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STUDIJU KURSA APRAKSTS  
 

Studiju kursa nosaukums  Finanšu vadība 
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 Otrais, maģistra studiju programma un MBA 
Studiju kursa kods MS003 
Studiju kursa docētājs/i Tatjana Mavrenko 
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) 

Obligāts 

Semestris, kad kurss tiek 
īstenots 

1 

Studiju kursa īstenošanas 
veids  

Docētāja klātbūtne 

Kursa īstenošanas mērķis Kursa mērķis ir sniegt padziļinātas teorētiskās zināšanas un attīstīt 
praktiskās iemaņas uzņēmuma finanšu vadībā: aktīvu un kapitāla 
pārvaldībā, investīciju projektu novērtēšanā, uzņēmuma vērtības 
noteikšanā.  

Prasības studiju kursa 
apguves uzsākšanai 

Finanšu grāmatvedība, Vadības grāmatvedība, Finanšu analīze maģistra 
līmenī. 
Finanšu vadība, matemātika, statistika bakalaura līmenī.  

Studiju kursa saturs 
 

I Daļa   Uzņēmuma finanses: investīcijas un kapitāls 
1) Finanšu loma uzņēmumā, kapitāla avoti 
2) Investīciju lēmumu pieņemšana 
3) Kapitāla struktūras un cenas noteikšana 
4) Stratēģiskie finanšu lēmumi 

II Daļa  Uzņēmumu vērtības noteikšana, apvienošanās un iegāde 
(M&A): 

1) Uzņēmuma vērtības noteikšanas metodes 
2) Vadība orientēta uz uzņēmuma vērtības palielināšanu 

(Value-based Management) 
3) Uzņēmumu pārdošanas, apvienošanas, restrukturizācijas 

lēmumu pieņemšana  
Studējošo patstāvīgā darba 
organizācija un uzdevumi / 

Students lasa studiju materiālus pirms nodarbībām, apmeklē lekcijas,        
piedalās semināros un situāciju analīžu diskusijās, izstrādā un prezentē         
patstāvīgo praktisko darbu, nokārto gala eksāmenu. 
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Plānotās studiju formas un 
mācīšanas metodes 

Kopīgo vērtējumu studiju kursa apguvei veido: 20% apmeklējums un         
aktīvā dalība klases darbos, t.sk. situāciju analīžu diskusijās, 60%         
patstāvīgā darba izstrāde un prezentācija, 20% rakstiskais eksāmens        
kursa noslēgumā.  

Studiju metodes 
 

Studenta darba 
apjoms 

I daļa II 
daļa 

Lekcija 13% 13% 
Situāciju analīze, grupu darbs 8% 8% 
Seminārs 13% 13% 
Patstāvīgā darba sagatavošana un prezentācija  9% 9% 
Darbs bibliotēkā, patstāvīgās studijas  7% 7% 
 Kopā 80 stundas 

Plānotie studiju rezultāti 
(zināšanas, prasmes, 
kompetences) 
 

1) Studentam(ei) ir padziļinātas zināšanas un izpratne par finanšu        
lomu uzņēmumā; kapitāla avotiem, struktūru un cenu, to ietekmi         
uz finanšu lēmumu pieņemšanu. 

2) Studentam (ei) ir padziļinātas zināšanas par investīciju projektu        
novērtēšanu, prasme izstrādāt un novērtēt investīciju projektus,       
pieņemt ilgtermiņa investīciju lēmumus. 

3) Studentam (ei) ir izpratne par uzņēmuma vērtību, to ietekmējošiem         
faktoriem un vadības metodēm; prasme aprēķināt uzņēmuma       
vērtību ar dažādām metodēm, izvērtēt un pieņemt lēmums par         
uzņēmumu apvienošanos, iegādi, pārdošanu, restrukturizāciju.  

Studiju rezultātu vērtēšanas 
metodes un kritēriji 
 

       Studiju rezultāti 
 

Pārbaudes forma 
1. 2. 3. 

Rakstisks darbs auditorijā ● ● ● 
Pastāvīgais darbs un tā 
prezentācija ● ● ● 

Rakstisks eksāmens ● ● ● 
Obligātā un 
papildliteratūra  
 
 

Obligātā literatūra: 
1) Arnold, G. Corporate Financial Management. – Pearson Education 

LTD, 2013 
 
Papildliteratūra: 
1) Damodaran, A. Damodaran on Valuation.-USA: John Wiley 

&Sons, 2006  
2) Damodaran, A. The Dark Side of Valuation: Valuing Young, 

Distressed and Complex Businesses.- USA: FT Press, 2015 
3) Daves, Ph.R., Ehrhardt, M.C., Shrieves, R.E. Corporate Valuation: 

a Guide for Managers and Investors.-Cengage Learning, 2004 
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4) Hawawini, G., Viallet, C. Finance for Executives: Managing for 
Value Creation.-Cengage Learning, 2016 

5) Žurnāls ”Kapitāls” 
6) Žurnāls ”Latvijas ekonomists” 
7) Žurnāls ”Bilance” 
8) www.fm.gov.lv.. 

Rekomendējamie izvēles 
kursa elementi 

Tiek saskaņots, uzsākot studiju kursu 

 


