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1. Studiju programmas apraksts 

 

Profesionālā bakalaura studiju programma „Finanses” Banku augstskolā tiek 

īstenota kopš 2004.gada un vairāk kārt akreditācijā saņēmusi augstus novērtējumus.  

2013.gadā programmā realizētais studiju modulis „Finanšu vadība” ieguvis  

starptautisku akreditāciju, ko izsniegusi Skotu kvalifikācijas aģentūra (SQA).   

Programmas realizācijas gaitā tā ir pilnveidota, iekļaujot studiju kursus moduļos, 

veicot programmas mērķa, uzdevumu, struktūras, satura, pasniegšanas metožu un 

apguves rezultātu auditu gan programmas direktores, gan katedras vadītāju, gan visu 

iesaistīto docētāju līmenī, kā arī uzklausot studiju programmas Padomes locekļu, 

darba, prakses devēju un absolventu ieteikumus.  

Kā būtiskas studiju programmas stiprās puses ir izceļamas: 

1. Augsti kvalificētu finanšu sektora speciālistu iesaistīšana programmas 

organizācijas un realizācijas procesā. 

2. Iespēja sadarboties ar studentiem no  Banku augstskolas partneraugstskolām 

starptautiskajos pētījumu projektos un biznesa nedēļās. 

3. Iespēja studēt starptautiskā vidē līdzvērtīgās programmās citās ES augstskolās 

un  nodrošinātas prakses vietas nozares uzņēmumos gan Latvijā, gan ārvalstīs. 

4. Pieprasījums pēc programmas absolventiem darba tirgū. 

 

1.1. Studiju programmas īstenošanas mērķi un uzdevumi 

 

Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas „Finanses” 

(turpmāk tekstā - Studiju programma) īstenošanas mērķis ir sagatavot augsti 

kvalificētus, mainīgos sociālekonomiskajos apstākļos vietējā un starptautiskajā darba 

tirgū konkurētspējīgus finansistus ar nepieciešamajām zināšanām, iemaņām, prasmēm 

un kompetencēm finanšu jomā atbilstoši piektā profesionālās kvalifikācijas līmeņa 

profesijas standartam „Finansists”. 

Iepriekšminētais Studiju programmas mērķis apstiprināts 2013.gada 21.maija 

Senāta sēdē (protokols Nr. 5).  

Studiju programmas uzdevumi:  

1. Sniegt konkurētspējīgu augstāko profesionālo izglītību finansēs un sagatavot 

studentus praktiskam darbam. 
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2. Attīstīt studentu pētnieciskā, jaunrades darba iemaņas un prasmes. 

3. Sniegt studentiem vispusīgas zināšanas un izpratni par ekonomiskās attīstības 

likumsakarībām, finanšu analīzi un finanšu prognozēšanu, finansēšanas avotu 

piesaistīšanu, investīciju projektu izstrādi un finanšu riskiem. 

4. Veidot studentos prasmes un iemaņas darbībai finanšu sistēmā. 

5. Veicināt studentu veidošanos par brīvu, atbildīgu un radošu personību. 

6. Attīstīt studentos mūsdienu darba tirgū pieprasītas vispārējas kompetences. 

7. Pilnveidot studējošo prasmi patstāvīgi paaugstināt akadēmisko un profesionālo 

zināšanu līmeni. 

8. Veicināt studiju programmas satura un studiju procesa tālāku pilnveidi 

atbilstoši tautsaimniecības, starptautiskā tirgus un tehnoloģiju attīstībai. 

 

1.2. Studiju programmas paredzamie rezultāti 

 
Programmā atbilstoši EKI 6. līmenim un piektā profesionālās kvalifikācijas 

līmeņa profesijas standartam „Finansists” noteikti sekojoši studiju rezultāti: 

1. Izprot aktuālās finanšu attīstības tendences un likumsakarības, orientējas 

finanšu vidē notiekošajos procesos un spēj tos izskaidrot, argumentēti 

diskutēt un pieņemt lēmumus atbilstoši situācijas izmaiņām. 

2. Spēj pārvaldīt aktīvus, sastādīt finanšu pārskatus un aprēķināt nodokļus. 

3. Spēj pielietot finanšu analīzes kvantitatīvās metodes uzņēmuma efektīvas 

darbības nodrošināšanai. 

4. Prot prognozēt uzņēmuma saimnieciskās darbības finansiālo rezultātu, 

sastādīt uzņēmuma finanšu plānus un budžetu, sagatavot investīciju 

projektus, novērtēt un pārvaldīt finanšu riskus. 

5. Spēj veikt profesionālu darbību, formulēt un analītiski aprakstīt 

informāciju, problēmas un risinājumus savā profesijā, izmantojot 

zinātnisku pieeju. 

6. Izprot profesionālo ētiku un atbildību par profesionālās darbības ietekmi 

uz vidi un sabiedrību. 

7. Spēj uzņemties atbildību, strādāt komandā, deleģēt un koordinēt 

pienākumu izpildi, efektīvi plānot un organizēt savu darbu. 

8. Spēj patstāvīgi apgūt jaunas zināšanas, analizēt, sistematizēt un integrēt 

iegūto informāciju. 
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1.3.  Studiju programmas plāns 

 
Profesionālās augstākās izglītības 

bakalaura studiju programmas „Finanses” plāns  2013./2014. ak. g. 

(pilna laika) 

 

N.p.

k. 

  

Studiju kursa nosaukums 

Kredītpunktu skaits Zināšanu 

pārbaudes 

forma 
1 2 3 4 

Kopā gads gads gads gads 

VISPĀRIZGLĪTOJOŠIE STUDIJU KURSI (A daļa) 

1.  Lietišķā angļu valoda  4       4 eksāmens 

2.  Matemātika 6       6 eksāmens 

3.  Lietišķā saskarsme 2       2 eksāmens 

4.  Tiesību zinības 4       4 eksāmens 

5.  Pārdošanas prasme un starpkultūru saskarsme   2     2 eksāmens 

6.  Civilā, darba un vides aizsardzība     2   2 eksāmens 

Kopā 16 2 2 0 20   

NOZARES STUDIJU KURSI (B daļa) 

7.  Ekonomika 6       6 eksāmens 

8.  Statistika 4       4 eksāmens 

9.  Informātika un datu bāzu vadības sistēmas 4       4 eksāmens 

10.  Ievads finansēs 2       2 eksāmens 

11.  Pētnieciskā darba metodoloģija   2     2 eksāmens 

12.  Uzņēmējdarbības organizēšana   6     6 

Biznesa plāna 

aizstāvēšana 

13.  Uzņēmumu vadības grāmatvedība I   2     2 eksāmens 

14.  Starptautiskās tiesības     2   2 eksāmens 

15.  Audits I     2   2 eksāmens 

16.  Speciālā lietojuma angļu valoda    4 2   6 eksāmens 

Kopā 16 14 6 0 36   

NOZARES PROFESIONĀLĀS SPECIALIZĀCIJAS STUDIJU KURSI (B daļa)  

17.  Grāmatvedības pamati 2       2 eksāmens 

18.  Finanšu grāmatvedība I 4       4 eksāmens 

19.  Banku finanšu pakalpojumi 2       2 eksāmens 

20.  Nodokļi un nodokļu politika   4     4 eksāmens 

21.  Finanšu grāmatvedības un nodokļu praktikums   2     2 eksāmens 

22.  Kursa darbs   2     2 aizstāvēšana 

23.  Finanšu analīze   4     4 eksāmens 

24.  Audits II     2   2 eksāmens 

25.  Uzņēmumu vadības grāmatvedība II     2   2 eksāmens 

26.  Konsolidācijas pamati     2   2 eksāmens 

27.  Apdrošināšana I     2   2 eksāmens 

28.  Apdrošināšana II     2   2 eksāmens 

29.  Lietišķais pētījums     2   2 aizstāvēšana 

30.  Vadībzinību pamati     2   2 eksāmens 

31.  Projektu vadīšana     2   2 eksāmens 

32.  Stratēģiskā vadīšana     2   2 eksāmens 

33.  Iekšējais audits     2   2 eksāmens 

34.  Patērētāju uzvedība finanšu tirgū     2   2 eksāmens 

35.  Starptautiskās finanses un valūtas tirgus       2 2 eksāmens 

36.  Vērtspapīru tirgus un ieguldījumu fondi       4 4 eksāmens 

37.  Finanšu vadība       8 8 eksāmens 
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38.  Banku vadība un risku pārvaldība       4 4 eksāmens 

Kopā 8 12 22 18 60   

BRĪVĀS IZVĒLES STUDIJU KURSI (C daļa) 

39.  Brīvās izvēles studiju kursi   4 2   6 eksāmens 

PRAKSE UN VALSTS PĀRBAUDĪJUMS 

40.  Prakse    8 8 10 26 aizstāvēšana 

41.  Bakalaura darbs       12 12 aizstāvēšana 

 Kopā  0 8 8 22 38  

  Pavisam kopā 40 40 40 40 160   

 

Profesionālās augstākās izglītības 

bakalaura studiju programmas „Finanses” plāns  2013./2014. ak. g. 

(nepilna laika) 

 

N. p.  

k. 

  Studiju kursa nosaukums 

Kredītpunktu skaits Zināšanu 

pārbaudes 

forma 

1 2 3 4 5 Kopā 

gads gads gads  gads  gads  

Vispārizglītojošie studiju kursi (A daļa) 

1 Lietišķā angļu valoda  4     4 eksāmens 

2 Matemātika 6         6 eksāmens 

3 Lietišķā saskarsme 2         2 eksāmens 

4 Tiesību zinības 4         4 eksāmens 

5 
Pārdošanas prasme un starpkultūru 

saskarsme        2   2 eksāmens 

6 Civilā, darba un vides aizsardzība       2   2 eksāmens 

Kopā: 16 0 0 4 0 20   

 Nozares studiju kursi (B daļa) 

7 Ekonomika 6         6 eksāmens 

8 Statistika     4     4 eksāmens 

9 
Informātika  un datu bāzu vadības 

sistēmas   4       4 eksāmens 

10 Finanšu sistēma 2         2 eksāmens 

11 Pētnieciskā darba metodoloģija     2     2 eksāmens 

12 Uzņēmējdarbības organizēšana   6       6 

Biznesa plāna 

aizstāvēšana 

13 Uzņēmumu vadības grāmatvedība I     2     2 eksāmens 

14 Starptautiskajās tiesībās       2   2 eksāmens 

15 Audits I   2       2 eksāmens 

16 Speciālā lietojuma angļu  valoda    4 2     6 eksāmens 

Kopā: 16 10 2 0 36    

Nozares profesionālās specializācijas studiju kursi (B daļa)  

17 Grāmatvedības pamati 2         2 eksāmens 

18 Finanšu grāmatvedība I 4         4 eksāmens 

19 Banku un finanšu pakalpojumi  2         2 eksāmens 

20  Nodokļi un nodokļu politika    4       4 eksāmens 

21 
Finanšu grāmatvedības  un nodokļu 

praktikums      2     2 eksāmens 

22 Kursa darbs       2     2 aizstāvēšana 

23 Finanšu analīze    4       4 eksāmens 
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24 Audits II       2   2 eksāmens 

25 Uzņēmumu vadības grāmatvedība II       2   2 eksāmens 

26 Konsolidācijas pamati       2   2 eksāmens 

27 Apdrošināšana I      2     2 eksāmens 

28 Apdrošināšanas II     2     2 eksāmens 

29 Lietišķais pētījums        2   2 aizstāvēšana 

30 Organizāciju vadīšana     2     2 eksāmens 

31 Projektu vadīšana       2   2 eksāmens 

32 Stratēģiskā vadīšana       2   2 eksāmens 

33 Iekšējais audits       2   2 eksāmens 

34 Patērētāju uzvedība finanšu tirgū         2 2 eksāmens 

35 
Starptautiskajās finanses un valūtas 

tirgus       2   2 eksāmens 

36 
Vērtspapīru tirgus un ieguldījumu 

fondi       4   4 eksāmens 

37 Finanšu vadība         8 8 eksāmens 

38 Banku vadība un risku pārvaldība       4   4 eksāmens 

Kopā  8 10 24 10 60  

Brīvās izvēles studiju kursi (C daļa) 

39 Brīvās izvēles studiju kursi     4 2   6 eksāmens 

40 Prakse    8 8   10 26 aizstāvēšana 

41 Bakalaura darbs         12 12 aizstāvēšana  

  Pavisam kopā 32 32 32 32 32 160   

 

Brīvās izvēles studiju kursus  (C daļa) 2013./2014. ak. g.  studējošie izvēlējās 

no 2013.gada 18.jūnijā Senāta sēdē (protokola Nr.7) apstiprinātā saraksta: 

N.p.k. C daļas studiju kursa nosaukums Kredītpunktu skaits 

1. Svešvaloda (otrā – vācu/krievu) 4 

2. Situāciju analīze 2 

3. Klientu attiecību vadīšana 2 

4. Starptautiskā biznesa nedēļa 2 

5. Pašnodarbināto personu nodokļi un grāmatvedība 2 

 

Studiju programmas plāns, kas apstiprināts 2013.gada 8.maija Senāta sēdē 

(protokola Nr. 4), skatāms Banku augstskolas mājas lapā 

(http://www.ba.lv/node/2587/). 

http://www.ba.lv/node/2587
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1.4. Studiju kursu un studiju moduļu apraksti 

 

BA ir izveidots visu studiju programmu kursu katalogs, kurš pieejams 

elektroniski gan latviešu, gan angļu valodā. Viena no svarīgākajām ECTS kataloga 

sastāvdaļām ir programmas studiju kursu un moduļu apraksti. ECTS katalogs ir 

svarīgs instruments augstskolas akadēmiskajam un administratīvajam personālam, kā 

arī tas informē sabiedrību par realizētajām studiju programmām un kompetencēm, ko 

iegūst Banku augstskolas studenti. Studiju programmas kursu un moduļu apraksti 

pieejami Banku augstskolas mājas lapā (www.ba.lv/node/2587/). 

 

1.5.  Studiju programmas organizācija 

 

Studiju programmas norisi vada programmas direktors sadarbībā ar BA 

struktūrvienībām, pamatojoties uz Nolikumu par studiju programmas direktoru un 

amata aprakstu. Saziņu ar studentiem un programmas lietvedību kārto programmas 

koordinatore un sekretāre-lietvede. Studiju programmas vadīšanā tiek ievērots 

demokrātiskuma princips, skaidri noteiktas administrācijas pārstāvju, akadēmiskā 

personāla un studentu savstarpējās attiecības. 

Uzsākot studijas, programmas direktors iepazīstina studējošos un sniedz norādes 

uz atbilstošās informācijas pieejamību Banku augstskolas informatīvajā sistēmā 

(turpmāk - BAIS) par  

• konkrētā akadēmiskā gada studiju grafiku, studiju programmas plānu un 

kalendāro plānojumu; 

• vērtēšanas sistēmu; 

• konsultācijām; 

• studiju un prakses iespējām Erasmus programmās; 

• studiju pārtraukumu piešķiršanas kārtību un kārtību, kā iespējams atjaunoties 

studijām; 

• un citiem būtiskiem studiju procesa jautājumiem. 

Studiju programmā ir izveidota tās mērķiem atbilstoša prakses organizācija un 

vadīšana. Prakses uzdevumi ir skaidri formulēti, instrukcijas un norādījumi ir publiski 

pieejami mājas lapā un BAISā. Pirms došanās praksē studentu grupām ir ieplānotas 

tikšanās ar programmas direktori un Karjeras centra vadītāju.  

http://www.ba.lv/node/2587
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Pirms bakalaura darba izstrādes uzsākšanas notiek seminārs, kurā tiek 

pārrunātas prasības darba izstrādei. Nepieciešamības gadījumā notiek arī citi 

metodiskie semināri. 

 

1.6.  Prasības uzsākot studiju programmu 

 

Pieteikties studijām bakalaura studiju programmā Banku augstskolā var 

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 studijām konkrētā studiju programmā. Banku augstskolas mājas 

lapā pieejami uzņemšanas noteikumi 2014./2015. ak. g. (http://www.ba.lv/node/2472)  

Uzņemšana studiju programmā 2013./2014. ak.g. notika atbilstoši BA 

uzņemšanas noteikumiem, kas bija apstiprināti 2012.gada 30.oktobra Senāta sēdē. 

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 un kuras ieguvušas vidējo vai vidējo profesionālo izglītību.  

Lai uzsāktu studijas programmā, bija nepieciešami sekojoši izglītības līmeni 

apliecinoši dokumenti: 

1) dokuments par vidējo vai vidējo profesionālo izglītību; 

2) centralizēto eksāmenu sertifikāti matemātikā, svešvalodā (angļu vai vācu) 

un latviešu valodā un literatūrā. 

Personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību sākot ar 2004.gadu, centralizēto 

eksāmenu procentu vidējās vērtības no visām vērtējuma sadaļām tiek pielīdzinātas 

punktiem (piemēram, 85% atbilst 85 punktiem) un Augstskolas konkursa kopējais 

vērtējums tiek aprēķināts šādi: 

Vērtējums = (CE Matemātika x 0.6 + CE Latv.valoda x 0.15 + CE Svešvaloda x 0.25)/10  

Minimālā pieļaujamā procentu vidējā vērtība no visām vērtējuma sadaļām 

centralizētajā eksāmenā ir 21%. Uzņemšana pilna laika studijām notika konkursa 

kārtībā. Konkursa rezultātus noteica un apstiprināja Imatrikulācijas komisija. 

 Saskaņā ar 2004.gada 16. decembra LR MK noteikumiem Nr. 932 „Studiju 

uzsākšanas kārtība vēlākajos studiju posmos” tiesības uzsākt studijas vēlākajos studiju 

posmos ir personām, kas kāda iemesla dēļ ir pārtraukušas studijas BA vai citā 

http://www.latvija.lv/studijas
http://www.ba.lv/node/2472
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akreditētā augstskolā un vēlas tās turpināt. Tiesības turpināt studijas profesionālās 

augstākās izglītības bakalaura studiju programmā ir arī pirmā līmeņa profesionālās 

augstākās izglītības programmu absolventiem. Iepriekš iegūtā izglītība tiek 

pielīdzināta programmas prasībām individuāli katrā gadījumā. 

1.7.  Studiju programmas praktiskā īstenošana 

 

Studiju programmas īstenošanā kopumā bija iesaistīti 26 docētāji. 12 (46%) 

docētājiem  ir doktora zinātniskais grāds, savukārt 3 (11%) studiju programmas 

docētāji turpina studijas doktorantūrā. 22 docētājiem (85%) BA ir pamatievēlēšanas 

vieta. Lai nodrošinātu studiju procesa kvalitāti un sniegtu studentiem padziļinātu 

izpratni par zināšanu praktisko pielietojumu, studiju programmai piesaistīti arī 4 

(15%) docētāji, kam BA nav pamatdarba vieta, bet kas ir savā nozarē praktizējoši 

speciālisti un eksperti. 

Programmā ir iespēja studēt pilna un nepilna laika studiju formā. Studiju 

ilgums ir 4 gadi (8 semestri) pilna laika studiju formā un 5 gadi (10 semestri) nepilna 

laika formā. Programmas kopējais apjoms ir 160 kredītpunkti (KP). Viens 

kredītpunkts saskaņā ar Augstskolu likuma 1. pantu atbilst studējošā darba apjoma 40 

akadēmiskajām stundām jeb vienai studiju nedēļai. Studiju gads sadalīts divos 

semestros. Semestra laikā pēc studiju kursu apguves un patstāvīgā darba uzdevumu 

nokārtošanas studenti kārto pārbaudījumus atbilstošajos studiju kursos. Sesijas laikā 

tiek kārtoti pārbaudījumi studiju kursos, kas tiek īstenoti visa semestra garumā. 

Studiju programmas īstenošanas gaitā studējošiem ir nodrošināta individuāla 

pieeja un atgriezeniskā saite. Individuālā pieeja tiek nodrošināta trijos veidos: 

optimāls studentu skaits grupās (no 18 līdz 35 studentiem grupā); individuālie 

patstāvīgie darbi studiju kursa laikā; konsultācijas. Jebkura studiju kursa norisē ir 

paredzētas studentu regulāras individuālās konsultācijas (saskaņā ar apstiprināto 

konsultāciju grafiku) ar pasniedzēju, kurās tiek pārrunāti un izvērtēti konkrētā 

studenta sasniegumi, bet pastāv iespēja arī tikties ar pasniedzēju citā laikā, par to 

vienojoties individuāli.  

Studiju procesā tiek izmantotas šādas studiju metodes:  

1) lekcijas, semināri, praktiskie darbi; 

2) metodes, kas veicina analītisko, kritisko, sistēmisko un radošo domāšanu, 

veido komunikāciju prasmes – grupu darbi, diskusijas, prezentāciju 
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sniegšana, situāciju analīze, simulācijas spēles, atsevišķos studiju kursos 

vizītes uzņēmumos un iestādēs; 

3) studentu individuāli vai grupās veiktā patstāvīgā un pētnieciskā darba 

veicināšana – referātu, projektu izstrāde, līdzdalība starptautiskos 

projektos, kuros studenti gūst starptautisku atzinību Eiropas valstu 

ietvaros; 

4) tikšanās ar uzaicinātajiem ekspertiem – nozares profesionāļiem – studiju 

kursu ietvaros. 

Pirmajos divos studiju gados studentiem tiek sniegtas un klasificētas esošās 

zināšanas visos izvēlētās specialitātes pamatjautājumos, students šīs zināšanas 

apgūst gan priekšstatu, gan izpratnes līmenī (saskaņā ar profesijas standartu). Studiju 

pēdējos kursos tiek īstenota „problem- based learning”, kad students izstrādā jaunas 

zināšanas (attiecībā uz sevi) un problēmrisināšanas prasmes. 

Apmācības procesā tiek izmantotas datorklases ar specializētām 

datorprogrammām (SPSS, MS Project u.c.) un interneta pieslēgumu. Liela daļa no 

programmas studiju kursiem un to materiāliem tiek sagatavoti elektroniskā veidā un 

ir pieejami studentiem Moodle sistēmā (e-platformā), kurai var pieslēgties gan 

augstskolā, gan ārpus tās. Atsevišķos studiju kursos pārbaudījumi tiek organizēti 

elektroniski. 

Atgriezeniskā saite tiek nodrošināta ar studentu aptaujām par studiju kursiem 

(anonīmas), ar individuāla studentu vai grupas vecākā viedokļa izteikšanu vadībai, 

docētājam vai Programmas direktoram (mutiski vai rakstiski). Docētāji studiju kursu 

ietvaros studentiem sniedz atgriezenisko saikni par sasniegtajiem studiju rezultātiem 

(mutiski, rakstiski, elektroniski). BA vadība regulāri tiekas ar studentu pašpārvaldi 

par studiju pilnveides jautājumiem. 

 

1.8.  Vērtēšanas sistēma 

 

Pārbaudījumi programmas studiju kursos un vērtēšana tajos notiek saskaņā ar 

2002.gada 11.novembra LR MK noteikumiem Nr.481 „Noteikumi par otrā līmeņa 

profesionālās augstākās izglītības valsts standartu”, kas nosaka programmas apguves 

vērtēšanas pamatprincipus un vērtēšanas pamatformas (ieskaite/eksāmens), un BA 



 12 

2009.gada 10.novembra Senātā apstiprināto Studiju nolikumu. BA ievēro šādus 

vērtēšanas pamatprincipus: 

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). Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji ir: 

1) iegūto zināšanu apjoms un kvalitāte; 

2) iegūtās prasmes un iemaņas; 

3) attieksme pret mācīšanos; 

4) mācību sasniegumu attīstības dinamika. 

Pārbaudes formu (eksāmens, ieskaite, kontroldarbs) un 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 raksts, studentu grupas darbs, uzdevums, referāts, problēmas 

izpēte, publikācijas analīze, faktu materiālu apkopojums un izvērtējums. 

Vērtēšanas kritēriji ir iekļauti studiju kursu aprakstos, kuri pieejami katram 

studējošam Moodle sistēmā. Studiju kursu uzsākot, docētājs iepazīstina ar studiju 

kursa aprakstu, akcentējot izvirzītās prasības. 

Pastāvīgo darbu izstrādes prasības noteiktas „Metodiskajos norādījumos 

patstāvīgo un pētniecisko studiju darbu izstrādāšanai un aizstāvēšanai”. Tie ir 

pieejami BAISā. 

Eksāmenu prasības studiju kursā tiek apstiprinātas atbilstošās katedras sēdē. 

Prakses pārskatu kvalitāti un uzbūvi, kā arī studentu prezentācijas prasmi vērtē kopā 

ar darba devējiem izveidotas aizstāvēšanas komisijas. 

Programmas apguves noslēgumā students kārto valsts noslēguma 

pārbaudījumu: aizstāv bakalaura darbu. Bakalaura darbu aizstāvēšanā kā valsts 

pārbaudījumu komisiju priekšsēdētāji un komisijas locekļi tiek pieaicināti darba 

devēji un docētāji. Priekšlikumus par komisijas sastāvu sagatavo programmas 

direktors. Tos izskata un apstiprina Senātā. 
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Profesionālo bakalaura grādu finansēs un finansista kvalifikāciju var iegūt, ja 

sekmīgi nokārtoti visi studiju kursi, aizstāvēts prakses pārskats un bakalaura darbs. 

2013./2014. ak.g. BA diplomu ar izcilību saņēma trīs absolventes - Beāte Leimane, 

Laura Polovjanova un Sanita Gorbačova. 

Katru gadu  izcilākie BA studenti tiek izvirzīti Vītola fonda stipendijām par 

izcilu studiju darbu. 2013./2014.ak.g. četras programmas studentes - Laura 

Polovjanova, Sanita Gorbačova, Marija Šapovalova un Nataļja Sudorgina saņēma šo 

stipendiju. Savukārt, izcilākie studenti ar sekmēm virs 9 apskatāmi 1. tabulā. 

1. tabula 

Studiju programmas izcilākie studenti 2013./2014.ak.g. 

Studenta vārds, uzvārds Grupa Vidējā atzīme 

Dace Bukša 2F3 9.46 

Aiga Bunkše 2F3 9.31 

Sandra Slokenberga 2Fv 9.23 

Artūrs Gļauda 4Fv4 9.16 

Zane Romanovska 2F2 9.15 

Nataļja Sudorgina 4F1 9.12 

Marija Šapovalova 4Fv 9.11 

Alise Paegle 2F1 9.08 

Mairita Metlova 3F1 9.07 

Kristīna Garkule 3F2 9.07 

Līvija Dišteina 4Fv 9.06 

Māris Freifalts 3Fv 9.00 

Dina Lapa 2Fns 9.00 

 

Studenti veic pētījumus savos bakalaura darbos un  sasniedz izcilus rezultātus. 

Tā 2014.gada jūnijā ar vērtējumu 10 (izcili) savus bakalaura darbus (skat. 2.tabulu) 

aizstāvēja septiņi  profesionālās bakalaura studiju programmas „Finanses” 4. kursa 

studenti.  



 14 

2. tabula 

2013./2014. ak.g. izcili aizstāvētie bakalauru darbi 

 

Uzvārds, vārds Grupa Tēma 

Ābols Rolands 4F Darba drošības ekonomiskais izdevīgums 

uzņēmumā SIA „Viatek 1” 

Dišlere Elza 4F Jaundibināta lauksaimniecības uzņēmuma 

SIA „X” piemērotākā finansēšanas avota 

piesaiste 

Gorbačova 

Sanita 

4F Analītisko procedūru piemērošana revīzijas 

procesā uzņēmumā SIA „X” 

Polovjanova Laura 4F Tiesiskās aizsardzības process – līdzeklis 

uzņēmuma maksātspējas uzlabošanai 

Dzintars Uldis 4Fv Obligātās transporta līdzekļu īpašnieku 

civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas 

rezervēšanas aktualitātes Latvijā 

Čebotars Mihails 4Fv4 Naudas pārvaldības risinājumu izmantošana 

uzņēmumā 

Kairo Kitija  

 

4Fv4 Nekustamā īpašuma nodokļa politikas aspekti 

Jūrmalā 

 

Sākot ar 2013./2014. ak. g. studentiem 4. kursā  tiek piedāvāta iespēja papildus 

kārtot kvalifikācijas eksāmenu „Finanšu vadībā” un iegūt starptautiskā darba tirgū  

atzītu  Skotu kvalifikācijas aģentūras  (SQA) sertifikātu. 2014.gada janvārī eksāmenu 

nokārtoja  un kvalifikācijas  sertifikātu  Finanšu vadībā ieguva divpadsmit 4. kursa 

studenti - Elza Dišlere, Agnese Ločmele, Kaspars Gabrāns, Sanita Gorbačova, Beāte 

Leimane, Reinis Melngailis, Aļona Nedbaļska, Irina Patrašana, Aivis Putniņš, Olga 

Titoviča un Kaspars Vaivods.  

Ir nodrošinātas un tiek īstenotas iespējas veikt pētījumus kopā ar citu Latvijas 

un ārvalstu studiju programmu studējošiem. 2014.gada martā BA notika  III Studentu 

pētniecisko darbu konference „Latvijas ekonomikas izrāviena īstenošanas dimensijas 

un perspektīvas”, kuru savus pētījumus prezentēja  seši studiju programmas studenti  

un absolventi (skat. 3.tabulu). 
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3.tabula 

Studentu dalība BA III Studentu pētniecisko darbu konferencē 

Uzvārds, vārds Pētījuma tēma 

Bogdanovičs Rolands 

 

Finanšu vadība lielākajos Latvijas farmācijas nozares 

uzņēmumos un tās novērtējums  

Šuļga Aļesja Finanšu vadības loma AS „Olainfarm” attīstībā un finanšu 

stratēģijas īstenošana 

Bukša Dace Pašvaldību ilgtspējīga teritoriālā plānošana 

Celmiņa Marta Smiltenes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2008.–

2014.gadam 

Ķeire Kristiāna Biškopība – videi draudzīga uzņēmējdarbība 

Paegle Alise Oligopolu ietekme uz Latvijas tautsaimniecību 

 

Lai veicinātu studentu aktivitāti pētnieciskā darbā, liela uzmanība tiek 

pievērsta BA studentu dalībai starptautiskajās biznesa nedēļās, veicot lietišķos 

pētījumus, izstrādājot projektus, kuri gūst starptautisku atzinību Eiropas valstu 

ietvaros: 

1) Studiju programmas 2. kursa studenti (Linda Bondare, Jekaterina 

Belozerova, Kristīna Garkula, Sabine Tangijeva, Guntis Pastars un Līga 

Diskača) piedalījās Eiropas grāmatvedības nedēļā Beļģijā; 

2) BA sadarbības augstskolu Business network projekta ietvaros 

organizētajās starptautiskās projektu nedēļās 2013./2014. ak.g. piedalījās 

septiņpadsmit 3. kursa programmas studenti (Sannija Kalniete, Austra 

Jermacāne, Anna Sapale, Toms Bušmanis, Kristīne Urtāne, Jānis 

Zvaigzne, Ivars Dortāns, Matīss Leitis, Svetlana Ņikitina, Marija 

Šapovalova, Natālija Sudorgina, Rasa Sarnoviča, Diāna Bernota, Anna 

Bogdanova, Ketija Kleinšmite, Ivars Žīgurs, Guntis Bāgants); 

3) IP WISDOM  projektā „Data science for business and goverment” 

2014.gada pavasarī Rīgā piedalījās četri programmas studenti (Raitis 

Rutks, Ģirts Dubkevičs, Valērija Šipilo un Karlīna Koroševska). 

Strādājot šādās starptautiskās projektu grupās kopā ar daudzu dažādu valstu 

studentiem, ir iespēja gūt pieredzi gan profesionālā, gan starpkultūru saskarsmes jomā. 

Akadēmiskais personāls un viņu vadībā studējošie iesaistās arī uzņēmumu 

pasūtītos pētījumos, kuros jāmeklē risinājumi konkrētām problēmām. BA sekmīgi 

sadarbojusies ar A/S SEB banku, A/S Swedbanku, A/S Rēzeknes gaļas kombinātu, 

VAS Latvijas valsts ceļi, Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestu.  
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2013./2014.ak.g. studenti sadarbībā ar A/S Swedbanku veica pētījumus par 

studentu budžetu. Pētījumā docētāju D.Atstājas un A.Fomina vadībā strādāja 19 

programmas studenti. Pētījumi ir Banku augstskolas un A/S Swedbank veiksmīgas 

sadarbības rezultāts, kura laikā studentiem bija iespēja studiju procesa ietvaros veikt 

sabiedriski nozīmīgu pētījumu, bet bankai izmantot tā rezultātus iespējamo problēmu 

noteikšanā un risinājumu meklēšanā. Pētījumā par finanšu pratības paaugstināšanu 

vidusskolās Latvijā 2013./2014. ak.g. docētājas I. Mavļutovas vadībā strādāja 16 

programmas studenti. Piecpadsmit programmas studenti bija iesaistīti pētījumā par 

personāla vadības un darba drošības procesu efektivitāti NMPD. Pētījums docētājas 

D.Atstājas vadībā tika veikts Latvijas reģionu griezumā. 

Lai veicinātu BA studentu integrāciju un apriti starptautiskā līmenī, kas ir 

būtisks priekšnosacījums profesionālo kompetenču un prasmju pilnveidošanā, BA ir 

aktīva līdzdalībniece ES studentu apmaiņas programmā ERASMUS sniedzot iespēju 

studentiem pieteikties stipendijai 3 līdz 10 mēnešu studijām BA sadarbības partneru 

augstskolās. 

2013./2014.ak.g. partneraugstkolās kopā studēja 16 programmas studenti 

(skat.4.tabulu), savukārt praksi ārvalstīs veica 6 programmas studenti (skat.5.tabulu) 

 

4.tabula 

Studentu dalība Erasmus apmaiņas programmā 2013./2014. ak.g. 

Students Grupa Valsts Augstskola 
Anastasija Manzjuka  2F3 Austrija University of Applied Sciences BFI Viena 

Alīna Kozlova 2F3 Austrija University of Applied Sciences BFI Viena 

Ansis Silenieks 3F3 Beļģija University College Gent 

Kristaps Loginovs * 2F3 Beļģija VIVES University College 

Sandis Ružs 2F1 Francija IUT de Saint-Denis (Paris 13) 

Alise Paškovska  3F1 Francija Ipag Paris Riviera Business School, Nica 

Alise Šica  2F3 Kipra European University Cyprus 

Rihards Briņķis * 3Fv Lielbritānija Manchester Metropolitan University 

Elizabete Vārava 2F3 Lielbritānija Manchester Metropolitan University 

Anastasija Pavļučenko  2F3 Nīderlande Rotterdam University 

Zane Zolmane  3F3 Nīderlande Rotterdam University 

Ivars Dortāns  3Fv Nīderlande Rotterdam University 

Sannija Kalniete  3F2 Portugāle Universidade Portucalense, Porto 

Dana Kļestrova  3F1 Portugāle Universidade Portucalense, Porto 

Viktorija Stepašuka  2F3 Slovākija University of Economics in Bratislava 

Jānis Liepiņš 3Fv Spānija Universidad de Madrid - Centro adscrito 

de Valencia 
*studenti, kuri ERASMUS studijās bijuši pilnu akadēmisko gadu 
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5.tabula  

Studenti praksē ārvalstu uzņēmumus 2013./2014. ak.g. 

Students Grupa Valsts Prakses vieta 

Oskars Biezais  4Fv4 Malta Nacional Statistics Office 

Zane Zolmane  3F3 Portugāle Descomplik 

Linda Žūriņa  3F3 Portugāle  Descomplik 

Elvis Zāģeris 2F1 Malta Creditinfo Malta 

Valērija Šipilo 2F1 Malta DHL Express 

Ansis Silenieks 3F3 Portugāle ACOUNTIA-Business Consulting & Accounting 

 

BA organizē Starptautisko viesdocētāju nedēļu, kad studentiem ir iespēja iegūt 

zināšanas par aktuāliem finanšu un starpdisciplināriem jautājumiem partneraugstskolu 

docētāju lekcijās. 2013./2014. ak.g. programmas studentiem lekcijas lasīja 9 docētāji 

no BA partneraugstkolām (skat.6.tabulu). 

6.tabula 

Viesdocētāju lekcijas programmas studentiem 2013./ 2014. ak.g. 

 

Lekcijas tēma Viesdocētājs Partneraugstskola Studentu grupas 

Intercultural 

Communications 
Ms G.Boone 

 

VIVES, Kortjik, 

Belgium 

1F1,1F2, 1F3 

Innovations in Financial 

Education in the World 

Mr B.Fraczek 

 

University of 

Economics in 

Katowice, Poland 

2F1, 2F2, 2F3 

Possible Impact of 

European Regulation on 

Insurance Markets 

Mr R.Goris 

 

KH Leuven, Belgium 2F1, 2F2, 2F3 

Strategic Management Dr R.Fiala 

 

College of 

Polytechnics, Jihlava, 

Czech Republic 

3F1, 3F2, 3F3 

 Strategic Profitability 

Analysis 

Prof. Albert 

G.Elam 

 

International Business 

Academy, Koldning, 

Denmark 

2F1, 2F2, 2F3 

Documents of 

International Trade 

Mr H.Alavi 

 

Tallinn Technical 

University, Estonia 

2F1, 2F2,2F3 

Energy Policy of the EU 

and Financial Crisis 

Mr M.Ruszel 

 

Technical University 

of Rzeszow, Poland 

3F1, 3F2, 3F3 

Strategic Management 

 

Dr A.Bobenič, 

Dr L.Demjanova 

University of 

Economics in 

Bratislava, Slovakia 

3F1, 3F2, 3F3 
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1.9.  Studiju programmas izmaksas 

 

BA ir valsts dibināta izglītības iestāde, kas darbojas pēc pašfinansēšanas 

principa un tās finanšu resursu struktūru nosaka Senāts. 

Studiju maksa 2013./2014.ak.g. bakalaura līmeņa studijām bija noteikta Ls 

1300 jeb 1849.73 EUR  apmērā par vienu pilna laika studiju gadu un Ls 970 jeb 

1380.19 EUR  par vienu nepilna laika studiju gadu. Studentiem bija iespēja pretendēt 

uz dažādām atlaidēm. 2013./2014.ak.g. mācību maksas atlaides piešķirtas 47  

programmas studentiem: 

 19 studentiem piemērots atlaides veids „Augstskolas sagatavošanas kursu 

beidzējs”; 

 6 studentiem piemērots atlaides veids „Atved draugu”; 

 2 studentiem piemērota atlaide par uzvaru BA izsludinātajā konkursā „Skola 

2013”; 

 1 studentam piemērots atlaides veids „Sociālā atlaide”; 

 10 studentiem piemērots  atlaides veids „Ļoti labas sekmes”; 

 2 studentiem piemērots atlaides veids „Augstskolas pārstāvēšana sportā” ; 

 1 studentam piemērots atlaides veids „Dalība BA korī „Monēta””  

 2 studentiem piemērots atlaides veids „Radinieks”; 

 4 studentiem piemērots atlaides veids „Par uzvaru „Junior achievment 

Latvija” konkursā”.  

BA ieņēmumu un izdevumu struktūru  2013.gadam un studiju maksas 

procentuālo sadalījumu var apskatīt 7.tabulā.  
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7. tabula 

Profesionālās bakalaura studiju programmas „Finanses” 

mācību maksas % sadalījums pa izmaksu posteņiem 2013. gadā 

 

N.p.k. Izmaksu pozīcija % 

1.  Atalgojums 53 

2.  Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 13 

3.  Komandējumi un dienesta braucieni 1 

4.  Pakalpojumi 13 

5.  Materiāli, energoresursi, ūdens un inventārs 2 

6.  Grāmatas un žurnāli 1 

7.  Iekārtu iegāde un modernizēšana 2 

8.  Augstskolas attīstība 5 

9.  Zinātniski pētnieciskais darbs 5 

10.  Augstskolas rezerves fonds 5 

KOPĀ 100 

 

1.10.  Studiju programmas atbilstība profesiju standartam, 

profesionālās izglītības valsts standartam un citiem 

normatīvajiem aktiem 

 

Diplomu par profesionālo bakalaura grādu un kvalifikāciju var saņemt 

studējošais, kas ir sekmīgi nokārtojis visas programmas prasības un aizstāvējis 

bakalaura darbu. Studiju programmas saturs un tā sadalījums norādīts 8. un 9.tabulā. 

 

8. tabula 

Studiju programmas saturs 

Nr. p.k. Studiju programmas saturs KP % 

1. Studiju kursi 122 76.25 

2. Prakse 26 16.25 

3. Bakalaura darbs 12 7.50 

4. Kopā 160 100 

 

9. tabula 

Studiju programmas satura sadalījums 

Nr. p.k. Studiju programmas kursi KP % 

1. Vispārizglītojošie studiju kursi 20 16.39 

2. Nozares studiju kursi 36 29.51 

3. Nozares profesionālās specializācijas studiju kursi 60 49.18 

4. Izvēles kursi 6 4.92 

5. Kopā 122 100 
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Biznesa plāns, kursa darbs un lietišķais pētījums ir apguves laikā iegūto 

zināšanu un prasmju integrēta pielietošana. Programma izveidota un tiek īstenota tā, 

lai studenti iegūtu padziļinātas zināšanas finanšu jautājumos, zināšanas par 

tautsaimniecības funkcijām, mijiedarbību finanšu sistēmā, uzņēmējdarbības finansēm. 

Lai noteiktu Studiju programmas atbilstību profesijas standartam „Finansists” 

(apstiprināts 2010.gada 18.maijā), izmantota profesijas standartā lietotā darbam 

nepieciešamo zināšanu un prasmju struktūra, kas tiek iegūtas atbilstošo studiju kursu 

un prakses norises laikā, izstrādājot patstāvīgos studiju darbus. 

Studiju kursu apraksti apliecina, ka Studiju programmas nodrošina finansista 

profesijas standartā noteikto zināšanu un prasmju apguvi (skat. 10. un 11.tabulu). 

Sekmīgi apgūta bakalaura otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītības programma 

ļauj turpināt izglītību maģistra studiju programmā. 

 

10. tabula 

Profesiju standartā „Finansists” norādīto prasību izpilde 

Apgūstamās prasmes Studiju kursi 

Kopīgās profesionālās 

prasmes 

Ekonomika, Informātika un datu bāzu vadības sistēmas, Matemātika, 

Ievads finansēs, Banku finanšu pakalpojumi, Uzņēmējdarbības 

organizēšana, Statistika, Vadībzinību pamati, Projektu vadīšana, 

Stratēģiskā vadīšana, Iekšējais audits, Pārdošanas prasmes un 

starpkultūru saskarsme, Starptautiskās finanses un valūtas tirgus 

Vispārējās prasmes un 

spējas 

 Matemātika, Lietišķā saskarsme, Pārdošanas prasmes un 

starpkultūru saskarsme, Pētnieciskā  darba metodoloģija,  Vides, 

civilās un darba aizsardzības organizācija, Informātika un datu bāzu 

vadības sistēmas, Tiesību zinības, Lietišķā angļu/vācu valoda, 

Speciālā lietojuma angļu/vācu valoda 

Specifiskās prasmes 

profesijā 

Grāmatvedības pamati, Finanšu grāmatvedība I, Finanšu 

grāmatvedība un nodokļu praktikums, Apdrošināšana I, 

apdrošināšana II, Nodokļi un nodokļu politika, Starptautiskās 

finanses un valūtas tirgus, Finanšu vadība, Uzņēmumu vadības 

grāmatvedība I, Uzņēmumu vadības grāmatvedība II, Konsolidācijas 

pamati,  Banku vadība un  risku pārvaldība, Vērtspapīru tirgus un 

ieguldījumu fondi. 

 

11. tabula 

Profesiju standartā „Finansists” norādīto prasību izpilde 

Nr.p.k. Zināšanas Studiju kursi 

1. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas 

priekšstata līmenī 

1.1.  Ekonomikas un finanšu vēsture Ekonomika 

1.2. ES un starptautisko organizāciju 

nostādnes finanšu analīzes un 

plānošanas jomā 

Ievads finansēs, Starptautiskās finanses un 

valūtas tirgus 
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2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas izpratnes 

līmenī 

2.1. Finanšu darbību reglamentējošās 

normatīvās bāzes izpratne 

Tiesību zinības, Ievads finansēs, Banku  un 

finanšu pakalpojumi, Nodokļi un nodokļu 

politika, Apdrošināšana I, apdrošināšana II, 

Finanšu grāmatvedī Grāmatvedības pamati, 

Finanšu grāmatvedība I  

2.2. Mikroekonomika, makroekonomika Ekonomika 

2.3. Finanšu teorijas Ekonomika 

2.4. Lietišķās saskarsmes psiholoģija  Lietišķā saskarsme, Pārdošanas prasmes un 

starpkultūru saskarsme 

2.5. Finanšu sistēmas uzbūve Ievads finansēs 

2.6. Globālās finanses Starptautiskās finanses un valūtas tirgus, 

Vērtspapīru tirgus un ieguldījumu fondi 

2.7. Tirgzinības Pārdošanas prasmes un starpkultūru 

saskarsme 

2.8. Komercdarbības vadība Uzņēmējdarbības organizācija, Vadībzinību 

pamati, Tiesību zinības 

2.9. Profesionālie termini valsts un divās 

svešvalodās 

Finanšu grāmatvedība I, Finanšu analīze, 

Finanšu vadība, Uzņēmuma vadības 

grāmatvedība I, Uzņēmumu vadības 

grāmatvedība II, Apdrošināšana I, 

Apdrošināšana II, Speciālā lietojuma 

angļu/vācu valoda, Otrā svešvaloda 

(krievu/vācu) 

3. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas lietošanas 

līmenī 

3.1. Finanšu grāmatvedība un audita 

pamati 

Grāmatvedības pamati, Finanšu grāmatvedība 

I, Audits I, Audits II, Iekšējais audits 

3.2. Finanšu analīze un finanšu vadība Finanšu analīze, Finanšu vadība 

3.3. Zinātniskās darbības organizācija Pētnieciskā darba metodoloģija 

3.4. Statistisko metožu izmantošana 

finansēs 

Statistika, Matemātika 

3.5. Komercdarbības informātika Informātika un datu bāzu vadības sistēmas, 

Uzņēmējdarbības organizēšana 

3.6 Finanšu instrumentu tirgus Starptautiskās finanses un valūtas tirgus, 

Starptautiskās finanses un valūtas tirgus 

3.7. Banku darbība Banku un finanšu pakalpojumi, Banku vadība 

un risku pārvaldība 

3.8. Nodokļi un nodokļu un nodevu 

sistēmas 

Nodokļi un nodokļu politika 

3.9. Investīcijas Stratēģiskā vadīšana, Finanšu vadība 

3.10. Projektu finansēšana Projektu vadīšana 

3.11. Ētika, komercdarbības etiķete Organizāciju vadīšana, Vadībzinību pamati, 

Lietišķā saskarsme, Pārdošanas prasmes un 

starpkultūru saskarsme, Patērētāju uzvedība 

finanšu tirgū 

3.12. Informāciju tehnoloģijas Informātika un datu bāzu vadības sistēmas 

3.13. Vides un darba aizsardzība Vides, civilās un darba aizsardzības 

organizācija 

3.15. Vismaz divas svešvalodas saziņas 

līmenī 

Lietišķā angļu/vācu valoda, Speciālā 

lietojuma angļu/vācu valoda, Otrā svešvaloda 

(krievu vai vācu ) 

3.17. Darba tiesiskās attiecības Tiesību zinības 
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1.11. Salīdzinājums ar vienu tāda paša līmeņa un tādam pašam studiju 

virzienam Latvijas un vismaz divām Eiropas Savienības valsts 

atzītu augstskolu studiju programmām 

 

Profesionālās bakalaura studiju programmas „Finanses” salīdzināšana ar citām 

līdzīgām studiju programmām dod iespēju izvērtēt tās saturu, konstatēt profilējošo 

kursu īpatsvaru un apjomu. Salīdzinājums veikts ar Latvijas Universitātes (LU) 

studiju programmu „Apdrošināšana un finanses”. Augstskolu studiju programmu 

salīdzināšanas rezultāti (dažādu kursu kategoriju relatīvais apjoms ir norādīts 

procentos, lai varētu efektīvi salīdzināt raksturlielumus, neskatoties uz dažādām kursu 

apjoma novērtēšanas metodēm dažādās augstskolās) ir apkopoti 12. tabulā. 

 

12. tabula 

Bakalaura studiju programmas „Finanses” salīdzinājums ar LU bakalaura 

studiju programmu „Apdrošināšana un Finanses” 

Rādītāji Bakalaura studiju 

programma „Finanses” 

Bakalaura studiju 

programma „Apdrošināšana 

un finanses” 

Studiju ilgums 4 gadi pilna laika studijās/ 5 

gadi nepilna laika studijās 

4 gadi pilna laika studijās/ 5 

gadi nepilna laika studijās 

Vispārizglītojošie studiju 

kursi procentos no 

programmas 

 

12.5 

 

12.5 

Nozares studiju kursi 

procentos no programmas 

22.5 21.0 

Nozares profesionālās 

specializācijas kursi, 

procentos no studiju 

programmas 

 

37.5 

 

39.0 

Brīvās izvēles studiju kursi 

procentos no programmas 

3.7 3.7 

Prakse Prakse ir obligāta Prakse ir obligāta 

Noslēguma darbs Bakalaura darbs Diplomdarbs 

Kopējais studiju plāns, 

kredītpunkti 

160 160 

 

Veicot studiju programmu satura salīdzinājumu, tika konstatēts, ka 

programmās ir līdzīgi studiju kursi, jo to apgūšanas rezultātā tiek piešķirta finansista 

kvalifikācija. Programmās liela uzmanība ir pievērsta lietišķās  un speciālās 

svešvalodas apgūšanai. LU studiju programmā lielāks kredītpunktu skaits veltīts 

kvantitatīvo metožu pielietojuma studiju kursiem. 
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Salīdzināšanai ar divu Eiropas Savienības valsts atzītu augstskolu studiju 

programmām izvēlētas studiju programmas divās BA partneraugstskolās – Katholieke 

Hogeschool Leuven studiju programma „Finanses un apdrošināšana” un   Rotterdam 

University of Applied Science, studiju programmu „Bachelour of Finance and 

Control”. 

Bakalaura grāda iegūšana Katholieke Hogeschool Leuven nodrošina studiju 

kursu un programmas prasību izpilde 3 gados (6 semestros). 

 1.gadā studiju kursi nodrošina bāzi tālākajām studijām: Ekonomikas principi, 

Mikroekonomika. Makroekonomika, Ievads grāmatvedībā un finanšu vadībā, 

Finanšu tehnika un Tiesību zinības; 

 2.gadā jāapgūst  studiju kursi: Finanšu principi, Modernie finanšu principi, 

Ievads ekonometrijā, Statistika, Patērētāju uzvedība, Mārketings, Finanšu un 

kriminālās tiesības, Svešvalodas; 

 3.gadā jāapgūst studiju kursi: Banku un apdrošināšanas darījumi, Svešvalodas, 

Finanšu analīze, Darījumu apdrošināšana, Dzīvības apdrošināšana, Nedzīvības 

apdrošināšana, Nodokļi. 

Bakalaura grāda iegūšana Rotterdam University of Applied Science nodrošina 

studiju kursu un programmas prasību izpilde 4 gados (8 semestros). 

 1.gadā studenti apgūst vispārizglītojošos un  finanšu jomu saistītos studiju 

kursus: Matemātika, Statistika, Grāmatvedība, Ekonomika, Uzņēmējdarbība, 

Tiesības, kā arī piedalās  ar finansēm saistīta projekta darbā; 

 2.gadā jāapgūst  nozares un  ar uzņēmējdarbības vidi saistītus  studiju kursi: 

Uzņēmējdarbība, Uzņēmējdarbība vide, Biznesa procesu vadība, Risku 

vadība; 

 3.gadā jāapgūst nozares profesionālās specializācijas studiju kursi un 

paredzēta prakse uzņēmumā: Finanšu vadība, Starptautiskās finanses, Nodokļi, 

Projektu vadība un atskaišu sagatavošana; 

 4.gadā vienu semestri studijas  ārzemēs kādā no Rotterdam University of 

Applied Science partneraugstskolām un bakalaura darba izstrāde un 

aizstāvēšana. 

Līdz ar to var secināt, ka BA un tās partneraugstskolās piedāvātās  studiju 

programmas nodrošina  gan vispārizglītojošo, gan nozares speciālo studiju kursu 

apguvi. 
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1.12.  Informācija par studējošajiem 

1.12.1.  Studējošo skaits 

 

2013./2014. ak.g. programmā studēja 409 studenti jeb 28,3% no kopējā BA 

studentu skaita.  Informācija par studentu skaitu un programmā studējošiem laika 

periodā no 2004.gada līdz 2014.gadam apkopota 1.attēlā.  

 

1.attēls. Studentu skaits programmā un Banku augstskolā 

 

Analizējot studentu skaitu programmā, var secināt, ka atbilstoši BA stratēģijai 

un  augstskolā piedāvāto programmu skaita palielinājumam, kā arī vidusskolu un 

ģimnāziju absolventu skaita samazinājumam Latvijā studentu skaits  programmā ir 

samazinājies.  

1.12.2.  Pirmā studiju gadā imatrikulēto skaits 

 

2013./2014. ak.g. studiju programmā tika imatrikulēti  kopā 126 studenti, kas 

ir par 0,015% mazāk nekā iepriekšēja gadā. Informācija par programmā 

imatrikulētajiem studentiem laika periodā no 2010.gada līdz 2014. gadam apkopota 

2.attēlā. 
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2.attēls. Studiju programmā imatrikulēto studentu skaits 

 

1.12.3.  Absolventu skaits 

 

Laika periodā no 2004. gada līdz 2014. gadam studiju programmu absolvējuši 

1418 pilna un nepilna laika studenti.  Absolventu skaits 2014.gadā bija 56 studenti. 

Informācija par studiju programmas absolventiem apkopota 3.attēlā. 

 

 

3.attēls. Studiju programmas absolventu skaits 
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1.13.  Studējošo aptaujas un analīze 

 

BA studenti  regulāri tiek aptaujāti par apmierinātību ar studiju procesu, 

infrastruktūru un administrēšanas jautājumiem. Studējošie pauž savu viedokli par 

docētāju darbu un studiju procesu kopumā – to apliecina veiktās aptaujas.  

2013./2014. ak.g. veiktajā aptaujā un izveidotajā studentu aptaujas 

kopsavilkumā, kas veikts pirms bakalaura darba aizstāvēšanas, var atzīmēt sekojošu 

4. kursa pilna laika un 5. kursa nepilna laika studentu viedokli: 

1. 96.5% no aptaujātajiem atzīst, ka iegūtās augstākās izglītības kvalitāte 

attaisnojusi izvēli studēt Banku augstskolā; 

2. 97% no aptaujātajiem ieteiktu bakalaura studiju programmu „Finanses” 

citiem studēt gribētājiem; 

3. 84% no aptaujātajiem atzīst, ka viņus apmierināja iespēja īstenot karjeras 

mērķus studiju laikā; 

4. 28% no aptaujātajiem turpina darba gaitas kādā no uzņēmumiem, kurā 

veikuši praksi studiju ietvaros; 

5. Studenti augstu novērtē pasniedzēju profesionalitāti un personāla 

pieejamību, iespēju piedalīties starptautiskajās aktivitātēs un augstskolas 

organizētajos vietēja mēroga pasākumos 

Studentu lojalitāte tiek vērtēta, analizējot to absolventu skaita dinamiku, kuri, 

iegūstot BA bakalaura grādu, turpina studijas maģistrantūrā. 2014./2015.ak.g. BA 

maģistra studiju programmās studijas turpina 18 absolventi. 
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1.14.  Absolventu aptaujas un analīze 

 

BA regulāri veic absolventu aptaujas, kurās tiek apkopota informācija par 

absolventu darba vietām nozaru griezumā (4.attēls).  

 

4.attēls. 2013./2014.ak.g. absolventu nodarbinātība 

 

Absolventi aptaujās pauduši savu subjektīvo viedokli par iegūto zināšanu  

piemērotību veidojot profesionālo karjeru. Apkopojot anketu rezultātus var secināt, 

ka: 

 97% no aptaujātajiem ir apmierināti ar izvēli par studijām BA bakalaura 

studiju programmā „Finanses”; 

 Izsakot savu subjektīvo viedokli par BA iegūto zināšanu kvalitāti 39% tās 

novērtē kā teicamas, bet 49% kā labas; 

 93% no aptaujātajiem piekrīt apgalvojumam, ka iegūtās zināšanas ir noderīgas 

profesionālajā darbībā un ieteiktu citiem studēt BA šajā vai kādā citā no 

piedāvātajām programmām. 

1.15. Līdzdalība studiju procesā pilnveidošanā 

 

BA Satversmē ir paredzēta studentu līdzdalība koleģiālajās lēmējinstitūcijās: 

Satversmes sapulcē, Revīzijas komisijā, Akadēmiskajā šķīrējtiesā un Senātā. Studentu 

padomes pārstāvis tiek deleģēts darbam BA Ētikas komisijā. Tas nodrošina studentu 

aktīvu piedalīšanos visos jautājumos, kas saistīti ar studiju procesa saturu, 
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organizāciju un ārpus studiju darbu. BA studentiem tiek dota iespēja piedalīties 

studiju procesa pilnveidošanā. Savukārt, atsevišķu studentu individuālo grūtību 

uzklausīšana ir docētāju, programmas direktora un katedras vadītāju kompetencē. 

Arī darba devējs piedalās studiju procesa pilnveidošanā. Piemēram, prakses 

devējs katru gadu novērtē studentu kompetences prakses beigās, kas tiek apkopotas un 

analizētas. 2013./2014. ak.g. aptaujas rezultāti ir sekojoši: 

1. vislabāk novērtētas sekojošas prasmes: studentu attieksmes pret 

pienākumu; studentu izrādītā iniciatīva un prasme strādāt ar datoru, 

analītiskās un  komunikāciju prasmes; studentu izrādītā iniciatīva un spēja 

pieņemt patstāvīgus lēmumus;  

2. studentiem visvairāk ir jāpilnveido pārdošanas prasmes;  

3. tikai vienam studentam atsevišķas prasmes un studentu sagatavotība 

novērtēta ar viduvēji; 

4. kopumā studentu sagatavotība atbilst tirgus prasībām (90% gadījumos 

novērtēts ar izcili, teicami vai labi). 

BA darbojas studentu pašpārvalde. Studentu pašpārvaldei ir iespējas izteikt 

un aizstāvēt studentu viedokli Senātā un Satversmes sapulcē. BA Studentu padome 

(BASP) pārstāv BA studentu intereses visās augstskolas un valsts institūcijās. 

Programmas studentus 2013./2014. ak.g. pārstāvēja un BASP aktīvi darbojās Mikus 

Kalniņš, Mārīte Kiselevska, Elvis Zāģeris, Ģirts Dubkēvičs un Lelde Cīrule. 


