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STUDIJU KURSA APRAKSTS  
 

Studiju kursa nosaukums  Informātika un datu bāzu vadības sistēmas 
Programma Bakalaurs „Starptautiskās finanses”  
Studiju gads 2 
Akadēmiskais gads 2017./2018. 
Studiju līmenis Bakalaura studiju programma  
Studiju kursa kods BFa006 
Studiju kursa docētājs/i Andris Sarnovičs 

Jānis Hermanis 
Kursa apjoms 4 KP, Latvijas KP jāreizina ar 1,5, lai iegūtu ECTS kredītpunktus 
ECTS kredītpunktu 
apjoms (1 Latvijas KP 
atbilst 1,5 ECTS) 

6 ECTS 

Studiju īstenošanas 
valoda 

Angļu  

Studiju kursa veids 
(obligātais, izvēles) 

Obligātais 

Semestris, kad kurss tiek 
īstenots 

4 
 

Studiju kursa īstenošanas 
veids  

Docētāja klātbūtne 

Kursa īstenošanas mērķis Attīstīt studentu zināšanas un prasmes aktuālo datorprogrammu izmantošanā,        
risinot problēmas ar studijām saistītajā jomā, pētniecībā, biznesā, ekonomikā         
un finansēs. 

Prasības studiju kursa 
apguves uzsākšanai Informātika vidusskolas programmas apjomā, matemātika 

Studiju kursa saturs 
 
 

1. Informācijas tehnoloģijas. 
2. Komunikāciju vadība. 
3. Teksta apstrāde akadēmiskām un biznesa vajadzībām. 
4. Tehniska prezentāciju sagatavošana. 
5. Izklājlapu pilnvērtīga izmantošana. 
6. Datu bāzu vadības sistēmu apgūšana. 
7. Biznesa procesu shēmu izveidošana. 

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

Students apmeklē lekcijas, izpilda patstāvīgos darbus, prezentē grupu darbus. 
Kopīgo vērtējumu studiju kursa apguvei veido: 50% studiju procesa laikā          
veiktie patstāvīgie darbi un kontroldarbi, 50% eksāmena vērtējums (tests) 

Studiju metodes 
Mācību stundu skaits 
(1 KP = 40 stundas 

studenta darba) 
Lekcijas 20% 
Praktiskie darbi 30% 
Patstāvīgo darbu/prezentāciju sagatavošana 30% 
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Darbs bibliotēka, patstāvīgas studijas 20% 
 Kopā 160 stundas 

Plānotie studiju rezultāti 
(zināšanas, prasmes, 
kompetences) 
 
 

1. Spēj sagatavot nepieciešamos dokumentus, izmantojot tam atbilstošus 
rīkus. 

2. Prot sagatavot prezentāciju. 
3. Prot sagatavot izklājlapas ar nepieciešamajām kalkulācijām. 
4. Saprot datu bāzu vadības sistēmas principus. 
5. Prot sagatavot biznesa procesa vizualizēšanas instrumentus. 

Studiju rezultātu 
vērtēšanas metodes un 
kritēriji 
 
 

       Studiju rezultāti 
Pārbaudes forma 1. 2. 3. 4. 5. 

1. patstāvīgais darbs ●     
2. patstāvīgais darbs   ●   
3. patstāvīgais darbs   ●   
4. patstāvīgais darbs   ●   
5. patstāvīgais darbs   ●   
6. patstāvīgais darbs    ●  
7. patstāvīgais darbs    ●  
8. patstāvīgais darbs     ● 
Patstāvīgā darba prezentācija  ●    
Eksāmena tests ●   ●  

Obligātā un 
papildliteratūra  
 
 

Obligātā literatūra: 
1. Nancy Conner, Matthew MacDonald, Word 2013: The Missing 

Manual, O'Reilly, 2013 
2. Bill Jelen, Michael Alexander. Pivot Table Data Crunching, Microsoft 

Excel 2016. Q u e,  2015 
3. Wayne L. Winston, Microsoft® Excel® 2013: Data Analysis and 

Business Modelling, Microsoft Press, 2014 
4. Jeff Conrad, Microsoft® Access® 2013 Inside Out, Microsoft Press, 

2013 
Papildliteratūra: 

1. BA metodiskie norādījumi patstāvīgo studiju darbu izstrādāšanai un 
aizstāvēšanai. Pieejami: Banku augstskolas informatīvajā sistēmā 

2. Microsoft Office apmācības mājas lapa [tiešsaiste]. Pieejama: 
http://office.microsoft.com/lv-lv/training/default.aspx 

3. Prezi.com atbalsta un apmācības mājas lapa [tiešsaiste]. Pieejama: 
http://prezi.com/support/ 

Rekomendējamie izvēles 
kursa elementi 

Tiek saskaņots uzsākot studiju kursu 

 


