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STUDIJU KURSA APRAKSTS  
 

Studiju kursa nosaukums  Finanšu risku vadība 
 

Programma Bakalaurs „Starptautiskās finanses”  
Studiju gads 3 
Akadēmiskais gads 2017./2018. 
Studiju līmenis Pirmais, Bakalaura studiju programma  
Studiju kursa kods BFa032 
Studiju kursa docētājs/i Elchin Jafarov 
Kursa apjoms 2 KP 
ECTS kredītpunktu apjoms 
(1 Latvijas KP atbilst 1,5 
ECTS) 

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

Studiju īstenošanas valoda Angļu 
Studiju kursa veids 
(obligātais, izvēles) 

Obligāts 

Semestris, kad kurss tiek 
īstenots 

6 

Studiju kursa īstenošanas 
veids  

Docētāja klātbūtne 

Kursa īstenošanas mērķis Kursa mērķis ir sniegt studentiem saprotamu ievadu finanšu risku vadībā. 
Studiju kursa laikā studenti apgūs finanšu risku vadības dažādās industrijās 
teorētiskās metodes un to pielietošanu praksē. Studiju kursā pārsvarā tiek 
izmantotas metodes, kuras ir plaši pielietotas dažādās ekonomikas sfērās: 
ražošanā, banku darbībā, apdrošināšanā un aktīvu pārvaldīšanā.  

Prasības studiju kursa 
apguves uzsākšanai Matemātika, Statistika, Uzņēmumu finanšu vadīšana I un II 

Studiju kursa saturs 
 

Studiju kursa īss izklāsts: 
1) Riska pamata nostādnes 
2) Kvantitatīvā analīze 
3) Klasiskā procentu teorija 
4) Tirgus risks 
5) Monte-Carlo metode 
6) VaR 
7) Lineāro risku hedžēšana 
8) Kā rīkoties ar nelineāriem riskiem 
9) Investīciju risku vadība 
10) Kredīta riska vadība 
11) Operacionālais risks 

Studējošo patstāvīgā darba 
organizācija un uzdevumi / 

Students apmeklē lekcijas, piedalās semināros un situāciju analīžu diskusijās,         
izstrādā patstāvīgo praktisko darbu, nokārto gala eksāmenu. 
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Plānotās studiju formas un 
mācīšanas metodes  
 

Kopīgo vērtējumu studiju kursa apguvei veido: 20% apmeklējums un aktīvā          
dalība klases darbos, t.sk. situāciju analīžu diskusijās, 30% patstāvīgā         
praktiskā darba izstrāde, 50% rakstiskais eksāmens kursa noslēgumā        
(Moodle)  

Studiju metodes 
 

Studenta darba apjoms 
(1 KP = 40 stundas 

studenta darba) 
Lekcija 25% 
Situāciju analīze, grupu darbs 10% 
Seminārs 30% 
Patstāvīgā darba sagatavošana un prezentācija  30% 
Darbs bibliotēkā, patstāvīgās studijas  5% 
 Kopā 80 stundas 

Plānotie studiju rezultāti 
(zināšanas, prasmes, 
kompetences) 
 

1. Studentam(ei) ir padziļinātas zināšanas par finanšu risku vadību        
dažādās industrijās. 

2. Studentam(ei) ir prasmes izmantot risku novērtēšanas un vadības         
galvenās metodes dažādās industrijās. 

3. Studentam(ei) ir prasme novērtēt finanšu riska lielumu vadības         
lēmumu pieņemšanā.  

 
Studiju rezultātu vērtēšanas 
metodes un kritēriji 
 

       Studiju rezultāti 
 

Pārbaudes forma 
1. 2. 3. 

Situāciju analīze un 
diskusijas ● ● ● 

Pastāvīgais praktiskais darbs  ● ● ● 
Rakstisks eksāmens ● ● ● 

Obligātā un 
papildliteratūra  
 
 

Obligātā literatūra: 
1. Allen, S., Financial Risk Management: A Practitioner’s Guide to 

Managing Market and Credit Risk, John Wiley & Sons Inc., 2013 
Papildliteratūra: 

1. Jorion, J.Ph. Financial Risk Manager Handbook 6th ed.- 
Hoboken : Wiley, 2010 

2. Baranoff, E. Risk management and insurance.- Danvers: Wiley, 
2004 

3. Dorfman, M.S. Introduction to Risk Management and Insurance, 
10th ed.- Upper Saddle River: Prentice Hall, Pearson Education, 
2012 

4. Duffie, D. Credit risk: pricing, measurement, and 
management.- Oxford: Princeton University Press, 2003 

Rekomendējamie izvēles 
kursa elementi 

Tiek saskaņots, uzsākot studiju kursu 

 


