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STUDIJU KURSA APRAKSTS  
  

Studiju kursa nosaukums  Finanšu ekonometrija 
Programma Finanses 

Studiju gads 3  

Akadēmiskais gads 2017./2018. 

Studiju līmenis Profesionālā bakalaura studiju programma 

Studiju kursa kods BF041 

Studiju kursa docētāji Aivars Spilbergs 

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 Sniegt pamatzināšanas par finanšu ekonometrijas pamatprincipiem, statistisko 

hipotēžu pārbaudes principiem, izpratni par finanšu rādītāju korelācijas un 

regresijas analīzes principiem un metodēm, apgūt regresijas parametru 

vērtēšanas metodes un interpretācijas principus, kā arī zināšanas un 

kompetences par vienfaktoru un daudzfaktoru regresijas modeļiem un to 

pielietojums finanšu analīzē. 

Prasības studiju kursa 

apguves uzsākšanai Statistika, Pētnieciskā darba metodoloģija, Ekonomika, Finanšu analīze 

Studiju kursa saturs 

 

 

1. Finanšu ekonometrijas pamatprincipi.  

2. Finanšu rādītāju korelāciju un regresijas analīzes pamatprincipi.  

3. Regresijas parametru vērtēšana un interpretācija. 

4. Vienfaktora regresijas modeļi un to pielietojums finanšu radītāju 

kopsakarību analīzē. 

5. Daudzfaktoru regresijas modeļi un to pielietojums finanšu radītāju 

kopsakarību analīzē, 

6. Finanšu rādītāju dinamikas rindu analīze. 

 
Studējošo patstāvīgā darba 

organizācija un uzdevumi 

/Plānotās studiju formas un 

mācīšanas metodes 

Students apmeklē lekcijas, piedalās semināros, prezentē individuālo darbu. 

Kopīgo vērtējumu studiju kursa apguvei veido: 10% aktīva līdzdalība 

diskusijās un semināros; 60% pastāvīgā darba sagatavošana un prezentācija; 

30% rakstiskais eksāmens kursa noslēgumā. 

Studiju metodes 
Mācību stundu skaits 

(1 KP = 40 stundas studenta darba) 

Lekcijas 10% 

Praktiskie darbi 15% 

Semināri 5% 

Patstāvīgā darba/prezentācijas sagatavošana 30% 

Darbs bibliotēka, patstāvīgas studijas 40% 

 Kopā 160 stundas 
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Plānotie studiju rezultāti 

(zināšanas, prasmes, 

kompetences) 

 

 

1. Izprot finanšu ekonometrijas pamatprincipus. 

2. Izprot hipotēžu pārbaudes principus un metodes. 

3. Izprot finanšu rādītāju korelāciju un regresijas analīzes pamatprincipus. 

4. Pārzina regresijas parametru vērtēšana metodes un prot interpretēt 

iegūtos rezultātus. 

5. Prot sastādīt regresijas modeļus un novērtēt to parametru stabilitāti. 

6. Spēj pielietot regresijas modeļus finanšu radītāju kopsakarību analīzē. 

 

Studiju rezultātu vērtēšanas 

metodes un kritēriji 

 

 

Studiju rezultāti 

Pārbaudes forma 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 

Darbs auditorijā ● ● ● ● ● ● 

Patstāvīgais darbs un tā 

prezentācija 
 ● ● ● ● ● 

Rakstisks eksāmens ● ● ● ●  ● 

Obligātā un 

papildliteratūra  

 

 

Obligātā literatūra: 

1. Brooks C. Introductory Econometrics for Finance, Cambridge University 
Press, 2014.  

2. Stock J., Watson M. Introduction to Econometrics, Pearson, 2015.  
3. Dougherty C. Introduction to Econometrics, Oxford University Press, 

2016. 
Papildliteratūra: 

1. Gujarati D., Porter D. Basic Econometrics, McGraw-Hill/Irwin, 2010 

2. Wooldridge J. Introductory Econometrics: A Modern Approach, South-

Western College, 2015  

Rekomendējamie izvēles  

kursa elementi 
Tiek saskaņots uzsākot studiju kursu 

 

 

 

Docētājs    ____________________ /Aivars Spilbergs /  

 

 

 

 


