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STUDIJU KURSA APRAKSTS  
  

Studiju kursa nosaukums  Informātika un datu analīze 
Programma Risku vadība un apdrošināšana 

Studiju gads 1 

Akadēmiskais gads 2016./2017. 

Studiju līmenis Bakalaura studiju programma  

Studiju kursa kods BRVA019 

Studiju kursa docētājs/i Jānis Hermanis 

ECTS kredītpunktu apjoms 

(1 Latvijas KP atbilst 1,5 

ECTS) 

6 ECTS 

Kursa apjoms 4 KP, Latvijas KP jāreizina ar 1,5, lai iegūtu ECTS kredītpunktus 

Studiju īstenošanas valoda Latviešu 

Studiju kursa veids 

(obligātais, izvēles) 
Obligātais 

Semestris, kad kurss tiek 

īstenots 
1 

 

Studiju kursa īstenošanas 

veids  
Docētāja klātbūtne 

Kursa īstenošanas mērķis Paaugstināt studentu prasmju un zināšanu līmeni strādājot ar aktuālajām 

datorprogrammām risinot jautājumus saistībā ar studijām, ekonomiska un 

finansiāla rakstura problēmām, kā arī pētniecību. 

Prasības studiju kursa 

apguves uzsākšanai Informātika vidusskolas programmas apjomā, matemātika 

Studiju kursa saturs 

 

 

1. Informācijas tehnoloģijas Banku augstskolā. 

2. Komunikāciju vadība. 

3. Teksta apstrāde akadēmiskām un biznesa vajadzībām. 

4. Tehniska prezentāciju sagatavošana. 

5. Izklājlapu pilnvērtīga izmantošana. 

6. Datu bāzu vadības sistēmu apgūšana. 

7. Biznesa procesu shēmu izveidošana 

Studējošo patstāvīgā darba 

organizācija un uzdevumi / 

Plānotās studiju formas un 

mācīšanas metodes 

Students apmeklē lekcijas, izpilda patstāvīgos darbus, prezentē grupu darbus. 

Kopīgo vērtējumu studiju kursa apguvei veido: 50% studiju procesa laikā 

veiktie patstāvīgie darbi un kontroldarbi, 50% eksāmena vērtējums (tests) 

Studiju metodes Studenta darba apjoms  

Lekcijas 20% 

Praktiskie darbi 30% 

Patstāvīgo darbu/prezentāciju sagatavošana 30% 

Darbs bibliotēka, patstāvīgas studijas 20% 

 Kopā 160 stundas 

Plānotie studiju rezultāti 

(zināšanas, prasmes, 

kompetences) 

 

 

1. Spēj sagatavot nepieciešamos dokumentus, izmantojot tam atbilstošus 

rīkus un algoritmus 

2. Prot sagatavot auditoriju piesaistošu prezentāciju 

3. Prot pielietot dažādus izklājlapu rīkus, nepieciešamo rezultātu 

efektīvai sasniegšanai 

4. Ir kompetence datu bāzu pielietošanas sfērās 

5. Ir izpratne par biznesa procesu vizualizēšanas instrumentiem 
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Studiju rezultātu vērtēšanas 

metodes un kritēriji 

 

 

        Studiju rezultāti 

Pārbaudes forma 
1. 2. 3. 4. 5. 

1. patstāvīgais darbs ●     

2. patstāvīgais darbs   ●   

3. patstāvīgais darbs   ●   

4. patstāvīgais darbs   ●   

5. patstāvīgais darbs   ●   

6. patstāvīgais darbs    ●  

7. patstāvīgais darbs    ●  

8. patstāvīgais darbs     ● 

Patstāvīgā darba 

prezentācija 
 ●    

Eksāmena tests ●   ●  

Obligātā un 

papildliteratūra  

 

 

Obligātā literatūra: 

1. MacDonald, M., Conne, N. (2010),  Office 2010: The Missing 

Manual, O'Reilly Media 

2. Moffat, S. (2011), Excel 2010 Advanced, The Mouse Training 

Company & Ventus Publishing ApS 

3. Winston, W., L. (2011), Microsoft Excel 2010: Data Analysis and 

Business Modeling, Microsoft Press, Redmond 

Papildliteratūra: 

1. Banku augstskola (2015), “Metodiskie norādījumi patstāvīgo studiju 

darbu izstrādāšanai un aizstāvēšanai”, pieejams: 

https://bais.ba.lv/Dokumenti/nolikumi/2014_15/Metodiskie_noradijum

i_2015_BAIS.pdf  

2. Microsoft (2016), “Office apmācības centrs”, pieejams: 

http://office.microsoft.com/lv-lv/training/default.aspx 

3. Prezi (2016), “Prezi Support”, pieejams: http://prezi.com/support/ 

Rekomendējamie izvēles 

kursa elementi 
Tiek saskaņots uzsākot studiju kursu 

 

 

Docētājs     
____________________ /Jānis Hermanis / 

 


