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STUDIJU KURSA APRAKSTS  
 

Studiju kursa nosaukums  Starptautiskā 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 MS007 
Studiju kursa docētājs/i Dr. Carl-Gustaf Malmstroem 
Kursa apjoms 4 KP 
ECTS kredītpunktu apjoms 
(1 Latvijas KP atbilst 1,5 
ECTS) 

6 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, kas darbojas 
starptautiskajā vidē un ir pakļauts ārzemju valūtu maiņas kursiem, 
procentu likmju izmaiņām starptautiskajā līmenī, ārzemju ekonomiku 
un politisko apstākļu ietekmei.  

Prasības studiju kursa 
apguves uzsākšanai 

Finanšu grāmatvedība, vadības grāmatvedība, finanšu analīze un 
uzņēmuma finanšu vadība Maģistra līmenī. 

Studiju kursa saturs 
 

Studiju kursa īss izklāsts  
1) Starptautiskā finanšu vide un valūtas maiņas likmes  
2) Valūtas maiņas likmes  risku vadība  
3) Ārzemju investīciju lēmumi un finanšu riska vadība  
4) Tirdzniecība un īstermiņa finansējums 

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

Students apmeklē lekcijas, piedalās semināros un situāciju analīžu        
diskusijās,  nokārto gala eksāmenu. 
Kopīgo vērtējumu studiju kursa apguvei veido: 40% apmeklējums un         
aktīvā dalība klases darbos, t.sk. situāciju analīžu diskusijās, 60%         
rakstiskais eksāmens kursa noslēgumā  

Studiju metodes 
 

Studenta darba 
apjoms 

Lekcija 20% 
Situāciju analīze, grupu darbi 30% 
Seminārs 20% 
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Patstāvīgs praktiskais darbs (rakstiskais 
eksāmens) 

20% 

Darbs bibliotēkā, patstāvīgās studijas 10% 
 Kopā 160 stundas 

Plānotie studiju rezultāti 
(zināšanas, prasmes, 
kompetences) 
 

1) Studentam(ei) ir padziļinātas zināšanas par starptautisko      
finanšu vadības principiem, izpratne par starptautisko      
faktoru ietekmi uz uzņēmuma darbību, finanšu stabilitāti,       
akcionāru vērtību un labklājību.  

2) Studentam(ei) ir prasme novērtēt finanšu riskus uzņēmumā,       
kas darbojas starptautiskajā līmenī.  

3) Studentam(ei) ir prasme veikt aprēķinus un pieņemt ar        
skaitļiem pamatotos lēmumus par uzņēmumu un tā       
finansēm starptautiskā tirgus līmenī.  

Studiju rezultātu vērtēšanas 
metodes un kritēriji 
 

       Studiju rezultāti 
 

Pārbaudes forma 
1. 2. 3. 

Situāciju analīze, grupu 
darbi, diskusijas ● ● ● 

Pirms klases sagatavošanās 
(materiālu lasīšana) ● ● ● 

Rakstiskais eksāmens ● ● ● 
Obligātā un 
papildliteratūra  
 
 

Obligātā literatūra: 
1) Madura, J., International Corporate Finance.-Thomson South 

Western, 2015 
 
Papildliteratūra: 

1) Damodaran, A. Damodaran on Valuation.-USA: John Wiley 
&Sons, 2006  

2) Hawawini, G., Viallet, C. Finance for Executives: Managing 
for Value Creation.-Cengage Learning, 2016 

 
Rekomendējamie izvēles 
kursa elementi 

Tiek saskaņots, uzsākot studiju kursu 

 


