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STUDIJU KURSA APRAKSTS  
 

Studiju kursa nosaukums  Patērētāju uzvedība finanšu tirgū 
Programma Bakalaurs „Starptautiskās finanses”  
Studiju gads 3 
Akadēmiskais gads 2017./2018. 
Studiju līmenis Pirmais, Bakalaura studiju programma  
Studiju kursa kods BFa037 
Studiju kursa docētājs/i Brigita Baltača 

Elchin Jafarov 
Kursa apjoms 2KP 
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) 

Obligātais 

Semestris, kad kurss tiek 
īstenots 

6 
 

Studiju kursa īstenošanas 
veids  

Docētāja klātbūtne 

Kursa īstenošanas mērķis Kursa mērķis ir sniegt ieskatu par galvenajiem jēdzieniem patērētāju         
uzvedībā finanšu tirgū, jeb uzvedību finansēs, un sapratni par to          
pielietojumu biznesā un finansēs. 

Prasības studiju kursa 
apguves uzsākšanai 

Mikroekonomika, Makroekonomika, Uzņēmumu finanšu vadīšana, Finanšu 
tirgi, Statistika 

Studiju kursa saturs 
 

1. Lēmumu pieņemšana 
2. Lietderība 
3. Arbitrāža 
4. Kognitīvie aizspriedumi 
5. Izredžu teorija 
6. Investoru uzvedība 
7. Uzvedību korporatīvās finanses 

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

Students apmeklē lekcijas, piedalās semināros, prezentē individuālo 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 20% 
Praktiskie darbi un kontroldarbi 30% 
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Darbs bibliotēka, patstāvīgas studijas 50% 
 Kopā 80 stundas 

Plānotie studiju rezultāti 
(zināšanas, prasmes, 
kompetences) 
 

Pēc sekmīgi apgūta studiju kursa students: 
1. Izprot galvenās lēmumu pieņemšanas teorijas. 
2. Izprot psiholoģijas pielietojumu lēmumu pieņemšanā. 
3. Spēj pielietot uzvedību modeļus uzņēmējdarbībā un finansēs. 

Studiju rezultātu 
vērtēšanas metodes un 
kritēriji 
 
 

Studiju rezultāti 
Pārbaudes forma 1 2 3 

Praktiskie darbi, 
eksperimenti auditorijā ● ● ● 

Individuālā darba 
prezentācija ● ● ● 

Gala eksāmens ● ● ● 
Obligātā un 
papildliteratūra  
 

Obligātā literatūra: 
1. Baker, H.K., Nofsinger, J.R., Behavioral Finance: Investors, 

Corporations, and Markets, Kolb R.W.Series, 2010 
Papildliteratūra: 
1. Behavioral Corporate Finance , Mcgraw-Hill/Irwin Series in Finance, 

Insurance, and Real Estate, 2005 
2. Behavioral Finance: Understanding the Social, Cognitive, and 

Economic Debates ,Wiley Finance, 2013 
3. Behavioral Finance and Wealth Management: How to Build Optimal 

Portfolios That Account for Investor Biases, Wiley Finance, 2012. 
Rekomendējamie izvēles 
kursa elementi 

Tiek saskaņots uzsākot studiju kursu 

 


