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STUDIJU KURSA APRAKSTS  
 

Studiju kursa nosaukums  Finanšu tirgi 
Programma Bakalaurs „Starptautiskās finanses”  
Studiju gads 3 
Akadēmiskais gads 2017./2018. 
Studiju līmenis Pirmais, Bakalaura studiju programma  
Studiju kursa kods BFa023 
Studiju kursa docētājs/i Dr.Andris Fomins 

Anton Lominadze 
Carl-Gustaf Malmstroem 

Kursa apjoms 2 KP, Latvijas KP jāreizina ar 1,5, lai iegūtu ECTS kredītpunktus 
ECTS kredītpunktu 
apjoms (1 Latvijas KP 
atbilst 1,5 ECTS) 

3 ECTS 

Studiju īstenošanas 
valoda 

angļu 

Studiju kursa veids 
(obligātais, izvēles) 

obligātais 

Semestris, kad kurss tiek 
īstenots 

6 
 

Studiju kursa īstenošanas 
veids  

Docētāja klātbūtne 

Kursa īstenošanas mērķis Iegūt zināšanas un prasmes par finanšu tirgiem un to analīzi. 

Prasības studiju kursa 
apguves uzsākšanai 

Matemātika, Statistika, Mikroekonomika, Makroekonomika, Starptautiskās     
tiesības, Uzņēmumu finanšu vadība 1.daļa, Finanšu sistēmas organizācija  

Studiju kursa saturs 
 
 

1. Finanšu vide 
2. Federālā un monetāra politika 
3. Parāda vērtspapīru tirgi 
4. Akciju tirgi 
5. Atvasināto vērtspapīru tirgi 
6. Komercbankas 
7. Nebanku operācijas 

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

Students apmeklē lekcijas, piedalās semināros, prezentē grupas darbu. 
Kopīgo vērtējumu studiju kursa apguvei veido: 20% aktīva līdzdalība         
diskusijās un semināros, 60% pastāvīgā darba sagatavošana un prezentācija,         
20% rakstiskais eksāmens kursa noslēgumā. 

Studiju metodes 
Mācību stundu skaits 
(1 KP = 40 stundas 

studenta darba) 
Lekcijas 15% 
Rakstveida grupas darbs 10% 
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Semināri 15% 
Patstāvīgā darba/prezentācijas sagatavošana 10% 
Darbs bibliotēka, patstāvīgas studijas 50% 
 Kopā 80 stundas 

Plānotie studiju rezultāti 
(zināšanas, prasmes, 
kompetences) 

1. Iegūst teorētiskās zināšanas par finanšu un kapitāla tirgiem 
2. Izprot dažādu finanšu instrumentu pielietošanu. 
3. Izprot tirgu ietekmi uz uzņēmumu un ekonomiku. 

Studiju rezultātu 
vērtēšanas metodes un 
kritēriji 
 
 

       Studiju rezultāti 
Pārbaudes forma 1. 2. 3. 

Rakstisks darbs auditorijā ● ● ● 
Patstāvīgais darbs un tā prezentācija ● ● ● 
Rakstisks eksāmens ● ● ● 

Obligātā un 
papildliteratūra  
 
 

Obligātā literatūra: 
1. Madura, J., Financial Markets and Institutions, Cengage, 2017.  

Papildliteratūra: 
1. Mishkin, F., S., The Economics of Money, Banking, and Financial          

Markets, Pearson, 2015. 
 

Rekomendējamie izvēles 
kursa elementi 

Tiek saskaņots, uzsākot studiju kursu 

 


