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STUDIJU KURSA APRAKSTS  
 

Studiju kursa nosaukums  Apdrošināšana  
Programma Bakalaurs „Starptautiskās finanses”  
Studiju gads 4 
Akadēmiskais gads 2017./2018. 
Studiju līmenis Bakalaura studiju programma  
Studiju kursa kods BFa024 
Studiju kursa docētājs/i Toms Liepiņš 
Kursa apjoms 4KP 
ECTS kredītpunktu 
apjoms (1 Latvijas KP 
atbilst 1,5 ECTS) 

6 ECTS, Latvijas KP jāreizina ar 1,5, lai iegūtu ECTS kredītpunktus 

Studiju īstenošanas 
valoda 

Angļu 

Studiju kursa veids 
(obligātais, izvēles) 

Obligātais 

Semestris, kad kurss tiek 
īstenots 

7 
 

Studiju kursa īstenošanas 
veids  

Docētāja klātbūtne 

Kursa īstenošanas mērķis Izprast apdrošināšanas un pārapdrošināšanas principus un to lomu valsts         
ekonomikā, iegūt zināšanas un praktiskās iemaņas dzīvības un nedzīvības         
apdrošināšanā, iepazīties ar apdrošināšanas tirgu Latvijā un pasaulē. 

Prasības studiju kursa 
apguves uzsākšanai Matemātika, Statistika, Finanšu sistēmas organizācija. 

Studiju kursa saturs 
 

1. Nedzīvības apdrošināšana (termini un jēdzieni, veidi, riska       
novērtēšanas un parakstīšanas principi, prēmiju un tarifu       
aprēķināšana, atlīdzību izmaksas kārtība). 

2. Dzīvības apdrošināšana (termini un jēdzieni, veidi, nodokļu       
atvieglojumi, pamatpakalpojumi, varbūtību aprēķini, šodienas     
vērtību aprēķini, neto prēmiju aprēķini, noteikumi un       
apdrošināšanas līgumu izmaiņa). 

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

Studiju metodes Mācību stundu skaits 
(1 KP = 40 stundas 

studenta darba) 
Lekcijas 15% 
Rakstveida grupas darbs 10% 
Semināri 15% 
Patstāvīgā darba/prezentācijas sagatavošana 10% 
Darbs bibliotēka, patstāvīgas studijas 50% 
 Kopā 160 stundas 
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Plānotie studiju rezultāti 
(zināšanas, prasmes, 
kompetences) 
 

1. Izprot apdrošināšanas terminoloģiju, jēdzienus un pamatprincipus.  
2. Spēj izvērtēt dažādus apdrošināšanas pakalpojumus, spēj iegūtos 

rezultātus prezentēt. Gūst pieredzi strādāt komandā, mācās organizēt un 
plānot savu darbu. 

3. Saprot apdrošināšanas riskus un faktorus kas palielina vai samazina riska 
lielumu nedzīvības apdrošināšanā. Gust iemaņas apdrošināšanas 
pakalpojumu prēmiju aprēķināšanas pamatprincipos. 

Studiju rezultātu 
vērtēšanas metodes un 
kritēriji 
 
 

Studiju rezultāti 
Pārbaudes forma 1. 2. 3. 

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

Obligātā un 
papildliteratūra  
 
 

Obligātā literatūra: 
1. LR Likumi “Par apdrošināšanas līgumu”, „ Apdrošināšanas sabiedrību        

un to uzraudzības likums”, „Pārapdrošināšanas likums”,      
„Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieku darbības likums” , „        
Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības     
obligātās apdrošināšanas likums, „Civillikums”  

2. www.fktk.lv 
3. www.balta.lv 
4. www.ergo.lv, citu apdrošināšanas kompāniju mājas lapas 

Papildliteratūra: 
1. Black, K. Jr, Skipper, H.D., Black, K.III., Life Insurance 15th edition.           

Lucretian, 2015 
2. Bowers, N. L.; Gerber, H. U.; Hickman, J. C. et al., Actuarial            

mathematics, 2nd ed. Society of Actuaries, 1997 
3. Menge, W.O., Fischer, C.H., The Mathematics of Life Insurance.         

Michigan: Ulrich's Books, Inc.,1985 
4. Scott, W. F. , Life assurance mathematics. Heriot-Watt University, 1999 

Rekomendējamie izvēles 
kursa elementi 

Tiek saskaņots, uzsākot studiju kursu 

 

http://www.fktk.lv/
http://www.balta.lv/
http://www.ergo.lv/

