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STUDIJU KURSA APRAKSTS  
  

Studiju kursa nosaukums  Patērētāju uzvedība finanšu tirgū 

Programma Finanses 

Studiju gads 2 

Akadēmiskais gads 2017./2018. 

Studiju līmenis Bakalaura studiju programma  

Studiju kursa kods BF032 

Studiju kursa docētājs/i B. Baltača 

ECTS kredītpunktu apjoms 

(1 Latvijas KP atbilst 1,5 

ECTS) 

3 ECTS 

Kursa apjoms 2 KP, Latvijas KP jāreizina ar 1,5, lai iegūtu ECTS kredītpunktus 

Studiju īstenošanas valoda latviešu 

Studiju kursa veids 

(obligātais, izvēles) 
obligātais 

Semestris, kad kurss tiek 

īstenots 
6 

 

Studiju kursa īstenošanas 

veids  
Docētāja klātbūtne 

Kursa īstenošanas mērķis Izprast, kā pilnveidot banku finanšu pakalpojumus, balstoties uz sapratni par to, 

kā cilvēku attieksme pret risku ietekmē finanšu lēmumu pieņemšanu.  

Prasības studiju kursa 

apguves uzsākšanai 
Ievads finansēs. Banku finanšu pakalpojumi. Lietišķā angļu/vācu valoda. 

Speciālā lietojuma angļu/vācu valoda. 

Studiju kursa satur 1. Finanšu starpniecības būtība. Patērētāja lēmumu pieņemšanas process. 

2. Vidējās dispersijas teorija. Gaidāmā derīguma teorija. Izredžu teorija. 

3. Finanšu riska uzņemšanās atkarībā no varbūtības lieluma un iznākuma. 

4. Cilvēciskā faktora nozīme finanšu jautājumu risināšanā.  

5. Banku klientu neracionālā uzvedība un lēmumu pieņemšanas 

aizspriedumi. Asimetriskās informācijas problēma. 

6. Finanšu pakalpojuma ņēmēju novērtēšana. Peļņa un pievienotā vērtība 

klientam. Banku finanšu pakalpojumu diversifikācijas iespējas. 

Studējošo patstāvīgā darba 

organizācija un uzdevumi / 

Plānotās studiju formas un 

mācīšanas metodes 

Students apmeklē nodarbības: aktīvi piedalās lekcijās un diskusiju semināros, 

veic patstāvīgos un grupas darbus. 

Kopīgo vērtējumu studiju kursa apguvei veido:  

35% nodarbību apmeklētība, līdzdalība diskusijās/semināros 

25% patstāvīgais darbs 

20% grupas darbs 

20% rakstiskais eksāmens kursa noslēgumā 

Studiju metodes Studenta darba apjoms  

Lekcijas 8 

Semināri 8 

Praktiskie darbi: situāciju analīze 12 

Pastāvīgā/grupas darba sagatavošana un 

prezentācija 

24 

Darbs bibliotēkā, patstāvīgas studijas 28 

 Kopā 80 stundas 
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Plānotie studiju rezultāti 

(zināšanas, prasmes, 

kompetences) 

1. Spēj raksturot bankas klientu lēmumu pieņemšanas procesu. 

2. Prot identificēt klientu vajadzības un piedāvāt optimālāko finanšu 

pakalpojumu. 

Studiju rezultātu vērtēšanas 

metodes un kritēriji 
 Studiju rezultāti 

Pārbaudes forma 
1. 2. 

Rakstveida individuāls darbs ●  

Pastāvīgā darba prezentācija ● ● 

Grupas darba prezentācija ●  

Rakstiskais eksāmens ● ● 

Obligātā un 

papildliteratūra  

 

Obligātā literatūra: 

1. Lucy Ackert, Richard Deaves. Behavioral Finance: Psychology, 

Decision-Making, and Markets. South Western, Cengage Learning, 2010.  

ISBN: 978-0-538-75286-2; 0-538-75286-6. (Nodaļas: 1.-3., 6., 9., 11., 

17., 18.) 

 Papildus literatūra 

1. Mike Wright, Trevor Watkins. Marketing Financial Services. Routledge, 

2012 . 384 lpp. ISBN 1136380221, 9781136380228  

2. Daniel Kahneman. Thinking, Fast and Slow. Penguin Books, 2012. 499 

lpp. ISBN 978-0-141-03357-0 

Interneta resursi 

 http://www.klientuskola.lv/lv/petijumi/finansu-pratibas-indekss.html 

 http://www.journalofbehavioralfinance.org    

 http://finance.yahoo.com  
Rekomendējamie izvēles 

kursa elementi 
Tiek saskaņots uzsākot studiju kursu 
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