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STUDIJU KURSA APRAKSTS  
 

Studiju kursa nosaukums Uzņēmējdarbības novērtēšana  
Programma Bakalaurs „Starptautiskās finanses”  
Studiju gads 3 
Akadēmiskais gads 2017./2018. 
Studiju līmenis Pirmais, Bakalaura studiju programma  
Studiju kursa kods BFa033 
Studiju kursa docētājs/i Tatjana Mavrenko 
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 Iepazīstināt studentus ar starptautisko uzņēmējdarbības novērtēšanas metožu       
pielietošanu; izskaidrot un analizēt faktorus, kas ietekmē uzņēmuma vērtību.  

Prasības studiju kursa 
apguves uzsākšanai Finanšu grāmatvedība I un II, Finanšu analīze, Uzņēmumu finanšu vadīšana 

Studiju kursa saturs 
 
 

1. Uzņēmējdarbības novērtēšanas pamata principi 
2. Uzņēmējdarbības novērtēšanas metodes 
3. Uzņēmumu iegāde un pārdošana (M&A) 
4. Uz vērtību orientēta uzņēmumu finanšu vadīšana 

 Students apmeklē lekcijas, piedalās semināros, praktiskajās nodarbībās. 
Kopīgo vērtējumu studiju kursa apguvei veido: 20% apmeklējums un aktīva          
darbība klasē, 60% patstāvīgā darba sagatavošana un prezentācija; 20%         
rakstiskais eksāmens kursa noslēgumā. 

Studiju metodes 
Studenta darba apjoms 

(1 KP = 40 stundas 
studenta darba) 

Lekcijas 20% 
Semināri 10% 
Praktiskie darbi 10% 
Patstāvīgā darba/prezentācijas sagatavošana 10% 
Darbs bibliotēkā, patstāvīgas studijas 50% 
 Kopā 80 stundas 
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Plānotie studiju rezultāti 
(zināšanas, prasmes, 
kompetences) 
 
 

1. Studenti iegūst zināšanas un izpratne par galvenajām uzņēmuma        
vērtības noteikšanas metodēm. 

2. Studenti spēj identificēt vērtību ietekmējošus faktorus un izmantot tos         
uzņēmuma vērtības palielināšanai. 

3. Studenti spēj vadīt uzņēmuma finanses ar mērķi palielināt        
uzņēmuma vērtību.  

Studiju rezultātu 
vērtēšanas metodes un 
kritēriji 
 
 

       Studiju rezultāti 
 

Pārbaudes forma 
1. 2. 3. 

Praktiskie darbi ● ●  
Patstāvīgais darbs un tā 
prezentācija ● ● ● 

Rakstisks eksāmens ●  ● 
Obligātā un 
papildliteratūra  

Obligātā literatūra:  
1. Titman, Sh., Martin, J., Valuation: The Art and Science of Corporate           

Investment Decisions, 3rd.ed., Pearson Education Ltd., 2015 
Papildu literatūra: 

1. Daves, Ph.R., Ehrhardt, M.C., Shrieves, R.E., Corporate Valuation: a         
guide or Managers and Investors, Cengage Learning, 2004 

2. Koller, T., Goedhart, M., Wessels, D., Valuation: Measuring and         
Managing the Value of Comapnies, John Wiley and Sons, Inc, 2015 

3. Damodaran, A., Damodaran on Valuation, 2nd edition. USA: John         
Wiley &Sons, 2006.,p. 696, ISBN – 978-0-471-75121-2.  

4. Damodaran, A., The Dark Side of Valuation: Valuing Young,         
Distressed and Complex Businesses, 2nd edition. USA: FTPress –         
Financial times, 2015. 

5. Damodaran, A., Investment Valuation: Tools and Techniques for        
Determining the Value of Any Asset 3rd edition. New York:, John           
Wiley &Sons, 2012. 

Rekomendējamie izvēles 
kursa elementi 

Tiek saskaņots, uzsākot studiju kursu 

 


