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STUDIJU KURSA APRAKSTS  
 

Studiju kursa nosaukums  EXCEL finansēs 
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 MS013 
Studiju kursa docētājs/i Elchin Jafarov 
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 studentiem padziļinātas teorētiskās zināšanas un 
attīstīt praktiskās iemaņas Excel izmantošanā finanšu vadības un 
modelēšanas vajadzībām. 

Prasības studiju kursa 
apguves uzsākšanai 

Finanšu grāmatvedība, vadības grāmatvedība, finanšu analīze, finanšu 
vadība, vērtspapīru investīciju analīze, starptautiskā finanšu vadība, 
nākotnes finanšu darījumi un opcijas  

Studiju kursa saturs 
 

Studiju kursa īss izklāsts : 
1) Ievads Excel funkcijās  
2) Excel iespējas finanšu vadībai 
3) Excel iespējas finanšu modelēšanai  
4) Pašu kapitāla (akciju) un obligāciju analīze un vērtēšana 
5) Opciju analīze 

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

Students apmeklē lekcijas, piedalās praktiskajos semināros (ar datoriem),        
izstrādā 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 darba izstrāde, 20% rakstiskais eksāmens kursa noslēgumā.  

Studiju metodes 
 

Studenta darba apjoms 

Lekcija 25% 
Praktiskie darbi klasē 25% 
Seminārs 20% 
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Patstāvīga praktiskā darba izstrāde un 
prezentācija 

15% 

Darbs bibliotēkā, patstāvīgās studijas 15% 
 Kopā 80 stundas 

Plānotie studiju rezultāti 
(zināšanas, prasmes, 
kompetences) 
 

1) Studentam(ei) ir padziļinātas zināšanas par Excel izmantošanu       
finanšu vadības un modelēšanas vajadzībām. 

2) Studentam(ei) ir prasme izmantot Excel finanšu vadībā, akciju,         
obligāciju un opciju vērtēšanā.. 

3) Studentam(ei) ir prasme izmantot Excel finanšu plānošanā un         
modelēšanā.  

 
Studiju rezultātu vērtēšanas 
metodes un kritēriji 
 

       Studiju rezultāti 
 

Pārbaudes forma  
1. 2. 3. 

Praktiskie darbi klasē ● ● ● 
Patstāvīgais darbs ● ● ● 
Rakstisks eksāmens ● ● ● 

Obligātā un 
papildliteratūra  
 

Compulsory Literature: 

1) Benninga, S. Principles of Finance With Excel.- Oxford University 
Press Inc, 2017 

Recommended Literature: 

1) Sengupta, Ch. Financial Modeling Using Excel and VBA .-John 
Wiley & Sons, 2009 

2) Proctor, K.S. Building Financial Models with Microsoft Excel: A 
Guide for Business Professionals .-John Wiley & Sons, 2010 

Rekomendējamie izvēles 
kursa elementi 

Tiek saskaņots, uzsākot studiju kursu. 

 

http://www.google.lv/search?hl=lv&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Simon+Benninga%22
http://www.google.lv/search?hl=lv&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Chandan+Sengupta%22
http://www.google.lv/search?hl=lv&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22K.+Scott+Proctor%22

