
 

 

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

2017./2018. ak.g. 
 
 

STUDIJU KURSA APRAKSTS  
 

Studiju kursa nosaukums  Aktīvu un fondu pārvaldīšana 
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 MS012 
Studiju kursa docētājs/i Dr. Andris Fomins 
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 un attīstīt 
praktiskās iemaņas šādās jomās: 
- Investīciju fondu darbības pārvaldīšana un regulēšana; 
- Specifisko metožu un atlīdzības noteikumu, ko izmanto alternatīvo 

investīciju pārvaldnieki, izmantošana (Hedžēšanas fondi, Private 
Equity pārvaldnieki); 

- Pakalpojumu nodrošinātāja biznesa modeļu analīze un padziļinātā 
izpēte (Due Diligence).  

Prasības studiju kursa 
apguves uzsākšanai 

Finanšu vadība, Starptautiskā finanšu vadība, Nākotnes finanšu 
darījumi un opcijas, Vērtspapīru investīciju analīze, Starptautiskās 
finanšu institūcijas un tirgi maģistrantūras līmenī  

Studiju kursa saturs 
 

Studiju kursa īss izklāsts: 
1) Investīciju kompāniju veidi  
2) Savstarpēji fondi 
3) “UCITS” direktīvas un savstarpējo fondu regulēšana Eiropā  
4) Fondu regulēšana un darbības organizēšana 
5) Investīciju fondu dažādas stratēģijas  
6) Investīciju pārvaldes “Front” un “Back office” 
7) Investīciju fondu grāmatvedība, audits un juridiskais atbalsts  
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Studējošo patstāvīgā darba 
organizācija un uzdevumi / 
Plānotās studiju formas un 
mācīšanas metodes  

Students lasa studiju materiālus pirms nodarbībām, apmeklē lekcijas,        
piedalās semināros un situāciju analīžu diskusijās, izstrādā un prezentē         
patstāvīgo praktisko darbu, nokārto gala eksāmenu. 
Kopīgo vērtējumu studiju kursa apguvei veido: 20% apmeklējums un         
aktīvā dalība klases darbos, t.sk. situāciju analīžu diskusijās, 60%         
patstāvīgā mājas darba izstrāde un prezentācija, 20% rakstiskais        
eksāmens kursa noslēgumā.  
  

Studiju metodes 
 

Studenta darba 
apjoms 

Lekcija 25% 
Situāciju analīze, grupu darbs 20% 
Seminārs 25% 
Patstāvīgā darba sagatavošana un prezentācija 15% 
Darbs bibliotēkā, patstāvīgās studijas 15% 
 Kopā 80 stundas 

Plānotie studiju rezultāti 
(zināšanas, prasmes, 
kompetences) 
 

1) Studentam (ei) ir izpratne par dažādu investīciju fondu atšķirībām; 
2) Studentam(ei) ir padziļinātas zināšanas par investīciju fondu       

darbības regulēšanu un stratēģijas atlīdzības noteikšanu;  
3) Studentam(ei) ir praktiskās prasmes un spēja kritiski izvērtēt        

investīciju fondu darbību. 
Studiju rezultātu vērtēšanas 
metodes un kritēriji 
 

       Studiju rezultāti 
 

Pārbaudes forma 
1. 2. 3. 

Situāciju analīze ● ● ● 
Pastāvīgais darbs un tā 
prezentācija ● ● ● 

Rakstisks eksāmens ● ● ● 
Obligātā un 
papildliteratūra  
 
 

Obligātā literatūra: 

1) Strachman, D.A. The Fundamentals of Hedge Fund Management: 
How to Successfully Launch and Operate a Hedge Fund.- John 
Wiley & Sons, 2012 

Papildliteratūra: 
2) Gremillion, L. Mutual Fund Industry Handbook: A Comprehensive 

Guide for Investment Professionals.- John Wiley & Sons, 2005 
3) Hughes, D. Asset Management In Theory And Practice .- New Age 

International, 2005 
4) Strachman, D.A. The Fundamentals of Hedge Fund Management: 

How to Successfully Launch and Operate a Hedge Fund.- John 
Wiley & Sons, 2006 

http://www.google.lv/search?hl=lv&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Daniel+A.+Strachman%22
http://www.google.lv/search?hl=lv&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Lee+Gremillion%22
http://www.google.lv/search?hl=lv&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Duncan+Hughes%22
http://www.google.lv/search?hl=lv&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Daniel+A.+Strachman%22
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5) UCITS Directives, EU, http://ec.europa.eu/internal_market/ 
investment/legal_texts/  

Rekomendējamie izvēles 
kursa elementi 

Tiek saskaņots, uzsākot studiju kursu 

 


