
 

 

Maģistra studiju programma “Finanšu vadība” 
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STUDIJU KURSA APRAKSTS  
 

Studiju kursa nosaukums  Pētniecības metodes finanšu vadībā 
Programma Finanšu vadība 
Studiju gads 1. 
Akadēmiskais gads 2017./2018. 
Studiju līmenis Maģistru studiju programma  
Studiju kursa kods MFV003 
Studiju kursa docētājs/i Aivars Spilbergs 
ECTS kredītpunktu apjoms 
(1 Latvijas KP atbilst 1,5 
ECTS) 

3 ECTS 

Kursa apjoms 2 KP, Latvijas KP jāreizina ar 1,5, lai iegūtu ECTS kredītpunktus 
Studiju īstenošanas valoda Latviešu 
Studiju kursa veids 
(obligātais, izvēles) 

obligāts 

Semestris, kad kurss tiek 
īstenots 

1. 
 

Studiju kursa īstenošanas 
veids  

Docētāja klātbūtne 

Kursa īstenošanas mērķis Studiju kursa mērķis ir sniegt prasmes un iemaņas kvantitatīvo metožu 
pielietošanā finanšu vadībā 

Prasības studiju kursa 
apguves uzsākšanai 

Finanšu vadība un starptautiskās finanses, Finanšu modelēšana un 
prognozēšana, Investīciju un finanšu vadība uzņēmumā. 

Studiju kursa saturs 
 
 

1. Pētījuma procesa struktūra, datu atlase. 
2. Izlases metode un primāro datu apstrāde 
3. Kvalitatīvās un kvantitatīvās metodes finanšu vadībā. 
4. Finanšu rādītāju dinamikas analīzes metodes. 
5. Finanšu rādītāju kopsakarību analīzes metodes. 
6. Pētījuma secinājumi un priekšlikumi. 

Studējošo patstāvīgā darba 
organizācija un uzdevumi 
/Plānotās studiju formas un 
mācīšanas metodes 

Students apmeklē lekcijas, piedalās semināros, izpilda patstāvīgos darbus. 
Kopīgo vērtējumu studiju kursa apguvei veido: 50% studiju procesa laikā 
veiktie patstāvīgie darbi, 50% eksāmena vērtējums studiju kursa noslēgumā. 

 
Studiju metodes 

Mācību stundu skaits 
(1 KP = 40 stundas studenta 

darba) 
Lekcijas 7.5% 
Semināri 2.5% 
Praktiskie darbi 10% 
Pastāvīgā darba sagatavošana un prezentācija 50% 
Darbs bibliotēka, patstāvīgas studijas 30% 
 Kopā 80 stundas 

Plānotie studiju rezultāti 
(zināšanas, prasmes, 
kompetences) 

1. Izprot finanšu vadības kvantitatīvās analīzes principus un metodes. 
2. Spēj novērtēt finanšu rādītāju attīstības tendences un kopsakarības, 
novērtēt finanšu rādītāju jūtīgumu un sagaidāmos zaudējumu. 
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3. Prasme pielietot kvantitatīvās analīzes metodes finanšu vadībā, interpretēt 
iegūtos rezultātus. 
 

Studiju rezultātu 
vērtēšanas metodes un 
kritēriji 
 
 

       Studiju rezultāti 
 
Pārbaudes forma 

1. 2. 3. 

Rakstveida individ. darbs  ● ● 
Grupas darbs auditorijā ● ● ● 
Rakstisks eksāmens ● ● ● 

Obligātā un 
papildliteratūra  
 
 

Pamata literatūra:  
1. Research Methods for Business Students, 7th. ed., Saunders M., 
Lewis P., Thornhill A. Trans-Atlantic Publ., 2015.- 768 p.   
2. Essential Quantitative Methods for Business, Management and 
Finance. Oakshott L., Palgrave Macmillan, 2016. - 472 p.   

 
Papildu literatūra: 
3. Quantitative Methods for Business, 13th.ed., Anderson D., Sweeney 
D., Williams T., Camm J., Cochran J., Fry M., Ohlmann J., Cengage, 2016. - 
936 p.  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