
 1 

 

 

APSTIPRINĀTS 

Banku augstskolas 

Senāta  sēdē 16.12.2014. 

Protokols Nr.12 

 

 

Profesionālās augstākās izglītības 

I līmeņa studiju programmas 

 

„Banku darbība” 

(kods 41343) 

 

PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 

par 2013./2014. akadēmisko gadu 

 

 

 

 

 

 

Rīga 

2014 



 2 

Saturs 

 

 

1. Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas  „Banku darbība” 

raksturojums ............................................................................................................................... 3 

1.1. Studiju programmas īstenošanas mērķi un uzdevumi ..................................................... 3 

1.2. Paredzamie studiju rezultāti ............................................................................................. 4 

1.3. Studiju programmas plāns ............................................................................................... 4 

1.4. Studiju kursu un studiju moduļu apraksti ........................................................................ 7 

1.5. Studiju programmas organizācija .................................................................................... 7 

1.6. Prasības, uzsākot studiju programmu .............................................................................. 8 

1.7. Studiju programmas praktiskā īstenošana ....................................................................... 9 

1.8. Vērtēšanas sistēma ......................................................................................................... 10 

1.9. Studiju programmas izmaksas ....................................................................................... 12 

1.10. Studiju programmas atbilstība pirmā līmeņa profesionālās augstākas izglītības valsts 

standartam ............................................................................................................................. 14 

1.11. Salīdzinājums ar Eiropas Savienības valsts atzītu augstskolu programmām .............. 15 

1.12. Informācija par studējošiem ........................................................................................ 16 

1.13. Studējošo aptaujas un to analīze .................................................................................. 17 

1.14. Absolventu aptaujas un to analīze ............................................................................... 18 

1.15. Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā .................................................... 19 

 



 3 

1. Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju 

programmas  

„Banku darbība” raksturojums 

Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma „Banku darbība” 

(turpmāk – studiju programma) Banku augstskolā tiek īstenota kopš 2006./2007. ak. gada un 

katru gadu (februārī, martā) tiek izskatīta programmas pilnveidošanas nepieciešamība. 

2013. gada 12. februārī Programmas padomes sēdē tika uzklausīti un apspriesti padomes 

locekļu ieteikumi studiju programmas pilnveidošanai 2013./2014. ak. gadam, kā arī vērtējums 

par paredzamajām izmaiņām veidojot studiju programmu, kas balstīta uz Eiropas vienotas 

augstākās izglītības telpas (turpmāk EAIT) un Eiropas kredītu pārneses sistēmas (turpmāk 

ECTS) pamatnostādnēm. Tā rezultātā tika aktualizēts studiju programmas mērķis, uzdevumi 

un paredzētie studiju rezultāti, kā arī studiju programmas plāns un studiju kursu apraksti. 

Kā būtiskākās studiju programmas stiprās puses ir izceļamas: 

1) programmas unikalitāte Latvijā; 

2) augsti kvalificētu Banku darbības nozares speciālistu iesaistīšana gan 

programmas organizācijas, gan īstenošanas procesā; 

3) augsta absolventu konkurētspēja darba tirgū. 

1.1. Studiju programmas īstenošanas mērķi un uzdevumi 

Studiju programmas mērķis ir sagatavot banku speciālista profesijas ceturtā līmeņa 

kvalifikācijas standartam atbilstošus darbiniekus, kuri spēj komercbankās un citās 

kredītiestādēs sniegt kvalitatīvas konsultācijas un banku pakalpojumus fiziskām un juridiskām 

personām starptautiskā vidē. 

Lai sasniegu izvirzīto mērķi, studiju programmai ir definēti sekojoši uzdevumi:  

1) sniegt konkurētspējīgu augstāko profesionālo izglītību banku darbībā un 

sagatavot studentus profesionālam darbam; 

2) sniegt nepieciešamās zināšanas, prasmes un iemaņas banku darbībā, atbilstoši 

normatīvajiem dokumentiem un to prasībām; 

3) sniegt zināšanas un prasmes informācijas tehnoloģijās un to pielietošanas 

iespējās bankās; 

4) sniegt nepieciešamās zināšanas banku klientu apkalpošanā un prasmē piedāvāt 

banku produktus; 

5) attīstīt studentos mūsdienu darba tirgū pieprasītas kompetences; 

6) pilnveidot studējošo prasmi patstāvīgi paaugstināt profesionālo zināšanu, 

prasmju un iemaņu līmenī; 
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7) attīstīt komunikācijas prasmes ar klientiem un kolēģiem. 

1.2. Paredzamie studiju rezultāti 

Studiju programmā studiju rezultāti ir noteikti atbilstoši ES Mūžizglītības kvalifikāciju 

ietvarstruktūras 5. līmenim un profesiju standartā „Banku speciālists” definētajām 

nepieciešamajām kompetencēm. Programmas absolvents: 

1) izprot aktuālās ekonomiskās attīstības likumsakarības, orientējas finanšu vidē 

notiekošajos procesos;  

2)  spēj izmantot iegūtās zināšanas , lai izskaidrotu banku pakalpojumu būtību; 

3) spēj izprast klienta vajadzības, prot piedāvāt labākos risinājumus, naudas 

līdzekļu izvietošanā, kreditēšanā, attālināto norēķinu pakalpojumos; 

4) prot noformēt banku norēķinus, spēj veikt klientu darbības padziļinātu izpēti; 

5) spēj analizēt un novērtēt bankas klientu kredītspēju; 

6) spēj komunicēt ar klientiem, kolēģiem un vadību vietējā un starptautiskā vidē; 

7) spēj atrast un atlasīt informāciju, izmantot to skaidri definētu problēmu 

risināšanā.  

1.3. Studiju programmas plāns 

Studiju programmas plāni ir sastādīti balstoties uz 2013. gada jūnijā Banku 

augstskolā ieviesto Eiropas kredītpunktu pārneses sistēmu (turpmāk ECTS), kuras 

pamatā ir ES telpā vienotu pamatnostādņu izveide studiju programmas un studiju kursu 

(arī studiju moduļu) sasniedzamajos rezultātos un ieguldītā darba apjoma noteikšanā. 

Eiropas kredītpunktu pārneses sistēmā 1 KP atbilst 1.5 ECTS. 

Pilna laika studiju programmas plāns 2013./2014. ak. gadā. 

N
. 

p
. 

k
. Kods 

Studiju kursa nosaukums 

Kredītpunktu skaits 
Kopā 

ECTS 
ECTS 

Kopā 1. kurss 2. kurss 3. kurss 

katalogā 

Vispārizglītojošā A daļa 

01 PB001 Matemātika  6 6     9 

02 PB002 Informātika 4 4     6 

03 PB003 Lietišķā angļu/vācu valoda 4 4     6 

04 PB004 Speciālā lietojuma angļu/vācu valoda 2   2   3 

05 PB005 
Vides, civilās un darba aizsardzības 

organizācija 
2   2   3 

06 PB006 Lietišķā saskarsme 2 2     3 

07 PB007 Pētnieciskā darba metodoloģija 2   2   3 

A kopā: 22 16 6   33 

Nozares B daļa 

08 PB008 Uzņēmējdarbības organizēšana  6 6     9 

09 PB009 Ekonomika 4 4     6 
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N
. 

p
. 

k
. Kods 

Studiju kursa nosaukums 

Kredītpunktu skaits 
Kopā 

ECTS 
ECTS 

Kopā 1. kurss 2. kurss 3. kurss 

katalogā 

10 PB010 Statistika 2   2   3 

11   Tiesību zinības    

  PB011 1. Tiesību pamati 2 2     3 

  PB012 2. Banku tiesības 2   2   3 

Nozares B kopā: 16 12 4   24 

Nozares (profesionālās specializācijas) B daļa 

12   Finanses un grāmatvedība    

  PB013 1. Ievads finansēs 2 2     3 

  PB014 2. Grāmatvedības pamati 2 2     3 

  PB015 3. Finanšu grāmatvedības pamati 2 2     3 

  PB016 4. Nodokļu sistēma 2 2     3 

  PB017 5. Apdrošināšanas pamati 2   2   3 

  PB018 6. Finanšu analīze 4   4   6 

13   Banku darbība     

  PB019 1. Banku darbības organizācija I 2 2     3 

  PB022 2. Banku produkti un pakalpojumi I 2   2   3 

  PB023 3. Banku norēķini 2   2   3 

  PB024 4. Banku darbības ārējās vides analīze 2 2     3 

  PB020 5. Banku darbības organizācija II 2   2   3 

  PB022 6. Banku produkti un pakalpojumi II 4   4   6 

  PB025 7. Finanšu pakalpojumu marketings 4   4   6 

  PB026 
8. Banku riski un finanšu darbības 

novērtējums 
2   2   3 

Profesionālā specializācija B kopā: 34 12 22   51 

Brīvā izvēle C daļa 

14   Izvēles kursi* 4   4   6 

C kopā: 4   4   6 

Prakse  16   4 12 24 

Kvalifikācijas darbs 8     8 12 

Kopā programmā: 100 40 40 20 150 

* Saskaņā ar BA Senāta apstiprināto piedāvājumu 

        

Nepilna laika studiju programmas plāns 2013./2014. ak. gadā. 

N
. 

p
. 

k
. Kods 

Studiju kursa nosaukums 

Kredītpunktu skaits 
Kopā 

ECTS 
ECTS 

Kopā 1. kurss 2. kurss 3. kurss 

katalogā 

Vispārizglītojošā A daļa 

01 PB001 Matemātika  6 6     9 

02 PB002 Informātika 4 4     6 

03 PB003 Lietišķā angļu/vācu valoda 4 4     6 

04 PB004 Speciālā lietojuma angļu/vācu valoda 2   2   3 

05 PB005 
Vides, civilās un darba aizsardzības 

organizācija 
2   2   3 

06 PB006 Lietišķā saskarsme 2 2     3 

07 PB007 Pētnieciskā darba metodoloģija 2     2 3 

A kopā: 22 16 4 2 33 
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N
. 

p
. 

k
. Kods 

Studiju kursa nosaukums 

Kredītpunktu skaits 
Kopā 

ECTS 
ECTS 

Kopā 1. kurss 2. kurss 3. kurss 

katalogā 

Nozares B daļa 

08 PB008 Uzņēmējdarbības organizēšana 6 6     9 

09 PB009 Ekonomika 4 4     6 

10 PB010 Statistika 2   2   3 

11   Tiesību zinības     

  PB011 1. Tiesību pamati 2 2     3 

  PB012 2. Banku tiesības 2   2   3 

Nozares B kopā: 16 12 4   24 

Nozares (profesionālās specializācijas) B daļa 

12   Finanses un grāmatvedība    

  PB013 1. Ievads finansēs 2 2     3 

  PB014 2. Grāmatvedības pamati 2 2     3 

  PB015 3. Finanšu grāmatvedības pamati 2   2   3 

  PB016 4. Nodokļu sistēma 2   2   3 

  PB017 5. Apdrošināšanas pamati 2   2   3 

  PB018 6. Finanšu analīze 4   4   6 

13   Banku darbība     

  PB019 1. Banku darbības organizācija I 2 2     3 

  PB022 2. Banku produkti un pakalpojumi I 2   2   3 

  PB023 3. Banku norēķini 2   2   3 

  PB024 4. Banku darbības ārējās vides analīze 2   2   3 

  PB020 5. Banku darbības organizācija II 2     2 3 

  PB022 6. Banku produkti un pakalpojumi II 4     4 6 

  PB025 7. Finanšu pakalpojumu marketings 4   4   6 

  PB026 
8. Banku riski un finanšu darbības 

novērtējums 
2     2 3 

Profesionālā specializācija B kopā: 34 6 20 8 51 

Brīvā izvēle C daļa 

14   Izvēles kursi* 4   4   6 

C kopā: 4   4   6 

    Prakse  16     16 24 

    Kvalifikācijas darbs 8     8 12 

Kopā programmā: 100 34 32 34 150 

* Saskaņā ar BA Senāta apstiprināto piedāvājumu 

 

Brīvās izvēles C daļas studiju kursus studējošais izvēlas no 2013. gada 18. jūnija 

Senāta sēdē apstiprinātā C daļas studiju kursu saraksta. 

N. 

p. 

k. 

C daļas studiju kursa nosaukums 
Kredītpunktu 

skaits 
ECTS 

1. Svešvaloda (otrā – vācu/krievu) 4 6 

2. E-komercija 2 3 

3. Reputācijas vadība 2 3 

4. Sociālā uzņēmējdarbība 2 3 

5. Klientu attiecību vadīšana 2 3 

6. Dalība starptautiskajā biznesa nedēļas projektā 2 3 
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N. 

p. 

k. 

C daļas studiju kursa nosaukums 
Kredītpunktu 

skaits 
ECTS 

7. Sports un sabiedriskās aktivitātes 2 3 

 

2013./2014. ak. gada studiju plāna pamatā ir 2013. gada jūnijā Banku augstskolā 

ieviestais ECTS katalogs, kur katrai studiju programmas sastāvdaļai ir sniegta informācija par  

 sasniedzamajiem rezultātiem; 

 rezultātu sasniegšanai nepieciešamo darba ieguldījumu apjomu (KP un ECTS); 

 plānotajām studiju formas un mācīšanas metodēm; 

 studiju rezultātu vērtēšanas metodēm un kritērijiem; 

 obligātajiem un ieteicamajiem literatūras avotiem. 

ECTS katalogs sniedz esošajiem un potenciālajiem Banku augstskolas studentam 

skaidru un salīdzināmu informāciju par guvumiem, ko nodrošina studiju programmas apguve 

Banku augstskolā. 

 

1.4. Studiju kursu un studiju moduļu apraksti 

 

Studiju kursu un studiju moduļu apraksti ir pieejami Banku augstskolas mājas lapā 

http://www.ba.lv/node/2466. 

 

1.5. Studiju programmas organizācija 

Banku augstskolas Senāts pieņem lēmumu par studiju programmas apstiprināšanu, 

apturēšanu un izbeigšanu, kā arī apstiprina programmas direktoru. Studiju programmas Banku 

darbība norisi vada programmas direktors, sadarbojoties ar augstskolas struktūrvienībām, 

darba devējiem un Banku darbības reglamentējošo organizāciju pārstāvjiem un studentiem. 

Uzsākot studijas, programmas direktors iepazīstina studējošos un sniedz norādes uz 

atbilstošās informāciju pieejamību Banku augstskolas informatīvajā sistēmā (turpmāk - BAIS) 

par  

 konkrētā akadēmiskā gada studiju grafiku;  

 studiju programmas plānu un kalendāro plānojumu; 

 konsultācijām; 

 kvalifikācijas prakses nolikumu un piedāvātajām prakses vietām; 

 kvalifikācijas darbu pētījuma virzieniem un izstrādes metodiku; 

http://www.ba.lv/
http://www.ba.lv/node/2466
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 vērtēšanas sistēmu un iepriekšējā izglītībā vai profesionālajā pieredzē 

sasniegtu rezultātu atzīšanu; 

 studiju iespējām Erasmus programmās; 

 studiju pārtraukumu piešķiršanas kārtību un kārtību, kādā iespējams 

atjaunoties studijam.  

Pirms kvalifikācijas prakses uzsākšanas Karjeras centrs organizē semināru un 

iepazīstina studējošos ar pieejamo informāciju BAIS par prakses norisi, prakses programmu, 

prakses pārskata saturu un kārtību kādā aizstāv prakses pārskatus.  

Profesionālo praksi students veic kredītiestādē. Konkrētu prakses vietu students var 

izvēlēties no Karjeras centra piedāvāto kredītiestāžu saraksta, ar kurām noslēgti ilgtermiņa 

sadarbības līgumi, vai meklēt prakses vietu patstāvīgi. Uz 2013./2014. ak. g. Banku 

augstskolai ir noslēgti 8 ilgtermiņa sadarbības līgumi ar kredītiestādēm.  

Programmas direktors, pirms prakses uzsākšanas, organizē semināru par kārtību kādā 

studējošais izvēlas kvalifikācijas darba pētījuma virzienu, sastāda darba izpildes kalendāro 

plānu un sadarbojas ar darba vadītāju, piedalās darba priekšaizstāvēšanā un darba 

aizstāvēšanā, kā arī informē par informācijas pieejamību BAIS. 

Studiju programmas pilnveidei nepieciešamās darbības programmas direktors 

identificē organizējot Studiju programmas padomes sēdes un programmas auditu, kā rezultātā 

tiek uzklausīts docētāju, studentu un darba devēju analītisks vērtējums par sasniegtajiem 

studiju rezultātiem un iespejām tos uzlabot. Katra akadēmiskā gada maijā aktualizētā studiju 

programma tiek iesniegta Banku augstkolas Senātam apstiprināšanai.  

1.6. Prasības, uzsākot studiju programmu 

Studijām programmā Banku darbība var pieteikties elektroniski, izmantojot vienoto 

valsts un pašvaldību portāla www.Latvija.lv/studijas sniegto e - pakalpojumu.  

Katru gadu aktualizētie un Senātā apstiprinātie Uzņemšanas noteikumi nosaka 

uzņemšanas prasības studiju programmā. Banku augstskolas mājas lapā pieejami uzņemšanas 

noteikumi 2014./2015. ak. gadam. 

Tiesības studēt BA ir katram Latvijas pilsonim un personām, kurām ir tiesības uz LR 

izdotu nepilsoņa pasi, kā arī personām, kurām ir izsniegtas pastāvīgās uzturēšanās atļaujas.  

Lai uzsāktu studijas programmā Banku darbība, bija nepieciešami sekojoši izglītības 

līmeni apliecinoši dokumenti: 

1) dokuments par vidējo vai vidējo profesionālo izglītību; 

2) centralizētā eksāmena sertifikāti matemātikā, svešvalodā (angļu vai vācu) un 

latviešu valodā un literatūrā. 

http://www.latvija.lv/studijas
http://www.ba.lv/
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Personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību, sākot ar 2004. gadu centralizēto eksāmenu 

apguves līmenis procentos tiek pielīdzinātas punktiem (piem., 85% atbilst 85 punktiem) un 

kopējais vērtējums tiek aprēķināts sekojoši: 

Vērtējums = (CEMatemātika x 0.6 + CELatv.valoda x 0.15 + CESvešvaloda x 0.25)/10 

Minimālais pieļaujamais apguves līmenis procentos katrā centralizētajā eksāmenā ir 

21%. Uzņemšana pilna laika studijām notiek konkursa kārtībā. Konkursa rezultātus izvērtē un 

apstiprināja Imatrikulācijas komisija. 

Uzsākt studijas vēlākajos studiju posmos var personas, kas dažādu iemeslu dēļ 

pārtraukušas studijas BA vai citā akreditētā augstskolā un vēlas tās turpināt Banku augstskolā. 

Uzņemšana studijās vēlākajos studiju posmos notiek saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 932 

„Studiju uzsākšanas kārtība vēlākajos studiju posmos” un 2011. gada 29. novembra BA 

Senāta sēdē apstiprinātā nolikuma – „Studiju pārtraukšanas un uzsākšanas kārtība Banku 

augstskolā”. 

1.7. Studiju programmas praktiskā īstenošana 

Studiju programmā iekļautie studiju kursi un studiju moduļi ir paredzēti īstenot 

docētāju vadībā. Programmas īstenošanā kopumā ir iesaistīti 28 docētāji, no kuriem 36% ir 

ieguvuši doktora zinātnisko grādu. 85% studiju programmā iesaistīto docētāju ir Banku 

augstskolā ievēlēti docētāji. 72% no nozares profesionālās specializācijas studiju kursiem 

vada banku sektorā nodarbinātas personas.  

Studiju programmu 2013./2014. ak. gadā BA piedāvāja apgūt pilna un nepilna laika 

studijās. Pilna laika studijās programma tiek īstenota 2.5 gadu laikā, nepilna laika studijās – 

3 gadu laikā. Studiju programmas apguvei nepieciešamais darba ieguldījums ir noteikts 

saskaņā ar Augstskolu likuma 1. panta prasībām. Pilna laika studijās viena akadēmiskā gada 

laikā studējošais apgūst 40 KP (60 ECTS) vai 20 KP (30 ECTS) semestrī, savukārt nepilna 

laika studijās iegūstamo KP apjoms katrā akadēmiskajā gadā ir mazāks par 40 KP 

(60 ECTS) - 1. ak. g. 34KP (51 ECTS), 2. - 32KP (48 ECTS), 3. -  34KP (51 ECTS). 

Kontaktstundu skaits 1 KP (1.5 ECTS) īstenošanai ir noteikts Senāta apstiprinātajā nolikumā 

„Par BA docētāju atalgojumu un darba laika uzskaiti 2013./2014. ak. g.”. Saskaņā ar iepriekš 

minēto nolikumu, pilna laika studijās 1KP (1.5 ECTS) īstenošanā BA nodrošina 

20 kontaktstundas, nepilna laika studijās – 8 kontaktstundas. 

Pārbaudījumus studējošie kārto katra studiju kursa beigās. Pārbaudījuma veidu un 

formu nosaka studiju kursu docētāji un uzrāda studiju kursu aprakstos ECTS katalogā.  

Katra studiju kursa norises laikā studējošam ir nodrošināta iespēja saņemt regulāras 

individuālās konsultācijas. Studiju kursu docētāju konsultāciju laiki un sazināšanās iespējas ir 

http://likumi.lv/doc.php?id=96800
http://likumi.lv/doc.php?id=96800
file://BETA/USERS/Santa10/2012_2013_Pasnovertejums/BD/bais.ba.lv
file://BETA/USERS/Santa10/2012_2013_Pasnovertejums/BD/bais.ba.lv
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publicētas BAIS. Ja nepieciešams, tad ar docētājiem ir iespējam vienoties arī par konsultāciju 

sniegšanu citā laikā vai izmantojot e-vides piedāvātās iespējas, piem., izmantojot Skype 

sistēmu. Studējošiem ir arī iespēja regulāri tikties ar programmas direktoru, lai, 

nepieciešamības gadījumā, izskatītu iespēju studijas apgūt saskaņā ar individuāli sastādītu 

studiju plānu, kā arī konsultētos par citu radušos problēmu risinājumiem. 

Mācību metožu izmantošanā tiek ievērota Augstskolu likuma 6. panta (4) daļas 

prasība par akadēmiskā personāla tiesībām izvēlēties mācību metodes. Studiju kursu aprakstos 

docētājs, sasniedzamo rezultātu iegūšanai, uzrāda plānotās mācību metodes. Saskaņā ar ECTS 

katalogā pieejamajiem studiju kursu un studiju moduļu aprakstiem, docētāji izmanto 

sekojošas metodes: 

1) 43% no studiju programmā izmantotajām mācību metodēm ir tradicionālās 

pasniegšanas metodes (lekcijas, seminārus, praktiskos darbus); 

2) 80% no studiju programmā izmantotajām metodēm veicina analītisko, kritisko, 

sistēmisko un radošo domāšanu, veido komunikāciju prasmes (grupu darbus, 

diskusijas, lietišķās komunikācijas, prezentācijas, situāciju analīzi, studiju 

ekskursijas); 

3) 53% no studiju programmā izmantotajām metodēm veicina studentus individuāli 

vai grupās veikt patstāvīgos un pētnieciskos darbus (referāti, biznesa plāni, 

līdzdalība starptautiskajos projektos); 

4) 9 studiju kursu īstenošanā tiek izmantota nozares ekspertu iesaistīšana atsevišķu 

tēmu apguvei. 

Kopumā studiju programmā 47% no docētāju izmantotajām studiju metodēm ir tādas, 

kuras veicina praktisko profesionālo iemaņu apgūšanu.  

2013./2014. ak. g. studiju kursu docētāji, mācību materiālu izvietošanai, detalizētai 

studiju kursos izvirzīto prasību definēšanai, pārbaudījumu norisei, u. c. saziņai ar studējošiem, 

izmanto e-vides Moodle piedāvātās iespējas. 

1.8. Vērtēšanas sistēma 

Pārbaudījumi studiju kursos un vērtēšana tajos notiek saskaņā ar 2001. gada 20. marta 

LR MK noteikumiem Nr.141 „Noteikumi par pirmā līmeņa profesionālās izglītības valsts 

standartu” un 2010. gada 10. novembra BA Senāta apstiprināto Studiju nolikumu. kuri nosaka 

programmas apguves līmeņa vērtēšanas pamatprincipus un vērtēšanas pamatformas 

(ieskaite/eksāmens).  
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Studiju programmā sasniegto rezultātu novērtēšanā tiek ievēroti sekojoši 

pamatprincipi: 

1) zināšanu un prasmju vērtēšanas atklātība (atbilstoši izvirzītajiem programmu 

mērķiem un uzdevumiem, kā arī studiju kursu mērķiem un uzdevumiem ir noteikts 

prasību kopums pozitīvai izglītības sasniegumu vērtēšanai); 

2) vērtējuma obligātuma princips (nepieciešams iegūt pozitīvu vērtējumu par 

programmas obligātā satura apguvi). 

Studentu sasniegumi tiek vērtēti 10 ballu sistēmā. Zemākais pozitīvais vērtējums ir 4 

balles (gandrīz viduvēji). Sasniegtie studiju rezultāti tiek vērtēti ņemot vērā: 

1) iegūto zināšanu apjomu un kvalitāti; 

2) iegūtās prasmes un iemaņas; 

3) attieksmi pret mācīšanos; 

4) mācību sasniegumu attīstības dinamiku. 

Pārbaudes formu (eksāmens, ieskaite) un pārbaudes veidu (mutisks, rakstisks vai 

jaukts) nosaka docētājs. Galīgajā vērtējumā par studiju kursa apguvi var ietvert studenta darba 

novērtējumu visa studiju kursa laikā, ko veido uzkrājošo punktu sistēma, t.i. atsevišķu studiju 

darbu summēto vērtējumu. Studenta patstāvīgais rakstu darbs var būt: analītisks darbs, 

studentu grupas darbs, uzdevums, referāts, problēmas izpēte, publikācijas analīze, faktu 

materiālu apkopojums, izvērtējums u.c.  

Vērtēšanas kritēriji ir iekļauti studiju kursu aprakstos ECTS katalogā, kā arī tie ir 

pieejami Moodle sistēmā. Studiju kursu pārbaudījumu prasības un izpildāmos uzdevumus 

apstiprina Finanšu katedras sēdē. 

Studenti studiju laikā izstrādā 3 patstāvīgos darbus, kurus novērtē komisija – biznesa 

plānu, prakses pārskatu un kvalifikācijas darbu. Biznesa plāna aizstāvēšanas komisija tiek 

veidota no BA docētājiem. Prakses pārskata aizstāvēšanas komisijā tiek iekļauts darba devēju 

pārstāvis. Kvalifikācijas darbu aizstāvēšanas komisijas sastāvā tiek iekļauti BA docētāji un 

banku darbības nozares speciālisti, kur komisijas vadītājs un vismaz puse no komisijas 

sastāva ir nozares profesionālo organizāciju vai darba devēju pārstāvji. Kvalifikācijas darbu 

aizstāvēšanas komisiju katrā akadēmiskajā gadā apstiprina BA Senāts. 

70% kvalifikācijas darbu aizstāvēšanas komisijas vērtējums gala pārbaudījumos un 

prakses pārskatu aizstāvēšanas komisijas vērtējums ir bijis augstāks par studējošā vidējo 

vērtējumu studiju kursos (sk. 1. attēlu). 
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1. att. Banku augstskolas studiju programmas Banku darbības 2013./2014. ak. g. absolventu 

studiju kursos iegūtā vidējā vērtējuma salīdzinājums ar kvalifikācijas darbu un prakses 

pārskatu vērtējumu. 

 

Pēc 1. attēlā atspoguļotajiem datiem var secināt, ka programmā ieviestā vērtēšanas 

sistēma ir pietiekami kritiska un kopumā saskan ar darba devēju un nozares speciālistu 

vērtējumu.  

2013./2014. ak. gadā no 23 aizstāvētajiem kvalifikācijas darbiem 5 ieguva atzinīgu 

novērtējumu – teicami. Pētījumi tika veikti Banku darbības nozarei aktuālu problēmu izpētei, 

t. i., Noguldījumu piesaistīšanas problēmas Latvijas komercbankās, Maksājumu karšu tirgus 

attīstības tendences Latvijā, Bāzeles III standartu ietekme uz Latvijas kredītiestādēm, 

Kredītspējas novērtēšana fiziskajām personām izpētei. 

2013./2014. ak. gadā atzinīgi tika novērtēti arī 2. kursa studējošo rezultāti: 

 Arta Koškina zināšanas un prezentācijas spējas piedaloties banku simulāciju 

spēlēs Beļģijā, kuras, biznesa nedēļas ietvaros, organizēja Lēvenes Katoļu 

universitāte un Erasmus projekta ietvaros sasniegtie studiju rezultāti 

Hogesschool Gent Beļģijā; 

 Jāņa Kāļa sasniegtie studiju rezultāti Brno Tehnoloģiju universitātē Čehijā. 

Tādējādi tika gūts apliecinājums, ka BA studenti ir spējīgi konkurēt ar citu ES 

augstskolu studentiem. 

1.9. Studiju programmas izmaksas 

BA ir valsts dibināta izglītības iestāde, kas darbojas pēc pašfinansēšanas principa, un 

finanšu resursu struktūru nosaka BA Senāts. 
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Studiju maksa 2013./2014. ak. g., salīdzinot ar 2012./2013. ak. g., nav mainījusies, un 

pilna laika studijām tā bija noteikta Ls 1040 vai EUR 1480 apmērā par vienu studiju gadu, 

nepilna laika studijām - Ls 675 vai EUR 960 par vienu studiju gadu. Ar programmas 

īstenošanu un turpmāko attīstību saistītā izdevumu struktūra 2013./2014. ak. g., salīdzinot ar 

2012./2013. ak. g., nav mainījusies. 

1. tabula 

Banku augstskolas pirmā līmeņa augstākās profesionālās izglītības programmas "Banku 

darbība" izmaksu sadalījums uz 1 studējošo 2013./2014. ak. gadā (procentos) 

N.p.k. Izmaksu pozīcija 
% no kopējām 

izmaksām 

1. Atalgojums 51.00 

2. Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 14.00 

3. Komandējumi un dienesta braucieni 1.00 

4. Pakalpojumi 11.00 

5. Materiāli, energoresursi, ūdens un inventārs 3.00 

6. Grāmatas un žurnāli 1.00 

7. Iekārtu iegāde un modernizēšana 2.50 

8. Augstskolas attīstība 5.50 

9. Zinātniski pētnieciskais darbs 5.50 

10. Augstskolas rezerves fonds 5.50 

KOPĀ 100.00 

 

2013./2014. ak. g. studējošiem tika piedāvāta iespēja pretendēt uz vairāka veida 

atlaidēm, kuru faktiskā piemērošana ir apkopta 2. tabulā. 

2. tabula 

Banku augstskolas pirmā līmeņa augstākās profesionālās izglītības programmas "Banku 

darbība" piešķirto studiju maksas atlaižu veidi un skaits 2013./2014. Ak. gadā. 

Atlaides veids Atlaides nosacījumi un apjoms 
Piešķirto 

atlaižu skaits 

Atved draugu 5% no 2013./2014. ak. g. pirmā semestra 

maksas 

4 

Dalība konkursā „Skola 2012” Ls 30.00 (EUR 43) 1 

Ļoti labas sekmes 10% no 2013./2014. ak. g. pirmā semestra 

maksas 

1 

BA sagatavošanas kursu 

beidzējiem 

Ls 30.00 (EUR 43) 4 

Sociālā atlaide 10% no 2013./2014. ak. g. studiju maksas 1 

 

Salīdzinot ar 2012./2013. ak. gadā piešķirtajām atlaidēm, 2013./2014. ak. gadā par 

22% ir palielinājies studentu skaits, kuri ir saņēmuši atlaides studiju maksai.  
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1.10. Studiju programmas atbilstība pirmā līmeņa profesionālās augstākas 

izglītības valsts standartam 

2013. gadā iegūtie programmas audita rezultāti apstiprina, ka studiju programma 

Banku darbība atbilst 2001. gada 20. marta LR MK noteikumu Nr. 141 „Noteikumi par pirmā 

līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu” (turpmāk – standarts) izvirzītajām 

prasībām. Programmas mērķis ir saskaņots ar standartā noteikto stratēģisko mērķi un noteikti 

arī tās specifiskie mērķi un uzdevumu. Programmas audita laikā tika iegūti arī pierādījumi par 

to, ka kopumā sasniegtie rezultāti atbilst plānotajiem sasniedzamajiem rezultātiem. 

Par programmas un mācību kursu apjoma uzskaites vienību tiek lietots kreditpunkts, 

kas atbilst studējoso 40 darba stundām. Studiju programma ietver visas standārtā noteiktās 

sadaļas – mācību kursus, mācību praksi ārpus izglītības iestādes un kvalifikācijas darbu. Ir 

ievērotas prasības par mācību kursu saturu un noteikto proporciju starp atsevišķām 

programmas sastāvdaļām. Studiju procesā vairāk kā 30% no studiju kursu apjoma īsteno 

praktiski, t. i. – 47%. 

Mācību kursu izvēle un prakses saturs ir saskaņots ar Banku speciālista profesijas 

standartu un ir pietiekams, lai nodrošinātu tā prasību izpildi (sk. 3. tabulu). 

3. tabula. 

BA studiju programmas Banku darbība satura atbilstības salīdzinājums ar Banku speciālista 

profesiju standartu 2013./2014. ak. gadā. 

Zināšanu joma profesijas standartā Banku augstskolā īstenotie studiju kursi  

Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas priekšstata 

līmenī: 

1. Makroekonomika Ekonomika 

2. Ekonomiskā matemātika, 

statistika 

Matemātika 

Statistika 

Zināšanu joma profesijas standartā Banku augstskolā īstenotie studiju kursi  

Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas izpratnes līmenī:  

1. Mikroekonomika Ekonomika 

2. Finanšu analīze un riski Finanšu analīze 

Banku riski un finanšu darbības novērtējums 

3. Tiesību zinības Tiesību pamati 

4. Grāmatvedība Grāmatvedības pamati 

Finanšu grāmatvedības pamati 

5. Nodokļu sistēma Nodokļu sistēma 

6. Apdrošināšana Apdrošināšanas pamati 

7. Profesionālie termini valsts valodā 

un vismaz divās svešvalodās 

Visi B daļas studiju kursi 

Otrā svešvaloda 

Speciālā lietojuma angļu/vācu valoda 
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Zināšanu joma profesijas standartā Banku augstskolā īstenotie studiju kursi  

Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas lietošanas līmenī: 

1. Komercdarbības ekonomika 

Studiju modulis Uzņēmējdarbības organizēšana 2. Vadības zinības 

3. Tirgzinība 

4. Informātika Informātika 

5. Psiholoģija, lietišķā saskarsme, 

profesionālā ētika 

Lietišķā saskarsme 

Finanšu pakalpojumu mārketings 

6. Banku darbība Banku darbības organizācija I 

Banku darbības organizācija II 

Banku produkti un pakalpojumi I 

Banku produkti un pakalpojumi II 

Banku darbības ārējās vides analīze 

Banku riski un finanšu darbības novērtējums 

7. Banku grāmatvedība un norēķini Banku darbības organizācija I 

Banku norēķini 

8. Patērētāju tiesību aizsardzību 

reglamentējošie normatīvie akti 

Tiesību pamati 

Banku tiesības 

9. Valsts valoda Uzņemšanas noteikumu prasība 

10. Divas svešvalodas saziņas līmenī Lietišķā angļu/vācu valoda 

Speciālā lietojuma angļu/vācu valoda 

Otrā svešvaloda 

11. Lietvedība, lietišķā sarakste Studiju modulis Uzņēmējdarbības organizēšana 

12. Darba aizsardzība Vides, civilās un darba aizsardzības organizācija 

13. Darba tiesiskās attiecības Tiesību pamati 

14. Vides aizsardzība Vides, civilās un darba aizsardzības organizācija 

 

Studiju rezultāti tiek vērtēti saskaņā ar standartā noteiktajiem vērtēšanas 

pamatprincipiem. Tiek izmantota 10 ballu vērtēšanas sakla un ir ievērota prasība par zemāko 

pozitīvo vērtējumu . Valsts noslēguma pārbaudījuma rezultātu un kvalifikācijas prakses 

rezultātu novērtē komisijas, kuru sastāvs atbilst standartā izvirzītajām prasībām.  

Diplomu par pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību, kas apliecina iegūto Banku 

specialitātes ceturto profesionālās kvalifikācijas līmeni, saņem izglītojamais, kurš apguvis 

programmu un aizstāvējis kvalifikācijas darbu ar vērtējumu ne zemāku par 4. 

1.11. Salīdzinājums ar Eiropas Savienības valsts atzītu augstskolu 

programmām 

Banku augstskolas īstenotā studiju programma Banku darbība Latvijā ir unikāla, tādēļ 

salīdzinājums tiks veikts ar Eiropas Savienības augstāko izglītības iestāžu līdzīgām 

programmām, t.i., Vilnius Kolegija piedāvāto studiju programmu Bankininkyste un Londonas 

Middlesex University piedāvāto studiju programmu Banking and Finance. Studiju ilgums 

abās programmās ir 3 gadi, kuru laikā ir jāiegūst 120KP. 

Gan Banku augstskolas, gan iepriekš minēto ES augstskolu pieminētajās studiju 

programmās ir vienāds pamatdaļu sastāvs, t.i., programmas ietver mācību kursus, mācību 
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praksi ārpus izglītības iestādes un gala pārbaudījuma darbu. Mācību kursu saturu visās 

programmās veido visparizglītojošie kursi un nozares mācību kursi un kopumā to saturā nav 

izceļamas būtiskas atšķirības. Atšķirības ir vērojamas studiju programmu strukturējumā - 

Middlesex University studiju programma ir strukturēta pa vienāda apjoma obligātajiem un 

izvēles studiju moduļiem, taču Banku augstskolas un Vilnius Kolegija programmu plānos nav 

izmantoti studiju moduļi. Šī nianse rada neērtības programmu saturu savstarpējai 

salidzināšani. 

Vilnius Kolegija programmas būtiskākā atšķirība ir vērojama profesionālās prakses 

ilgumā un tās sadalījumā. 8KP apjomā prakse tiek izieta augstskolā un 20KP ārpus izglītības 

iestātes.  

Middlesex University piedāvātajā studiju programmā noteiktais prakses apjoms ir 

20KP, kas ir par 4KP vairāk nekā BA studiju programmā Banku darbība. Turklāt prakse tiek 

piedāvāta kā izvēles kurss ar iespēju iziet to pa daļām 1. un 2. studiju gadā vai 3. gadā pēc 

teorētiskā kursa apgūšanas. Tā kā kopējais studiju programmas apjoms ir par 20KP lielāks par 

BA piedāvātās studiju programmas apjomu, kas Middlesex University rada iespēju piedāvāt 

plašāku tēmu izklāstu studiju kursos, tādējādi paplašinot absolventu darba izvēles iespējas no 

speciālista, kas nodarbināts tikai kredītiestādē, līdz finanšu speciālistam jebkurā uzņēmumā.  

Apkopojot iepriekš minēto, BA studiju programmā Banku darbība studējošie tiek 

sagatavoti darba tirgum par pus gadu ātrāk nekā līdzīgā specialitātē studējošie Middlesex 

University un Vilnius Kolegija, taču Middlesex University programma sagatavo plašāka 

profila speciālistus un Vilnius Kolegija programmā studējošie vairāk attīsta tieši praktiskās 

iemaņa.  

1.12. Informācija par studējošiem 

Informācija par programmā studējošo skaitu 2013./2014. ak. g. ir apkopota 4. tabulā. 

4. tabula 

Banku augstskolas studiju programmā Banku darbība studējošo skaits 2013./2014. ak. g. 

Studiju veids Uzņemti 1. kursā Studē kopā Ieguvuši kvalifikāciju 

Pilna laika studijas 16 61 14 

Nepilna laika studijas 20 51 9 

Kopā 36 112 23 
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2. att. Banku augstskolas studiju programmas Banku darbība studējošo skaita izmaiņas laika 

periodā no 2010./2011. ak. g. līdz 2013./2014. ak. gadam. 

 

1.13. Studējošo aptaujas un to analīze 

Studējošo aptaujas tiek veiktas regulāri – katrā akadēmiskajā gadā. 1., 2., 3. kursā 

studējošie tiek aicināti izteikt savu viedokli par akadēmiskā personāla sniegumu katrā studiju 

kursā. 3. kursa studenti, pēc kvalifikācijas darba aizstāvēšanas, tiek uzaicināti izteikt viedokli 

par studiju programmu kopumā - novērtēt tās organizāciju un īstenošanu. 

2013./2014. ak. g. aptaujās par akadēmiskā personāla vērtēšanu piedalījās 66% no 

studiju programmā studējošiem. Studentu aktivitāte, salīdzinot ar 2012./2013. ak. g., ir 

pieaugusi par 24 procentu punktiem, kā arī katrā atsevišķā vērtēšanas kritērijā 

2013./2014. Ak. g. docētāju sniegums ir ieguvis augstāku novērtējumu. Vērtēšanas kritēriji un 

vidējais novērtējums programmā 2012./2013. un 20013.2014. ak.g. ir atspoguļots 3. attēlā. 
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3. att. Banku augstskolas studiju programmā Banku darbība iesaistīto docētāju vidējais 

novērtējums pa vērtēšanas kritērijiem 2012./2013. un 2013./2014. ak. g. 

 

Aptauju rezultāti tiek analizēti studiju programmas audita laikā un izmantoti nākamā 

akadēmiskā gada studiju programmas organizēšanas un īstenošanas procesu pilnveidē. 

Kopumā studējošo viedoklis par studijām programmā Banku darbībā ir vērtējams kā 

labs, ko apstiprina absolventu tālākās studijas bakalaura programmā. 57% no 

2013./2014. ak. g. absolventiem turpināja studijas BA bakalaura programmā Finanses, kas, 

salīdzinot ar iepriekšējo akadēmisko gadu, ir divkāršojies. 

1.14. Absolventu aptaujas un to analīze 

91% no 2013./2014. ak. gada studiju programmas absolventiem piedalījā aptaujā, kur 

sniedza savu vērtējumu sekojošās jomās (sk. 5. tabulu). 

5. tabula 

2013./2014. ak. g. studiju programmas Banku darbības absolventu aptaujas „augsta” un „ļoti 

augsta” vērtējuma īpatsvars (%) pa vērtējuma jomām 

Vērtējuma joma 
Augsta un ļoti augsta 

vērtējuma īpatsvars % 

Iegūtā augstākā izglītība attaisnojusi izvēli 100% 

Ieteiktu citiem studēt BA 100% 

Ieteiktu citiem studiju programmu 71% 

Apmierina iespēja īstenot karjeras mērķus 95% 

Apmierinātība ar  

studiju informācijas pieejamību  95% 

studiju procesa plānošanu  90% 

akadēmiskā personāla pieejamību  95% 

auditorijām 90% 

IT nodrošinājumu  86% 

1.0

2.0

3.0

4.0
1. Ievadinfo

2. Saprotamība

3. Intereses
padziļināšana

4. Lekciju
aktualitāte

5. Komunikācija

6. Laika precizitāte

7. Konsultāciju
pieejamība

8. Vēlme turpināt
sadarbību

2013/2014

2012/2013



 19 

bibliotēku 95% 

 

Kā rāda 5. tabulas dati, tad absolventu apmierinātība ar Banku augstskolas īstenoto 

studiju programmu Banku darbība ir ļoti augsta un attaisnojusi absolventu ieceres savu 

turpmāko darba karjeru īstenot Banku sektorā. 

1.15. Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā 

Banku augstskolas Satversmē ir paredzēta studentu līdzdalība koleģiālajās 

lēmējinstitūcijās: Satversmes sapulcē un Senātā. Tas nodrošina studējošo iesaistīšanu 

jautājumos, kas saistīti ar studiju saturu, organizāciju, īstenošanu un ārpusstudiju darbu. 

Augstskolā darbojas studentu pašpārvalde – Banku augstskolas studentu padome 

(BASP), kurai ir iespēja izteikt studentu intereses augstskolas un valsts institūcijās.  


