciskā un jaunrades darba, 

projektēšanas iemaņu attīstību un pilnveidošanu, 

3. attīstīt studentu prasmi studiju laikā iegūtās zināšanas pielietot praktiskajā darbā, to panākot 

ar studiju praksi, praktiskajām nodarbībām un studentu patstāvīgo darbu ārpus auditoriju 

nodarbībām, 

4. attīstīt komunikācijas, kritiskās domāšanas, specifiskas problēmu risināšanas un vadītāja 

darba prasmes, izmantojot daudzveidīgas aktīvās studiju metodes, tostarp grupu darbu, 

simulācijas un situāciju analīzi, 

5. nodrošināt studiju vienotību nozares praktiskajā, teorētiskajā un pētnieciskajā darbībā, 

6. nodrošināt studijas ar jaunākajiem mācību metodiskajiem materiāliem un mūsdienu 

prasībām atbilstošu materiāli tehnisko bāzi, 

7. nodrošināt apstākļus maģistra darbu izstrādei. 

1.2. Studiju programmas paredzamie rezultāti 

 
Programmā atbilstoši EKI 7. līmenim un piektā profesionālās kvalifikācijas līmeņa 

profesijas standartam „Finansists” noteikti šādi studiju rezultāti. Studiju programmas 

absolventi iegūs šādas kompetences: 

Profesionālās vispārējās kompetences: 

1. Izprast un kritiski novērtēt datus un aktuālās parādības vietējā un starptautiskajos finanšu un 

kapitāla tirgos; 

2. Izprast un kritiski novērtēt uzņēmuma biznesa procesus; 

3. Spēt efektīvi vadīt uzņēmuma finanses mainīgajā vidē; 

4. Spēt strādāt individuāli un vietējā/ starptautiskajā komandā,  

Profesionālās specifiskās kompetences: 

1. Prast vadīt uzņēmumu atbilstoši nostādītiem mērķiem; 

2. Prast vadīt uzņēmuma finanses, nodrošinot uzņēmuma pelnīt spēju un ilgtermiņa attīstību; 

3. Prast novērtēt un samazināt finanšu un biznesa riskus; 

4. Prast pielietot finanšu instrumentus. 
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Sekmīgi absolvējot studiju programmu, tiek iegūts Banku augstskolas maģistra 

profesionālais grāds finansēs (profesionālās augstākās izglītības diploms), un kvalifikācija 

"Finansists", kas atbilst 5. profesionālās kvalifikācijas līmenim un 7. Latvijas kvalifikāciju 

ietvarstruktūras un Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūras līmenim. Studiju programma ir 

starpdisciplināra un paredz divu grādu iegūšanu. Partnerskola Šveices biznesa skola (SBS 

Swiss Business School) piešķir programmas absolventiem maģistra grādu „Master of Business 

Administration”. 

Maģistra studiju programma MBA/MF “Starptautiskās finanses un banku darbība” tika 

izstrādāta saskaņā ar valdības noteiktiem 2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības mērķiem 

(2014.gada 26.augusta Ministra Kabineta noteikumi Nr.512 „Noteikumi par otrā līmeņa 

profesionālās augstākās izglītības valsts standarts) un profesionālās kvalifikācijas “finansists” 

standartu (2010.gada 18.maija Ministra Kabineta noteikumi Nr.461 “Noteikumi par Profesiju 

klasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un 

Profesiju klasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību”). Šis standarts nosaka 

profesionāļiem, kas iegūst finansista kvalifikāciju, pamata prasības, prasmes un spējas. 

Abi maģistra grādi un minēta profesionālā kvalifikācija tiek piešķirti tiem studentiem, kas 

ir apguvuši studiju programmu pilnā apjomā: 90 ECTS (1,5 gada studenti) vai 144 ECTS (2,5 

gadu studenti), kas balstās uz studiju rezultātiem no specializētajiem studiju kursiem biznesa 

vadības un finanšu jomās, pētniecības un komunikācijas studiju kursiem, prakses un maģistra 

darba aizstāvēšanas (2,5 gadu studentiem papildus jāuzraksta diplomdarbs). Lekciju 

apmeklējums ir obligāts, studiju kursi ir plānoti pēc Flex MBA principa. Šveices biznesa skola 

piešķir MBA grādu absolventiem, kam minimālā vidējā atzīme par visu programmu ir 8 (ļoti 

labi, B- , 83%). 

1.3. Studiju programmas plāns 

 

Laika periodā kopš 2006./2007.studiju gada, kad tika uzsākta programmas realizācija, 

līdz šodienai ir notikusi programmas pilnveidošana, kas balstīta uz četriem galvenajiem 

augstākās izglītības mērķiem: personības, demokrātiskās sabiedrības un zinātnes attīstības 

uzdevumu risināšanu, darba tirgus prasību apmierināšanu. Pilnveidošana notiek, veicot 

programmas struktūras, satura, pasniegšanas metožu, apguves rezultātu iekšējo auditu 

programmas direktores, katedras vadītāju, BA un partnerskolas administrācijas, visu iesaistīto 

docētāju līmenī.  
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Programmas pilnveide un attīstība balstās uz studentu, partnerskolas, absolventu, darba 

devēju ieteikumiem, programmā veiktās izmaiņas ir apstiprinātas BA Senāta sēdēs, bet kopumā 

tās nepārsniedz 20% no akreditētās studiju programmas satura.  

Programmu ir iespējams apgūt pilna laika studiju formā.  

Programmas apguves laiks ir : 

 1,5 gadi - ja iepriekš ir iegūts bakalaura profesionālais grāds un/vai 2.līmeņa 

augstākā profesionālā kvalifikācija ekonomikas, finanšu vai vadībzinību jomā ; 

 2,5 gadi - ja iepriekš ir iegūts bakalaura akadēmiskais grāds ekonomikas, 

finanšu un vadībzinību jomā bez profesionālās kvalifikācijas. Ja bakalaura grāds ir 

iegūts citās zinātnēs, tad reflektantam ir jābūt vismaz divu gadu darba pieredze finanšu 

iestādē, kredītiestādē vai kādā citā komercsabiedrībā vai organizācijā ar finansēm 

saistītajā amatā. 

 

1.tabula 

Pilna laika studiju programmas plāns 2013./2014.ak.gadā 

 
 

 

Studiju kursi ECTS Pārbaudī-

jums 
1.sem. 
(sept.-

dec.) 

2.sem. 
(janv.-

aug.) 

3.sem. 
(sept.-

dec.) 

4.sem 
(janv.

-aug.) 

5.sem 
(sept.-

dec.) 

6. sem. 
(janv.-

maijs) 

 

Studiju kursi, nodrošina zināšanu apguvi nozares teorijā un praksē (A - obligātā daļa)  

 
A Mārketinga vadība  3     Eks. 

A Starptautiskās finanšu institūcijas un tirgi  3     Eks. 

A Finanšu vadība 3      Eks. 

A Finanšu grāmatvedība un analīze 3      Eks. 

A Jauno uzņēmumu dibināšana 6      Eks. 

A Vadības ekonomika  3     Eks. 

A Starptautiskā finanšu vadība 6      Eks. 

A Vērtspapīru investīciju analīze  6     Eks. 

A Nākotnes finanšu darījumi un opcijas  3     Eks. 

A Risku vadība  3     Eks. 

B* Nodokļu optimizācija  3     Eks. 

B* Aktīvu un fondu pārvaldīšana  3     Eks. 

B* EXCEL finansēs  3     Eks. 

Pētnieciskās jaunrades, projektēšanas darba un vadībzinības kursi (A - obligātā daļa)  

 

A Projektu izstrāde un vadība  3     Eks. 

A Informatīvo sistēmu vadīšana  3     Eks. 

B* Biznesa Pētniecība  3     Eks. 

B* Komercdarbības starptautiskā tiesiskā 

vide 

 3     Eks. 

B* Cilvēkresursu vadīšana  3     Eks 

B* Intelektuālais īpašums   3     Eks. 

Pedagoģijas un psiholoģijas kursi , latviešu valoda (A - obligātā daļa) 
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A Komunikāciju prasmes biznesā 3      Eks. 

B* Starpkultūru saskarsme  3     Eks. 

B* Komercdarbības ētika  3     Eks. 

B* Ilgtspējīgā līderība  3     Eks. 

B* Radošā domāšana  3     Eks. 

B* Latviešu valoda (ārzemju studentiem) 3      Eks. 

Prakse – 6KP 
B Profesionālā prakse  9     Aizstāv. 

B Profesionālā prakse 
1
   30 

1
 9 

1
   Aizstāv. 

Valsts pārbaudījumi – 20KP (30 KP) 
B Maģistra darbs   30 

2
  30 

1
  Aizstāv. 

B Diplomdarbs
*
    15 

1
   Aizstāv. 

 Kopā: 90 ECTS 21 39 30     

 Kopā: 144 ECTS 21 39 30 24 30   

 

No B* brīvās izvēles kursiem jāizvēlas vismaz 1. Brīvās izvēles kursi tiek noteikti akadēmiskajām gadam par 

nozares aktuālām  tēmām vai nepieciešamām  iemaņām. 
1
- prasības 2,5 gadu studējošiem. 

 

1.4. Studiju kursu un studiju moduļu apraksti 

 

Studiju programmas kursu un moduļu apraksti ir pieejami Banku augstskolas mājas lapā 

http://www.ba.lv/en/node/4059 . 

 

1.5. Studiju programmas organizācija 

 

Studiju programmas norisi vada programmas direktors sadarbībā ar BA struktūrvienībām, 

pamatojoties uz Nolikumu par studiju programmas direktoru un amata aprakstu. Saziņu ar 

studentiem un programmas lietvedību palīdz nodrošināt programmas koordinatore.  

Studiju programmas vadīšanā tiek ievērots demokrātiskuma princips, skaidri noteiktas 

administrācijas pārstāvju, akadēmiskā personāla un studentu savstarpējās attiecības. 

Studējošiem tiek nodrošināta starptautiskā studiju vide: ~60% docētāju ir ārzemju profesori, 

grupā studē ārzemju studenti. Komandu darbi, situāciju analīze, simulācija, lomu spēles ir 

galvenās interaktīvas studiju metodes programmā. 

 

                                                 
1
 Tikai maģistrantiem bez iepriekšējās profesionālās kvalifikācijas  

2
 Tikai maģistrantiem ar iepriekšējo profesionālo kvalifikāciju 

* No visiem B* izvēles priekšmetiem jāapgūst 1 izvēles priekšmets 3 ECTS apjomā 

** Jāapgūst izvēles priekšmeti 2 KP apjomā 

***Jāapgūst izvēles priekšmeti 2 KP apjomā 

http://www.ba.lv/en/node/4059
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Programmas studenti parasti jau ir nodarbināti pirms studiju laikā. Programmas 

studentiem un absolventiem ir 100% nodarbinātība. Tajā pašā laikā, lai ļautu studentiem iegūt 

plašākas praktiskās iemaņas, studiju programmā ir izveidota mērķiem atbilstoša prakses 

organizācija un vadīšana, prakses uzdevumi ir skaidri formulēti, instrukcijas un norādījumi ir 

publiski pieejami mājas lapā un Banku augstskolas informatīvajā sistēma (turpmāk tekstā –

BAISā) un tiek kontrolēti no BA Karjeras centra puses.  

Kopš 2012.gada 10.janvāra, kad tika apstiprināti Ministru Kabineta noteikumi Nr.36 

“Iepriekšējā izglītībā vai profesionālajā pieredzē sasniegtu studiju rezultātu atzīšanas 

noteikumi”, Latvijā pastāv normatīvā bāze iedzīvotāju iepriekš iegūto sasniegumu atzīšanai 

pašreizējo studiju kontekstā. Šis normatīvs akts atbalsta mūžizglītības attīstību un īstenošanu 

valstī. Balstoties uz augstāk minētiem MK noteikumiem, 2012.gadā Banku augstskola 

izstrādāja un Senāts apstiprināja iekšējo dokumentu „Nolikums par iepriekšējā izglītībā vai 

profesionālajā pieredzē sasniegto studiju rezultātu atzīšanu”. Studiju programmas struktūra un 

studiju rezultāti ir skaidri definēti, balstoties uz ECTS sistēmu. Tas ļauj izvērtēt studentu/ studēt 

gribētāju iepriekšējo formālo/ neformālo izglītību un darba pieredzi studiju programmas studiju 

rezultātu kontekstā, beigās pieņemot adekvātu optimālo lēmumu par studenta/ studēt gribētāja 

iepriekšējo sasniegumu atzīšanu. Šī iespēja ļauj cilvēkiem samazināt studiju laiku un izmaksas, 

un sasniegt vairāk viņu mūžizglītības procesā. 

Programmas vadība organizē informatīvos pasākumus studentiem, kā arī nodrošina 

komunikācijas iespējas ikdienā. Katru gadu, vismaz divas reizes akadēmiskā gada laikā, 

studenti tiekas ar programmas direktori par studiju programmas realizācijas jautājumiem, 

prasībām studiju kursu apguvē, vērtēšanas sistēmu u.c. būtiskiem studiju procesa jautājumiem. 

Katra gada 1.septembrī notiek ievads studijās un informatīvs pasākums studentiem. Pirms 

katras došanās praksē studentu grupām ir ieplānotas tikšanās ar programmas direktori un 

Karjeras centra vadītāju. Pirms maģistra darba izstrādes uzsākšanas notiek seminārs un 

priekšaizstāvēšana, kurās tiek pārrunātas prasības darba izstrādei un stimulēts studenta progress 

darba izstrādē. Augstskolā tiek rīkoti arī citi metodiskie pasākumi pēc vajadzības. 
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1.6.  Prasības uzsākot studiju programmu 

Tiesības studēt BA ir katram Latvijas pilsonim un personām, kurām ir tiesības uz LR 

izdotu nepilsoņa pasi, kā arī personām, kurām ir izsniegtas pastāvīgās uzturēšanās atļaujas un 

kuras ieguvušas vidējo vai vidējo profesionālo izglītību.  

Lai uzsāktu studijas BA maģistra programmā, ir jāizpilda Uzņemšanas noteikumos 

noteiktās prasības, no kurām galvenās ir: 

 profesionālā bakalaura grāds ekonomikā, finansēs, vadībzinībās un/vai 2.līmeņa augstāko 

profesionālā kvalifikācija ekonomikā, finansēs vai vadībzinībās, kura iegūta pabeidzot 

vismaz 4 gadīgo profesionālo izglītība vai citās zinātnēs ar nosacījumu, ja ir vismaz 2 gadu 

darba pieredze finanšu jomā vai ar finansēm saistītajā amatā; 

 bakalaura akadēmiskais grāds ekonomikā, finansēs un vadībzinībās bez profesionālās 

kvalifikācijas vai citās zinātnēs ar nosacījumu, ja ir vismaz 2 gadu darba pieredze finanšu 

jomā vai ar finansēm saistītajā amatā. 

Uzņemšana studijām notiek konkursa kārtībā. Konkursa rezultātus nosaka un apstiprina 

Imatrikulācijas komisija. Lai veiksmīgi studētu programmā, potenciāliem studentiem brīvi 

jāpārvalda angļu valoda, kā arī līdz ar personu un iepriekšējo izglītību apliecinošiem 

dokumentiem ir jāiesniedz savs CV un divas rekomendācijas vēstules. Pirms uzņemšanas 

programmā ir obligātas pārrunas ar programmas direktori. 

Topošajiem maģistrantiem bez iepriekšējas profesionālās izglītības papildus tiek 

organizēti un piedāvāti sagatavošanas kursi. Studijas uzsākot, tiek veiktas aptaujas par katru 

studiju kursu, lai varētu savlaicīgi koriģēt un pilnveidot studiju procesa norisi 

Uzņemšanas noteikumi katru gadu tiek aktualizēti un apstiprināti Senātā. Banku 

augstskolas mājas lapā jau ir pieejami uzņemšanas noteikumi 2014./2015. ak.g. 

(www.ba.lv/bnode/2472). 

Saskaņā ar 2004.gada 16. decembra LR MK noteikumiem Nr. 932 „Studiju uzsākšanas 

kārtība vēlākajos studiju posmos” tiesības uzsākt studijas vēlākajos studiju posmos ir 

personām, kas kāda iemesla dēļ ir pārtraukušas studijas BA vai citā akreditētā augstskolā un 

vēlas tās turpināt. Iepriekš iegūtā izglītība tiek pielīdzināta programmas prasībām individuāli 

katrā gadījumā. 

http://www.ba.lv/bnode/2472
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1.7.  Studiju programmas praktiskā īstenošana 

Banku augstskola spēj pilnībā nodrošināt programmas īstenošanu ar štatā ievēlētajiem 

docētājiem, vismaz 30% ievēlētajiem docētājiem ir doktora grāds. Tajā pašā laikā, lai 

nodrošinātu programmas starptautisku kontekstu un starpdisciplināru principu, skola aktīvi 

piesaista ārzemju docētājus un docētājus no citām augstskolām Latvijā. Saskaņā ar sadarbības 

nosacījumiem, Šveices biznesa skola nodrošina docētājus vismaz 40% studiju kursiem. 

Programmā var pasniegt tikai docētāji ar akadēmiskā darba pieredzi un darba pieredzi 

pasniegtajā jomā, kas brīvi pārvalda angļu valodu. 

Programmā ir iespēja studēt tikai pilna laika studiju formā. Studiju ilgums ir 1,5 vai 2,5 

gadi (3 vai 5 semestri). Nodarbības notiek studiju moduļu veidā pēc Flex MBA principa.  

Programmas kopējais apjoms ir 90 ECTS (60 KP) (1,5 gads) vai 144 ECTS (96 KP) (2,5 

gadi), (1 ECTS = 1,5 KP). Viens kredītpunkts saskaņā ar Augstskolu likuma 1. pantu atbilst 

studējošā darba apjoma 40 akadēmiskajām stundām jeb vienai studiju nedēļai. Pamatojoties uz 

BA Satversmes 21. punktu 2012.gada 4.decembra Senāta sēdē (protokols Nr. 10) apstiprināti 

grozījumi Nolikumā par BA docētāju atalgojumu un darba laika uzskaiti 2012./2013.ak.g., kas 

nosaka 1 KP atbilstošo akadēmisko kontaktstundu skaitu maģistra studijās 8 kontaktstundas 

nodarbībām un 4 kontakststundas konsultācijām. 

Studiju gads sadalīts divos semestros. Semestra laikā pēc studiju kursu apguves un 

patstāvīgā darba uzdevumu nokārtošanas studenti kārto pārbaudījumus atbilstošajos studiju 

kursos.  

Studiju programmas īstenošanas gaitā studējošiem ir nodrošināta individuāla pieeja un 

atgriezeniskā saite. Individuālā pieeja tiek nodrošināta trijos veidos: mazs studentu skaits 

grupās (līdz 30); individuālie patstāvīgie darbi studiju kursa laikā; ārpus nodarbību 

konsultācijas pie docētājiem. Jebkura studiju kursa norisē ir paredzētas studentu regulāras 

individuālās konsultācijas (saskaņā ar apstiprināto konsultāciju grafiku) ar docētāju, kurās tiek 

pārrunāti un izvērtēti konkrētā studenta sasniegumi, bet pastāv iespēja arī tikties ar pasniedzēju 

citā laikā vai ar skype palīdzību, par to vienojoties individuāli.  

Studiju procesā tiek izmantotas šādas studiju metodes:  

1. lekcijas, semināri, praktiskie darbi; 

2. metodes, kas veicina analītisko, kritisko, sistēmisko un radošo domāšanu, veido 

komunikāciju prasmes – grupu darbi, diskusijas, prezentāciju sniegšana, situāciju analīze 

(case study), simulācijas spēles, atsevišķos studiju kursos vizītes uzņēmumos un iestādēs; 
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3. studentu individuāli vai grupās veiktā patstāvīgā un pētnieciskā darba veicināšana – 

referātu, projektu izstrāde, līdzdalība starptautiskos projektos, kuros studenti gūst 

starptautisku atzinību Eiropas valstu ietvaros; 

4. tikšanās ar uzaicinātajiem ekspertiem – nozares profesionāļiem – studiju kursu ietvaros. 

5. prakse uzņēmumos un iestādēs Latvijā un ārzemēs. 

 

Studentiem ir iespēja vismaz 1 semestri studēt ārzemēs BA partnerskolā ERASMUS+ 

apmaiņas vai brīvās kustības formā (free mover). 

Apmācības procesā tiek izmantotas datorklases ar specializētām datorprogrammām 

(SPSS, MS Project u.c.) un bezvada interneta pieslēgumu visās BA telpās. Liela daļa no 

programmas studiju kursiem un to materiāliem tiek sagatavoti elektroniskā veidā un ir 

pieejami studentiem Moodle sistēmā (Banku augstskolas un partnerskolas e-platformās), kurai 

var pieslēgties gan augstskolā, gan ārpus tās. Atsevišķos studiju kursos pārbaudījumi tiek 

organizēti elektroniski. Programmas studenti ir imatrikulēti abās skolās – BA un Šveices 

biznesa skolā, tāpēc viņiem ir pieejami arī Šveices biznesa skolas bibliotēkas (e-bibliotēka, 

pieejama ārpus skolas telpām) resursi. 

Studiju programmā studiju kursu laikā studenti gatavo individuālos un grupu darbus, 

sadarbībā ar docētājiem veic pētniecisko darbību, izstrādā biznesa plānus, prakses pārskatus, 

projekta darbus, un sadarbībā ar darba vadītājiem izstrādā diplomdarbus un maģistra darbus. 

Atgriezeniskā saite tiek nodrošināta ar studentu aptaujām par studiju kursiem (anonīmas, 

elektroniskā veidā), ar individuāla studenta vai grupas vecākā viedokļa izteikšanu vadībai, 

docētājam vai Programmas direktoram (mutiski vai rakstiski). Docētāji studiju kursu ietvaros 

studentiem sniedz atgriezenisko saikni par sasniegtajiem studiju rezultātiem (mutiski, rakstiski, 

elektroniski). BA vadība regulāri tiekas ar studentu pašpārvaldi par studiju pilnveides 

jautājumiem. 

1.8.  Vērtēšanas sistēma 

 

Pārbaudījumi programmas studiju kursos un vērtēšana tajos notiek saskaņā ar 2002.gada 

11.novembra LR MK noteikumiem Nr.481 „Noteikumi par otrā līmeņa profesionālās augstākās 

izglītības valsts standartu”, kas nosaka programmas apguves vērtēšanas pamatprincipus un 

vērtēšanas pamatformas (ieskaite/eksāmens), BA 2009.gada 10. novembra Senātā apstiprināto 

Studiju nolikumu, BA 2014.gada 10.jūnija Senāta sēdē apstiprināto Banku augstskolas un 

Šveices biznesa skolas dubultdiplomu studiju programmu Nolikumu par studijām un studējošo 
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finansiālo un akadēmisko saistību kārtošanas kārtību. BA ievēro šādus vērtēšanas 

pamatprincipus: 

1. zināšanu un prasmju vērtēšanas atklātība – atbilstoši izvirzītajiem programmu mērķiem 

un uzdevumiem, kā arī studiju kursu mērķiem un uzdevumiem ir noteikts prasību kopums 

pozitīvai izglītības sasniegumu vērtēšanai; 

2. vērtējuma obligātuma princips – nepieciešams iegūt pozitīvu vērtējumu par programmas 

obligātā satura apguvi. 

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji ir: 

1. iegūto zināšanu apjoms un kvalitāte; 

2. iegūtās prasmes un iemaņas; 

3. attieksme pret mācīšanos; 

4. mācību sasniegumu attīstības dinamika. 

BA studentu sasniegumi tiek vērtēti 10 ballu sistēmā. Zemākais pozitīvais vērtējums ir 4 

balles (gandrīz viduvēji). Šveices biznesa skola novērtē studentu sasniegumus burtu un 

procentu veidā: A+ 100% ir maksimālā pozitīvā atzīme, C- 70% - minimālā). Lai iegūtu arī 

Šveices biznesa skolas diplomu studenta vidējā atzīme par visu programmu jābūt vismaz 8 ( B, 

83%). Lai nodrošinātu studentu sasniegumu līdzvērtīgu novērtēšanu BA un Šveices biznesa 

skolā, tiek izmantota šāda novērtējumu konvertēšanas sistēma:  

2. tabula 

BA un Šveices biznesa skolas (SBS) studentu sasniegumu novērtēšanas skalas 

SBS novērtējums BA novērtējums 

A+ 97-100% Izcili  10 Izcili 

A 93-96% Teicami 9 Teicami 

A- 90-92% Teicami 9 Teicami 

B+ 87-89% Ļoti labi 8 Ļoti labi 

B 83-86% Ļoti labi 8 Ļoti labi 

B- 80-82% Labi 7 Labi 

C+ 77-79% Gandrīz labi 6 Gandrīz labi 

C 73-76% Viduvēji 5 Viduvēji 

C- 70-72% Gandrīz viduvēji 4 Gandrīz viduvēji 

F Fail Neapmierinoši 1-3 Neapmierinoši 
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Pārbaudes formu (eksāmens, ieskaite, kontroldarbs) un veidu (mutisks, rakstisks vai 

jaukts) nosaka docētājs. Galīgajā vērtējumā par studiju kursa apguvi var ietvert studenta darba 

novērtējumu visa studiju kursa laikā, ko veido uzkrājošo punktu sistēma, t.i. atsevišķu studiju 

darbu summēto vērtējumu. Studenta patstāvīgais rakstu darbs var būt: analītisks raksts, 

studentu grupas darbs, uzdevums, referāts, problēmas izpēte, publikācijas analīze, faktu 

materiālu apkopojums, izvērtējums u.c. 

Vērtēšanas kritēriji ir iekļauti studiju kursu aprakstos, kuri pieejami katram studējošam 

BA vai Šveices biznesa skolas informācijas sistēmā (Moodle). Studiju kursu uzsākot, docētājs 

iepazīstina ar studiju kursa aprakstu, akcentējot izvirzītās prasības. 

Pastāvīgo darbu izstrādes prasības noteiktas „Metodiskajos norādījumos patstāvīgo un 

pētniecisko studiju darbu izstrādāšanai un aizstāvēšanai”, kas tiek pārskatīti katru gadu un ir 

pieejami BAISā. Šveices biznesa skolas prasības arī tiek ņemtas vērā, izstrādājot gala 

pārbaudījuma darbu. 

Eksāmenu prasības studiju kursā nepieciešamības gadījumā var tikt izrunātas un 

apstiprinātas atbilstošās katedras sēdē, kā arī tām jābūt saskaņotām ar Šveices biznesa skolas 

dekānu.  

Prakses pārskatu kvalitāti un uzbūvi, kā arī studentu prezentācijas prasmi vērtē kopā ar 

darba devējiem izveidotas aizstāvēšanas komisijas. 

Programmas apguves noslēgumā students kārto valsts noslēguma pārbaudījumu: aizstāv 

maģistra darbu (2,5 gadu studenti - diplomdarbu un maģistra darbu). Diplomdarbu un maģistra 

darbu aizstāvēšanā kā valsts pārbaudījumu komisiju priekšsēdētāji un komisijas locekļi tiek 

pieaicināti darba devēji un docētāji. Priekšlikumus par komisijas sastāvu sagatavo programmas 

direktors un tos izskata un apstiprina Senātā. 

Profesionālo maģistra grādu finansēs un 5.līmeņa finansista kvalifikāciju var iegūt, ja 

sekmīgi nokārtoti visi studiju kursi, aizstāvēts prakses pārskats un maģistra darbs (2,5 gadu 

studentiem – diplomdarbs un maģistra darbs).  

Ir nodrošinātas un tiek īstenotas iespējas veikt pētījumus kopā ar citu Latvijas un ārvalstu 

studiju programmu studējošiem un docētājiem. BA organizē ikgadējo studentu konferenci, kurā 

tiek prezentēti labākie darbi, ar iespēju darbu rezultātus prezentēt starptautiskajās zinātniskajās 

konferencēs un publicēt zinātniskos žurnālos, šādi veicinot docētāju un studentu sadarbību 

pētniecības jomā.  

Lai veicinātu BA studentu integrāciju starptautiskā līmenī, kas ir būtisks 

priekšnosacījums profesionālo kompetenču un prasmju pilnveidošanā, BA ir aktīva 
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līdzdalībniece ES studentu apmaiņas programmā ERASMUS+, sniedzot iespēju studentiem 

pieteikties stipendijai 3 līdz 10 mēnešu studijām BA sadarbības partneru augstskolās. 

1.9.  Studiju programmas izmaksas 

 

BA ir valsts dibināta izglītības iestāde, kas darbojas pēc pašfinansēšanas principa un tās 

finanšu resursu struktūru nosaka Senāts. Programmas studiju maksa tika noteikta 8000 EUR 

apmērā par 1,5 gada programmu, 8626 EUR par 2,5 gadu programmu, un netika grozīta kopš 

programmas uzsākšanas laika. Katru gadu studentiem ir pieejamas dažādas studiju maksas 

atlaides (apstiprina BA Senāts). Programmas studiju maksa tiek proporcionāli (50%/50%) 

sadalīta starp BA un Šveices biznesa skolu, pamatojoties uz aktīvo studentu skaitu katrā grupā. 

Savu ieņēmumu daļu BA sadala atbilstoši 3.tabulā minētiem posteņiem. 

 3. tabula 

Programmas mācību maksas % sadalījums pa izmaksu posteņiem 2014. gadā 

N.p.k. Izmaksu pozīcija % 

1.  Atalgojums 53 

2.  Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 13 

3.  Komandējumi un dienesta braucieni 1 

4.  Pakalpojumi 13 

5.  Materiāli, energoresursi, ūdens un inventārs 2 

6.  Grāmatas un žurnāli 1 

7.  Iekārtu iegāde un modernizēšana  2 

8.  Augstskolas attīstība 5 

9.  Zinātniski pētnieciskais darbs 5 

10.  Augstskolas rezerves fonds  5 

KOPĀ 100  

1.10.  Studiju programmas atbilstība profesiju standartam, profesionālās 

izglītības valsts standartam un citiem normatīvajiem aktiem 

 

Maģistra studiju programma MBA/MF “Starptautiskās finanses un banku darbība” tika 

izstrādāta saskaņā ar valdības noteiktiem 2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības mērķiem 

un profesionālās kvalifikācijas “finansists” standartu (2010.gada 18.maija Ministra Kabineta 

noteikumi Nr.461 “Noteikumi par Profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem 

pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un Profesiju klasifikatora lietošanas un 

aktualizēšanas kārtību”). Šis standarts nosaka profesionāļiem, kas iegūst finansista 

kvalifikāciju, pamata prasības, prasmes un spējas. 

Abi maģistra grādi un minēta profesionālā kvalifikācija tiek piešķirti tiem studentiem, kas 

ir apguvuši studiju programmu pilnā apjomā: 90 ECTS (1,5 gada studenti) vai 144 ECTS (2,5 

gadu studenti), kas balstās uz studiju rezultātiem no specializētajiem studiju kursiem biznesa 
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vadības un finanšu jomās, pētniecības un komunikācijas studiju kursiem, prakses un maģistra 

darba aizstāvēšanas (2,5 gadu studentiem papildus jāuzraksta diplomdarbs). Lekciju 

apmeklējums ir obligāts, studiju kursi ir plānoti pēc Flex MBA principa. Šveices biznesa skola 

piešķir MBA grādu absolventiem, kam minimālā vidējā atzīme par visu programmu ir 8 (ļoti 

labi, B- , 83%). 

4. tabula 

Programmas saturs 1,5 gads 

Nr. p.k.  Studiju programmas saturs ECTS (KP) % 

1. Studiju kursi 51 (34) 57 

2. Prakse 9 (6) 10 

3. Maģistra darbs 30 (20) 33 

 Kopā 90 (60) 100 

 

 

5. tabula  

Programmas saturs 2,5 gadi 

Nr. p.k.  Studiju programmas saturs ECTS (KP) % 

1. Studiju kursi 51 (34) 35 

2. Prakse 48 (32) 33 

3. Diplomdarbs 15 (10) 10 

4. Maģistra darbs 30 (20) 22 

 Kopā 144 (96) 100 

 

6. tabula 

Studiju programmas satura sadalījums 

Nr. p.k.  Studiju programmas kursi ECTS (KP) % 

1. Studiju kursi, nodrošina zināšanu apguvi 

nozares teorijā un praksē, OBLIGĀTĀ DAĻA 

39 (26) 76 

2. Pētnieciskās jaunrades, projektēšanas darba 

un vadībzinības kursi, OBLIGĀTĀ DAĻA 

6 (4) 12 

3. Pedagoģijas un psiholoģijas kursi , latviešu 

valoda, OBLIGĀTĀ DAĻA 

3 (2) 6 

4. Brīvās izvēles kursi (var izvēlēties katrā no 

augstāk minētajām daļām) 

3 (2) 6 

 Kopā 51 (34) 100 

 

Lai noteiktu Studiju programmas atbilstību 5.līmeņa profesijas standartam „Finansists” 

(apstiprināts 2010.gada 18.maijā), izmantota profesijas standartā lietotā darbam nepieciešamo 

zināšanu un prasmju struktūra, kas tiek iegūtas atbilstošo studiju kursu un prakses norises laikā, 

izstrādājot patstāvīgos studiju darbus. Studiju kursu apraksti apliecina, ka Studiju programmas 

nodrošina finansista profesijas standartā noteikto zināšanu un prasmju apguvi (skat. 7. un 

8.tabulu). Sekmīgi apgūta maģistra profesionālā augstākā izglītības programma ļauj turpināt 

izglītību doktora studiju programmā. 
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7. tabula 

Profesiju standartā „Finansists” norādīto prasību izpilde. 

Apgūstamās 

prasmes 
Studiju kursi 

Kopīgās 

profesionālās 

prasmes 

Mārketinga vadība, Finanšu vadība, Finanšu grāmatvedība un analīze, Jauno uzņēmumu 

dibināšana, Vadības ekonomika, EXCEL finansēs, Cilvēkresursu vadīšana, Intelektuālais 

īpašums, Starpkultūru saskarsme, Komercdarbības ētika, Ilgtspējīgā līderība, Komunikāciju 

prasmes biznesā 

Vispārējās 

prasmes un 

spējas 

Vadības ekonomika, Informatīvo sistēmu vadīšana, Starpkultūru saskarsme, Komercdarbības 

ētika, Ilgtspējīgā līderība, Radošā domāšana, Latviešu valoda (ārzemju studentiem) 
 

Specifiskās 

prasmes 

profesijā 

Starptautiskās finanšu institūcijas un tirgi, Finanšu vadība, Finanšu grāmatvedība un analīze, 

Starptautiskā finanšu vadība, Vērtspapīru investīciju analīze, Nākotnes finanšu darījumi un 

opcijas, Risku vadība, Nodokļu optimizācija, Aktīvu un fondu pārvaldīšana, Komercdarbības 

starptautiskā tiesiskā vide, Projektu izstrāde un vadība, Biznesa Pētniecība, Informatīvo 

sistēmu vadīšana, Radošā domāšana 

 

8. tabula 

Profesiju standartā „Finansists” norādīto prasību izpilde 

Nr.p.k. Zināšanas Studiju kursi 
1. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas 

priekšstata līmenī 
1.1.  Ekonomikas un finanšu vēsture Vadības ekonomika 

1.2. ES un starptautisko organizāciju 

nostādnes finanšu analīzes un 

plānošanas jomā 

Finanšu grāmatvedība un analīze, Jauno uzņēmumu 

dibināšana, Komercdarbības starptautiskā tiesiskā vide 

2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas izpratnes 

līmenī 
2.1. Finanšu darbību reglamentējošās 

normatīvās bāzes izpratne 

Finanšu vadība, Finanšu grāmatvedība un analīze, 

Starptautiskās finanšu institūcijas un tirgi, Starptautiskā 

finanšu vadība, Vērtspapīru investīciju analīze,  

Nākotnes finanšu darījumi un opcijas, Risku vadība, Nodokļu 

optimizācija, Aktīvu un fondu pārvaldīšana 
2.2. Mikroekonomika, makroekonomika Vadības ekonomika 

2.3. Finanšu teorijas Finanšu vadība, Finanšu grāmatvedība un analīze, 

Starptautiskās finanšu institūcijas un tirgi, Starptautiskā 

finanšu vadība, Vērtspapīru investīciju analīze,  

Nākotnes finanšu darījumi un opcijas, Risku vadība, Nodokļu 

optimizācija, Aktīvu un fondu pārvaldīšana 

2.4. Lietišķās saskarsmes psiholoģija  Starpkultūru saskarsme, Komercdarbības ētika, Ilgtspējīgā 

līderība, Radošā domāšana, Komunikāciju prasmes biznesā 

2.5. Finanšu sistēmas uzbūve Finanšu vadība, Finanšu grāmatvedība un analīze, 

Starptautiskās finanšu institūcijas un tirgi, Starptautiskā 

finanšu vadība, Vērtspapīru investīciju analīze,  

Nākotnes finanšu darījumi un opcijas, Risku vadība, Nodokļu 

optimizācija, Aktīvu un fondu pārvaldīšana 
2.6. Globālās finanses Starptautiskās finanšu institūcijas un tirgi, Starptautiskā 

finanšu vadība 

2.7. Tirgzinības Mārketinga vadība, Jauno uzņēmumu dibināšana 

2.8. Komercdarbības vadība Mārketinga vadība, Jauno uzņēmumu dibināšana 
Informatīvo sistēmu vadīšana, Biznesa Pētniecība 
Radošā domāšana, Cilvēkresursu vadīšana 

2.9. Profesionālie termini valsts un divās 

svešvalodās 

Finanšu vadība, Finanšu grāmatvedība un analīze, 

Starptautiskās finanšu institūcijas un tirgi, Starptautiskā 
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finanšu vadība, Vērtspapīru investīciju analīze,  

Nākotnes finanšu darījumi un opcijas, Risku vadība, Nodokļu 

optimizācija, Aktīvu un fondu pārvaldīšana 
3. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas lietošanas līmenī 

3.1. Finanšu grāmatvedība un audita pamati , Finanšu grāmatvedība un analīze 
Nodokļu optimizācija 
 

3.2. Finanšu analīze un finanšu vadība Finanšu vadība, Finanšu grāmatvedība un analīze, 
Starptautiskā finanšu vadība, Vērtspapīru investīciju analīze, 

Nākotnes finanšu darījumi un opcijas, Risku vadība, Aktīvu 

un fondu pārvaldīšana, EXCEL finansēs 
3.3. Zinātniskās darbības organizācija Biznesa Pētniecība, Radošā domāšana 

3.4. Statistisko metožu izmantošana 

finansēs 

Aktīvu un fondu pārvaldīšana 
Nākotnes finanšu darījumi un opcijas 
 

3.5. Komercdarbības informātika Informatīvo sistēmu vadīšana 

3.6 Finanšu instrumentu tirgus Starptautiskās finanšu institūcijas un tirgi, Starptautiskā 

finanšu vadība, Vērtspapīru investīciju analīze,  

Nākotnes finanšu darījumi un opcijas, Risku vadība, Nodokļu 

optimizācija, Aktīvu un fondu pārvaldīšana 

3.7. Banku darbība Starptautiskās finanšu institūcijas un tirgi, Starptautiskā 

finanšu vadība, Vērtspapīru investīciju analīze,  

Nākotnes finanšu darījumi un opcijas, Risku vadība, Aktīvu 

un fondu pārvaldīšana 

3.8. Nodokļi un nodokļu un nodevu 

sistēmas 

Nodokļu optimizācija 

3.9. Investīcijas Starptautiskās finanšu institūcijas un tirgi, Starptautiskā 

finanšu vadība, Vērtspapīru investīciju analīze,  

Nākotnes finanšu darījumi un opcijas, Risku vadība, Aktīvu 

un fondu pārvaldīšana 

3.10. Projektu finansēšana Projektu izstrāde un vadība 

3.11. Ētika, komercdarbības etiķete Komercdarbības ētika 

3.12. Informāciju tehnoloģijas Informatīvo sistēmu vadīšana 

3.13. Vides un darba aizsardzība Vadības ekonomika 

3.15. Vismaz divas svešvalodas saziņas 

līmenī 

Angļu valoda ir darba valoda, latviešu valoda ārzemju 

studentiem 

3.17. Darba tiesiskās attiecības Intelektuālais īpašums 
Komercdarbības starptautiskā tiesiskā vide 

 

1.11. Salīdzinājums ar vienu tāda paša līmeņa un tādam pašam studiju 

virzienam Latvijas un vismaz divām Eiropas Savienības valsts atzītu 

augstskolu studiju programmām 

 

Programmas salīdzināšana ar citām līdzīgām studiju programmām dod iespēju izvērtēt tās 

saturu, konstatēt profilējošo kursu īpatsvaru un apjomu. Salīdzinājums rāda, vai piedāvātā 

programma ir konkurētspējīga profesionālās izglītības sistēmā un darba tirgū Latvijā un 

ārvalstīs. Salīdzinājums veikts ar citu Latvijas augstskolu programmām, kas pēc satura, 

iegūstamā grāda un profesionālās kvalifikācijas ir tuvas maģistra studiju programmai 

„Starptautiskās finanses un banku darbība”. Lai noskaidrotu programmas konkurētspēju 
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starptautiskajā tirgū, tiek veikt programmas salīdzinājums ar ārzemju skolu līdzīgām 

programmām. 

Maģistra studiju programma „Starptautiskās finanses un banku darbība” tiek salīdzināta 

ar šādām studiju programmām Latvijā : 

 Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programmu „Finanšu 

vadība” (kods 46343) Rēzeknes augstskolā, Ekonomikas fakultātē, piešķir profesionālo 

maģistra grādu finansēs un 5.līmeņa kvalifikāciju finansists; 

 Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programmu „Finanšu 

ekonomika” (kods 47310) Latvijas Universitātē, Ekonomikas un vadības fakultātē; 

piešķir profesionālo maģistra grādu finanšu ekonomikā un 5.līmeņa kvalifikāciju finanšu 

analītiķis. 

Maģistra studiju programma „Starptautiskās finanses un banku darbība” tiek salīdzināta 

ar šādām studiju programmām ārvalstīs: 

 Maģistra studiju programmu „Globālās finanses un banku darbība” (Global Finance and 

Banking) Šveices Biznesa skolā (SBS Swiss Business School), piešķir maģistra grādu 

uzņēmējdarbības vadībā (MBA – Master of Business Administration); 

 Maģistra studiju programmu „Banku darbība un finanses” (Banking and Finance) 

Šefildas Halamas Universitātē (Sheffield Hallam University), piešķir maģistra grādu 

banku darbībā un finansēs (MSc Banking and Finance). 

Tikai minētā BA programma un Rēzeknes augstskolas piedāvāta programma nodrošina 

profesionālo maģistra grādu finansēs un kvalifikāciju finansists. LU piedāvā programmu 

„Finanšu ekonomika”, kas ir līdzīga pēc satura, bet iegūstamā kvalifikācija ir finanšu analītiķis. 

Šveices Biznesa skola, kas ir BA sadarbības partneris programmas īstenošanā, par šo pašu 

programmu piešķir MBA grādu, bet Šefildas Halamas Universitāte – maģistra grādu ar 

specializāciju banku darbībā un finansēs. 

Salīdzinājums ar Rēzeknes augstskolas PAI maģistra studiju programmu „Finanšu 

vadība” ir atspoguļots 10. tabulā. 
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10. tabula 

Programmas salīdzinājums ar Rēzeknes augstskolas PAI maģistra studiju programmu 

„Finanšu vadība” 

Rēzeknes augstskolas maģistra 

studiju programma „Finanšu 

vadība”, 2 gadi, 70 KP 

BA maģistra studiju programma 

„Starptautiskās finanses un banku 

darbība”, 1,5 vai 2,5 gadi, 60 vai 96 KP 

Studiju kursi KP Studiju kursi KP 
Studiju kursi, kuri nodrošina zināšanu apguvi nozares teorijā un praksē 

Finanšu teorijas un politika 3 Finanšu vadība 

Starptautiska finanšu vadība 

Starptautiskās finanšu institūcijas un tirgi 

Vērtspapīru investīciju analīze 

2 

3 

3 

3 

Risku vadīšana 3 Risku vadība 2 

ES ekonomiskā un monetārā 

integrācija 

3 Starptautiska finanšu vadība 

Starptautiskās finanšu institūcijas un tirgi 

 

Uzņēmējdarbības stratēģiskā vadīšana 3 Vadības ekonomika  

Mārketinga vadība  

Jauno uzņēmumu dibināšana 

2 

2 

3 

Inovāciju vadība 2 Nākotnes finanšu darījumi un opcijas 

Jauno uzņēmumu dibināšana 

3 

Nodokļu sistēmas 3 Finanšu grāmatvedība un analīze 2 

Pētnieciskā, jaunrades, projektēšanas darba un vadībzinību kursi 

Projektu vadība 3 Projektu izstrāde un vadība 2 

Statistiskās metodes ekonomikā un 

biznesā 

Pētnieciskā darba metodoloģija 

2 

 

2 

Risku vadība 

Informatīvo sistēmu vadīšana 

 

2 

Biznesa novērtēšana 3 Finanšu vadība 

Starptautiska finanšu vadība 

 

Korporatīvo finanšu analīze 3 Finanšu grāmatvedība un analīze  

Starptautiskie finanšu standarti 3 Finanšu grāmatvedība un analīze 

Starptautiska finanšu vadība 

 

Apdrošināšanas finanšu vadība 3 Finanšu vadība 2 

Finanšu modelēšana un prognozēšana 2 Finanšu vadība 

Starptautiska finanšu vadība 

Nākotnes finanšu darījumi un opcijas 

Vērtspapīru investīciju analīze 

 

Starptautiskās finanses  

Reģionālā politika un ekonomika  

Kvalitātes vadības sistēmas 

(pēc izvēles) 

2 

2 

2 

 

Starptautiska finanšu vadība 

Vadības ekonomika  

 

 

Pedagoģijas un psiholoģijas kursi: 

Personāla vadīšana 

Inovācijas pedagoģijā un psiholoģijā 

Organizāciju kultūra un komunikāciju 

vadība 

(pēc izvēles) 

2 

2 

2 

 

2 

Pedagoģijas un psiholoģijas kursi: 

Komunikāciju prasmes biznesā 

Komercdarbības ētika 

Starpkultūru saskarsme 

Ilgtspējīgā līderība 

 

2 

3 

2 

2 

2 

Prakse 6 Profesionālā prakse 6 

Maģistra darbs 20 Maģistra darbs 20 

 

Salīdzinājums ar LU profesionālā maģistra studiju programma „Finanšu ekonomika” ir 

atspoguļots 11. tabulā. 
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11. tabula 

Programmas salīdzinājums ar LU profesionālā maģistra studiju programma „Finanšu 

ekonomika” 

LU profesionālā maģistra studiju 

programma „Finanšu ekonomika” 

1 vai 2 gadi, 40 vai 80 KP 

BA maģistra studiju programma 

„Starptautiskās finanses un banku 

darbība” 

1,5 vai 2,5 gadi, 60 vai 96 KP 

Studiju kursi (tikai A daļa) KP Studiju kursi KP 
Naudas teorija un politika 2 Starptautiska finanšu vadība 

Starptautiskās finanšu institūcijas un 

tirgi 

3 

3 

Finanšu vadība 3 Finanšu vadība 

Starptautiska finanšu vadība 

 

2 

Komerctiesības 2   

Finanšu pakalpojumu tirgvedība 2 Mārketinga vadība 2 

Valsts budžeta politika un vadība 2   

Komercbanku vadība 3 Starptautiskās finanšu institūcijas un 

tirgi 

2 

Starptautiskās finanses 2 Starptautiska finanšu vadība  

Finanšu inženierija 3 Finanšu vadība 

Starptautiska finanšu vadība 

Vērtspapīru investīciju analīze 

Nākotnes finanšu darījumi un opcijas 

 

 

3 

3 

Finanšu risku analīze 2 Risku vadība 2 

Uzņēmumu stratēģiskā un operatīvā 

plānošana 

2 Jauno uzņēmumu dibināšana  

Informatīvo sistēmu vadīšana 

3 

2 

Finanšu analīzes kvantitatīvās metodes 2 Finanšu grāmatvedība un analīze  2 

Pētnieciskā darba problemātika un 

metodoloģija 

2 Iekļauti 2 semināri maģistra darba 

izstrādes procesā par pētniecības 

metodēm un zinātniskiem darbiem 

 

Finanšu instrumentu portfeļu vadība un 

analīze 

3 Vērtspapīru investīciju analīze 

Risku vadība 

 

 

Nodokļu politika un administrēšana 3 Finanšu grāmatvedība un analīze  

Vadības grāmatvedība 2 Finanšu vadība 

Finanšu grāmatvedība un analīze 

 

Projektu vadīšana un finansēšana 2 Projektu izstrāde un vadība 2 

Organizāciju psiholoģija 2 Komunikāciju prasmes biznesā 

Starpkultūru saskarsme 

Ilgtspējīgā līderība 

Komercdarbības ētika 

2 

2 

2 

2 

Prakse 6 Profesionālā prakse 6 

Prakse II 26 Profesionālā prakse II 26 

Maģistra darbs  20 Maģistra darbs 20 

 

Salīdzinātajās profesionālajās maģistra studiju programmās atšķiras studiju kursu 

nosaukumi, tomēr visu trīs augstskolu programmu studiju kursos ietvertās tēmas satura ziņā 

nodrošina atbilstību profesiju standarta prasībām un tāpēc uzskatāmas par salīdzināmām. Visas 

programmas atbilst otrā līmeņa augstākās profesionālās izglītības valsts standartam, kas bez 

teorētiskā kursa apguves vēl paredz profesionālo praksi un maģistra darba izstrādi un 

aizstāvēšanu. 
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Salīdzinājums ar Šveices Biznesa Skolas maģistra studiju programmas „Globālās finanses 

un banku darbība” programmu ir atspoguļots 12. tabulā. 

12. tabula 

Programmas salīdzinājums ar Šveices Biznesa skolas maģistra studiju programmu 

„Globālās finanses un banku darbība” 

Šveices Biznesa skolas maģistra  

programma „Globālās finanses un 

banku darbība” 

1,5-2 gadi 

BA maģistra studiju programma 

„Starptautiskās finanses un banku 

darbība” 

1,5 vai 2,5 gadi, 60 vai 96 KP 

Studiju kursi KP Studiju kursi KP 
Finanšu vadība 3 Finanšu vadība 2 

 

Portfeļu teorija 3 Vērtspapīru investīciju analīze  

Risku vadība 

3 

2 

Starptautiskās finanšu institūcijas un tirgi 3 Starptautiskās finanšu institūcijas un 

tirgi 

3 

Finanšu grāmatvedība 3 Finanšu grāmatvedība un analīze 2 

Vērtspapīru investīciju analīze 3 Vērtspapīru investīciju analīze  

Projektu vadība 3 Projektu izstrāde un vadība 2 

Mārketinga vadība 2 Mārketinga vadība 2 

Jaunu uzņēmumu dibināšana 3 Jauno uzņēmumu dibināšana 3 

Vadības ekonomika 2 Vadības ekonomika 2 

Starptautiska finanšu vadība 3 Starptautiska finanšu vadība 3 

Nākotnes darījumi un opcijas 3 Nākotnes finanšu darījumi un opcijas 3 

Komunikāciju prasmes biznesā 3 Komunikāciju prasmes biznesā 

Starpkultūru saskarsme 

Komercdarbības ētika 

(pēc izvēles) 

3 

2 

2 

Informatīvo sistēmu vadīšana 2 Informatīvo sistēmu vadīšana 2 

Personāla vadība 2 Apskatīts prakses laikā  

Organizācijas uzvedība un līderība 2 Ilgtspējīgā līderība 2 

  Profesionālā prakse 6 

Maģistra darbs 20 Maģistra darbs 20 

 

Kā var redzēt 12.tabulā, vislielākā līdzība starp programmām ir tieši BA un Šveices 

Biznesa skolā, jo abas skolas ir pielīdzinājušas programmu „Starptautiskās finanses un banku 

darbība” savu valstu akreditācijas prasībām un piedāvā dubultdiplomu (double diploma) 

programmu. 

Programmas salīdzinājums ar Šefildas Halamas Universitātes maģistra programmu 

„Banku darbība un finanses” ir atspoguļots 13.tabulā.  
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13. tabula 

 

Programmas salīdzinājums ar Šefildas Halamas Universitātes maģistra studiju 

programmu „Banku darbība un finanses” 

Šefildas Halamas Universitātes maģistra 

studiju programma „Banku darbība un 

finanses”  

1,5 gads 

BA maģistra studiju programma 

„Starptautiskās finanses un banku 

darbība” 

1,5 vai 2,5 gadi, 60 vai 96 KP 

Studiju kurss Studiju kurss 
Finanšu izpēte un konsultācija Finanšu vadība 

Jauno uzņēmumu dibināšana 

Banku un finanšu tirgi Starptautiskās finanšu institūcijas un tirgi 

Vērtspapīru investīciju analīze 

Nākotnes finanšu darījumi un opcijas 

Finanšu analīze Finanšu grāmatvedība un analīze 

Starptautiskās finanses Starptautiska finanšu vadība 

Vispārējā risku vadība Risku vadība 

Informatīvo sistēmu stratēģiskā vadīšana Informatīvo sistēmu vadīšana 

Finanšu regulēšana un uzraudzība Finanšu vadība 

Pētnieciskās metodes Daļa no maģistra darba izstrādes procesa 

Informācijas vadīšana Informatīvo sistēmu vadīšana 

Banku stratēģiskais marketings Mārketinga vadība 

IT infrastruktūras lēmumi  Informatīvo sistēmu vadīšana 

 Profesionālā prakse 

Maģistra darbs Maģistra darbs 

 

Galvenie atšķirīgie mācību kursi Banku augstskolā ir pedagoģijas un psiholoģijas kursi, kā 

arī prakse, kura nav paredzēta ne Šveices Biznesa skolas programmā, nedz arī Šefildas 

Universitātes programmā. 

 

1.12.  Informācija par studējošajiem 

1.12.1. Studējošo skaits 

2012./2013. ak.g. programmā tika uzņemti 24 studenti, t.sk. 1 ārzemju students. 2013./2014. 

ak.g. programmā tika uzņemts 21 students (t.sk. 1 klausītājs, 3 ārzemju studenti), un kopējais 

studējošo skaits 2013.g.dcembrī bija 58 studenti (2 studenti (Batch 4), 4 studenti (Batch 5), 7 

studenti (Batch 6), 24 studenti (Batch 7), 21 students (Batch 8)). 2014.gada decembrī kopējais 

studentu skaits ir 48 studenti (2 studenti (Batch 5), 5 studenti (Batch 6), 9 studenti (Batch 7), 21 

students (Batch 8), 11 studenti (Batch 9). 
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1.12.2. Pirmā studiju gadā imatrikulēto skaits 

 

2012./2013. ak.g. programmā tika uzņemti 24 studenti, t.sk. 1 ārzemju students. 

2013./2014. ak.g. programmā tika uzņemts 21 students (t.sk. 1 klausītājs, 3 ārzemju studenti).  

1.12.3. Absolventu skaits 

 

2012./2013.ak.g. studijas absolvēja 41 students. 

2013./2014.ak.g. studijas absolvēja 21 students. 

1.13. Studējošo aptaujas un analīze 

 

BA studenti regulāri tiek aptaujāti par apmierinātību ar studiju procesu, infrastruktūru un 

administrēšanas jautājumiem. Studējošie pauž savu viedokli par docētāju darbu un studiju 

procesu kopumā – to apliecina veiktās aptaujas. Ar aptauju rezultātiem var iepazīties 

programmas direktora birojā. Studenti augstu novērtē studiju kvalitāti, kādēļ programmā tiek 

saglabāts pastāvīgs docētāju sastāvs.  

1.14. Absolventu aptaujas un analīze 

 

Absolventu aptauju veic BA Karjeras centrs un absolventu asociācija, ar rezultātiem var 

iepazīties attiecīgajās BA apakšstruktūrās.  

1.15.  Līdzdalība studiju procesā pilnveidošanā 

 

BA Satversmē ir paredzēta studentu līdzdalība koleģiālajās lēmējinstitūcijās: Satversmes 

sapulcē, Revīzijas komisijā, Akadēmiskajā šķīrējtiesā un Senātā. Studentu padomes pārstāvis 

tiek deleģēts darbam BA Ētikas komisijā. Tas nodrošina studentu aktīvu piedalīšanos visos 

jautājumos, kas saistīti ar studiju procesa saturu, organizāciju un ārpus studiju darbu. BA 

studentiem tiek dota iespēja piedalīties studiju procesa pilnveidošanā. Savukārt, atsevišķu 

studentu individuālo grūtību uzklausīšana ir docētāju, programmas direktora un katedras 

vadītāju kompetencē. 

Arī darba devējs piedalās studiju procesa pilnveidošanā. Piemēram, prakses devēji katru gadu 

novērtē studentu kompetences prakses beigās, ko apkopo un analīzē BA Karjeras centrs.  
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BA darbojas studentu pašpārvalde. Studentu pašpārvaldei ir iespējas izteikt un aizstāvēt 

studentu viedokli Senātā un Satversmes sapulcē. BA Studentu padome (BASP) pārstāv BA 

studentu intereses visās augstskolas un valsts institūcijās.  

 

Programmas direktore 

Tatjana Mavrenko 
  

 
 

Tālrunis:  +371 26532939 

E-pasts: tatjana.mavrenko@ba.lv 
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