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STUDIJU KURSA APRAKSTS  
 

Studiju kursa nosaukums  Starptautiskās finanšu institūcijas un tirgi 
Programma Banku augstskolas un Šveices biznesa skolas dubultdiplomu studiju 

programma MBA/MF „Starptautiskās finanses un banku darbība”  
Studiju gads 1  
Akadēmiskais gads 2017. / 2018. 
Studiju līmenis Second, Master’s study & MBA 
Studiju kursa kods MS002 
Studiju kursa docētājs/i Anton Lominadze 
Kursa apjoms 2 KP 
ECTS kredītpunktu apjoms 
(1 Latvijas KP atbilst 1,5 
ECTS) 

3 ECTS,  
Latvijas KP jāreizina ar 1,5, lai iegūtu ECTS kredītpunktus 

Studiju īstenošanas valoda Angļu 
Studiju kursa veids 
(obligātais, izvēles) 

Izvēles 

Semestris, kad kurss tiek 
īstenots 

2 

Studiju kursa īstenošanas 
veids  

Docētāja klātbūtne 

Kursa īstenošanas mērķis Kursa mērķis ir sniegt padziļinātas teorētiskās zināšanas par 
starptautiskajām finanšu institūcijām un tirgiem, kā arī nodrošināt 
praktiskās iemaņas īstermiņa un ilgtermiņa plānu attīstībā organizācijas 
mērķu efektīvai sasniegšanai.  

Prasības studiju kursa 
apguves uzsākšanai 

Finanšu grāmatvedība, vadības grāmatvedība, finanšu analīze, finanšu 
vadība, starptautiskā finanšu vadība Maģistra līmenī.  

Studiju kursa saturs 
 

Studiju kursa īss izklāsts  
1) Starptautisko finanšu tirgu, valstu analīze 
2) Starptautiskās finanšu institūcijas, SVF, Pasaules Banka 
3) Eiroobligāciju emisija 
4) Starptautiskie savstarpējie fondi  
5) Lielā depresija un vēlākās banku un finanšu krīzes  
6) Investīciju banku industrija Eiropā  
7) Valūtu maiņas kursu vēsture un valūtas krīze  
8) Bāzele III  

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

Izmantojot terminoloģiju, pildot uzdevumus un situāciju analīzes,       
studenti būs spējīgi kritiski vērtēt reālās situācijas, iesaistot, organizējot         
un motivējot pārējos studentus. Studenti iemācīsies palīgrīkus problēmu        
risināšanai, vērtēšanas dažādībai un izmaiņu efekta mazināšanai.  
Students apmeklē lekcijas, piedalās semināros un situāciju analīžu        
diskusijās, izstrādā un prezentē patstāvīgo praktisko darbu, nokārto gala         
eksāmenu. 



 

 

Banku augstskolas un Šveices biznesa skolas dubultdiplomu studiju programma 
MBA/MF “Starptautiskās finanses un banku darbība” 

2017./2018. ak.g. 
 
 

Kopīgo vērtējumu studiju kursa apguvei veido: 5% Wall Street rakstu          
prezentēšana, 10% valstu prezentēšanai, 30% situāciju analīzes       
prezentēšana, 55% patstāvīgā gala projekta izstrāde.  

Studiju metodes 
 

Studenta darba apjoms 

Lekcija 15% 
Situācijas analīze, grupu darbi 30% 
Seminārs 20% 
Patstāvīga darba izstrāde un prezentācija 20% 
Darbs bibliotēkā, patstāvīgās studijas 15% 
 Total 80 hours 

Plānotie studiju rezultāti 
(zināšanas, prasmes, 
kompetences) 
 

1) Studentam (ei) ir spēja atpazīt un analizēt kultūras atšķirības starp          
dažādiem pasaules reģioniem un to ietekmi uz starptautisko        
uzņēmējdarbību risku un iespēju, mārketinga un segmentēšanas       
kontekstā.  

2) Studentam (ei) ir izpratne par pasaules tirdzniecības priekšrocībām        
politiski ekonomisko faktoru kontekstā (brīvā tirdzniecība,      
reģionālie līgumi) un prasme mērķtiecīgi izvēlēties valstis/ reģionus        
brīvās tirdzniecības kontekstā.  

3) Studentam (ei) ir prasme izstrādāt stratēģijas un plānus produktu         
iniciēšanai, ieejai un attīstībai tirgū uzņēmumam, kas darbojas        
starptautiskajā tirgū, izvērtējot un atspoguļojot analīzes rezultātus ar        
finanšu pārskatu palīdzību (P/Z).  

Studiju rezultātu vērtēšanas 
metodes un kritēriji 
 

       Studiju rezultāti  
 

Pārbaudes forma  
1. 2. 3. 

Situāciju analīze ● ● ● 
Patstāvīgs darbs – gala 
projekts ● ● ● 

Rakstu un valstu 
prezentācijas ● ● ● 

Obligātā un 
papildliteratūra  
 

Obligātā literatūra: 
1) Madura, J. Financial Markets and Institutions .-UK: South-Western 

Cengage Learning, 2017 
 
Papildliteratūra: 

2) Wall Street Journal (www.wsj.com), 
3) Financial Times (www.ft.com) 

Rekomendējamie izvēles 
kursa elementi 

Tiek saskaņots, uzsākot studiju kursu 

 


