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1. PAMATINFORMĀCIJA 
 

 

1.1. JURIDISKAIS STATUSS UN DIBINĀŠANAS VĒSTURE 
 

Banku augstskola (turpmāk tekstā arī – Augstskola) ir atvasināta publiska persona, kas atrodas 

Izglītības un zinātnes ministrijas pārraudzībā.1 

Banku augstskola dibināta 1997. gada 30. decembrī ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 

1997. gada 30. decembra rīkojumu Nr. 675 "Par Banku augstskolas dibināšanu". Augstskola dibināta 

uz Latvijas Banku koledžas (LBK) un Latvijas Banku akadēmijas (LBA) bāzes. LBK dibināta 

1992. gada jūnijā, kura 1996. gada 3. janvārī saņēma licenci ar tiesībām uzsākt augstskolas studiju 

programmu īstenošanu Latvijas Banku akadēmijā. Banku augstskola ir Latvijas Bankas 

struktūrvienības — Latvijas Banku koledžas — tiesību, pienākumu, saistību, arhīva, kustamās mantas 

un intelektuālā īpašuma pārņēmēja.2  

 

 

 

1.2. DARBĪBAS VIRZIENI 
 

Banku augstskolas darbības virzieni, saskaņā ar tās Satversmi, ir: 

- Studiju programmu realizācija; 

- Zinātnisko pētījumu veikšana; 

- Tālākizglītības programmu īstenošana.3 

 

 

 

1.3. PĀRVALDES INSTITUCIJAS UN STRUKTŪRA 
 

Augstskolas pārstāvības, vadības un lēmējinstitūcijas4 ir:  

- Satversmes sapulce (priekšsēdētājs J.Strautmanis),  

- Senāts (priekšsēdētājs D.Kriķis), 

- Rektors (A.Sarnovičs), 

- Revīzijas komisija (priekšsēdētājs K.Lešinskis), 

- Akadēmiskā šķīrējtiesa (priekšsēdētāja I.Mavļutova). 

 

Uz Gada pārskata sagatavošanas brīdi spēkā esoša ir Senāta 2017. gada 29.augusta sēdē (protokola Nr. 

8) apstiprinātā Banku augstskolas struktūra. Ar to var iepazīties Banku augstskolas mājas lapā: 

http://www.ba.lv/augstskola/kontakti-un-struktura/struktura/  

 

 

                                                
1 Banku augstskolas Satversme [tiešsaiste], pieejams: http://likumi.lv/doc.php?id=155880 
2 Turpat  
3 Turpat 
4 Turpat 

http://www.ba.lv/augstskola/kontakti-un-struktura/struktura/
http://likumi.lv/doc.php?id=155880
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1.4. MISIJAS VĒSTĪJUMS UN STRATĒĢISKIE MĒRĶI 
 

Misija: 

 

- Banku augstskola sniedz izcilu finanšu un biznesa izglītību mērķtiecīgām personībām. Mūsu 

augsto reputāciju nodrošina kvalitatīvas studijas, pētniecība un starptautiskā sadarbība, 

profesionāls un radošs personāls, studentu un absolventu sasniegumi, ciešā sadarbība ar finanšu 

un biznesa pasauli. 

 

 

Vīzija: 

 

- Banku augstskola – uzticams un starptautiski atzīts partneris personības izaugsmei. 

 

 

Vērtības: 

 

- Personība; 

- Sadarbība; 

- Piederība. 

 

 

Banku augstskolas ilgtspēja balstīta uz četriem principiem: 

 

1. Latvijā un ārvalstīs atzītu un akreditētu programmu piedāvājums; 

2. Darba devēju un sabiedrības vajadzībām atbilstošs studiju saturs; 

3. Potenciālo studentu pieprasītas studiju programmas; 

4. Atbilstoša infrastruktūra, cilvēkresursi un augstskolas finanšu stabilitāte. 

 

 

BA galvenie stratēģiskie mērķi laika periodam līdz 2017. gadam ir noteikti šādi: 

 

1. Nodrošināt studiju procesu, lai absolvents, izmantojot savas iegūtās zināšanas, prasmes un 

kompetences, varētu profesionāli realizēties un saņemt konkurētspējīgu atalgojumu; 

2. Izveidot kvalitatīvu starptautisku studiju vidi; 

3. Nodrošināt studiju programmu starptautisku atpazīstamību un augstu reputāciju; 

4. Veicināt studijās uzņēmēja garu un attīstīt studentiem spējas un kompetences uzsākt 

uzņēmējdarbību; 

5. Nodrošināt kvalificētu lietišķo pētniecību; 

6. Nodrošināt sabiedrībai un biznesa videi aktuālus tālākizglītības produktus; 

7. Nodrošināt augstu iesaistīšanās līmeni vispārējā un specifiskā sabiedrības informēšanā, 

izglītošanā un konsultēšanā par sabiedrībai svarīgiem ekonomiskiem, finanšu, 

uzņēmējdarbības un izglītības jautājumiem.5 

 

 

 

 

                                                
5 Banku augstskolas Attīstības stratēģija 2013.-2017. g. [tiešsaiste], pieejams: 

http://www.ba.lv/augstskola/par_augstskolu/misija_un_merki  

http://www.ba.lv/augstskola/par_augstskolu/misija_un_merki
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1.5. 2017. GADA GALVENIE UZDEVUMI 
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1.  Banku augstskolas attīstības stratēģijas 2018.-2023. gadam sagatavošana X   

2.  

Banku augstskolas un Rīgas Tehniskās universitātes kopīgās profesionālās 

bakalaura studiju programmas „Finanšu pārvaldības informācijas sistēmas” 

izstrāde un licencēšana 

X   

3.  
Studiju virziena „Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība” 

studiju programmu audits 
X   

4.  Pēcdoktorantūras pētniecības uzsākšana, izmantojot ES fondu atbalstu X   

5.  
Projektu īstenošana Banku augstskolas ēkas K.Valdemāra ielā 163 

energoefektivitātes paaugstināšanai  
X   
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2.  AUGSTSKOLAS GALVENIE DARBĪBAS REZULTĀTI UN 
FINANŠU INFORMĀCIJA 

 

 

2.1. ĪSTENOTIE STUDIJU VIRZIENI UN STUDIJU PROGRAMMAS 
 

 

Banku augstskola 2016./2017.ak.g. Latvijas augstākās izglītības tirgū piedāvā 14 profesionālās studiju 

programmas divos studiju virzienos: finanšu programmas - studiju virzienā „Ekonomika” un 

uzņēmējdarbības programmas - studiju virzienā „Vadība un administrēšana”. Augstskolā tiek īstenotas 

gan pirmā līmeņa, gan bakalaura un maģistra profesionālās studiju programmas, kā arī doktora līmeņa 

studijas.  

2017.gadā ESF projekta “Atbalsts EQAR aģentūrai izvirzīto prasību izpildei” ietvaros īstenotajā 

pilotakreditācijā Banku augstskolas visas studiju virziena “Ekonomika” studiju programmas 

akreditētas uz maksimālo termiņu – 6 gadiem, līdz 2023.gada 10.aprīlim. Studiju virzienā “Vadība un 

administrēšana” visu studiju programmu akreditācija ir spēkā līdz 2020.gada 31.decembrim. Šo studiju 

programmu kārtējā akreditācija notiks 2020.gadā.   

 

 

BANKU AUGSTSKOLAS ĪSTENOTĀS STUDIJU PROGRAMMAS 
 
 

 
Ekonomika Vadība un administrēšana 

Doktorantūra - 
Biznesa vadība 
(latviešu un angļu valodā) 

Maģistra 
līmenis 

Starptautiskās finanses un banku darbība  
(angļu valodā) 

Kiberdrošības vadīšana 
(latviešu un valodā) 

Uzņēmējdarbības vadīšana radošajās 
industrijās  
(latviešu un angļu valodā) 

Finanšu vadība  
(latviešu valodā) 

Uzņēmējdarbības vadīšana 
(latviešu valodā) 

Finanses  
(latviešu valodā) 

Inovatīvā uzņēmējdarbība 
(latviešu valodā) 

Bakalaura 
līmenis 

Finanses 
(latviešu valodā) 

Uzņēmējdarbības vadīšana  
(latviešu valodā vai angļu valodā) 

Risku vadība un apdrošināšana  
(latviešu valodā) 

Inovācijas un produktu attīstība 
uzņēmējdarbībā  
(latviešu valodā) 

Starptautiskās finanses  
(angļu valodā) 

 

1.līmenis 
Grāmatvedība un finanses  
(latviešu valodā) 

- 
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Bakalaura studiju programma „Finanses” un maģistra studiju programma „Starptautiskās finanses un 

banku darbība” tiek realizētas sadarbībā Banku augstskolas ilggadējo sadarbības partneri Šveices 

Biznesa skolu (Swiss Business School). Bakalaura studiju programma “Finanšu pārvaldības 

informācijas sistēmas” tiek realizēta kopīgi ar Rīgas Tehnisko universitāti. Kopīgā doktora studiju 

programma „Biznesa vadība” tiek realizēta ar Rīgas Starptautisko ekonomikas un biznesa 

administrācijas augstskolu (RISEBA) un sadarbībā ar Rīgas Ekonomikas augstskolu (SSE Riga) 

un Kaiserslauternas universitāti (Kaiserslautern University of Applied Sciences, Vācija). Maģistra 

studentiem ar priekšzināšanām un darba pieredzi konkrētajā nozarē ir iespēja studijas apgūt īsākā laika 

periodā, studējot programmās „Finanšu vadība” un „Inovatīvā uzņēmējdarbība”. Banku augstskola 

īsteno arī SQA sertificētu apmācības moduli „Finanšu vadība”, pēc kura apgūšanas tiek piešķirta 

finanšu vadītāja profesionālā kvalifikācija un izsniegts starptautisks sertifikāts. Plašāka informācija 

par studiju programmām, to mērķiem, sagaidāmajiem absolventu rezultātiem, iegūstamo kvalifikāciju, 

studiju kursiem un moduļiem, studiju ilgumu un grafiku, kā arī prasībām iepriekšējai izglītībai ir 

pieejama Banku augstskolas interneta mājas lapā www.ba.lv.  

 

 

2.2. UZŅEMŠANAS REZULTĀTI 
 

 

2017. gadā Banku augstskolā tika uzņemti 408 jauni studenti, no tiem 280 students bakalaura un pirmā 

līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmās, 117 studenti – maģistra studiju 

programmās un 11 studenti – doktora studiju programmā. 
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http://www.ba.lv/
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2.3. FINANŠU RESURSI 
 

 

Banku augstskolas pašu ieņēmumi pamatbudžetā 2014. gadā ir EUR 2 585730,00. Salīdzinot ar 2016. 

gadu, augstskolas ieņēmumi samazinājušies par EUR 71 841,00. Studiju maksa ir galvenais Banku 

augstskolas ieņēmumu avots pašu ieņēmumos, t.i., 86,29 % no kopējiem ieņēmumiem.  

 

 

  
 

 

Lai arī kopējie Banku augstskolas ieņēmumi 2017.gadā ir samazinājušies, ieņēmumus no izglītības 

pakalpojumiem - studiju maksas ir izdevies palielināt par EUR 57 480. Ar 1.līmeņa, bakalaura un 

maģistra studiju procesu saistītos izdevumus pilnībā nodrošina studentu studiju maksa. 

Līdzekļi EUR 92 058,00 tika saņemti pamatbudžeta kontā no valsts budžeta bakalaura un doktora 

studiju procesa nodrošināšanai. EUR 422 650,23 tika piešķirti ERASMUS+ projekta īstenošanai. Tāpat 

no valsts budžeta un Rīgas domes tika saņemta mērķdotācija Banku augstskolas kora “Monēta” 

atbalstam EUR 5160,00 apmērā.  

 

 

Pārējie ieņēmumi no 
izglītības 

pakalpojumiem, kā arī 
dokumentu 

izsniegšanu un 
kancelejas 

pakalpojumiem, € 
92,850.00 

Ieņēmumi no telpu 
nomas, € 63,386.00 

Ieņēmumi par viesnīcu 
pakalpojumiem, € 

142,292.00 

Valsts budžeta 
līdzekļu dotācija, 

€ 92,058.00 

Ieņēmumi par projektu 
īstenošanu, € 

454,219.23 

ESF un Kohezijas 
fonda projekta 
"Paaugstināt 

valsts ēkas Rīgā, 
K.Valdemāra ielā 

163 
energoefektivitāti", 

€ 675,000.00 
Pārējie iepriekš 

neklasificētie pašu 
ieņēmumi, 

29,661.00 € 

Ieņēmumi no izglītības 
pakalpojumiem, € 

2,231,132.00 

BANKU AUGSTSKOLAS IEŅĒMUMU SADALĪJUMS 2017.g.
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STUDIJU MAKSA PAR VISU STUDIJU LAIKU TIEM STUDĒJOŠAJIEM, 
 KURI STUDIJAS UZSĀKA 2017.g. 

 
 

1.līmeņa studiju programmai „Grāmatvedība un finanses” 

EUR 3 700,00 
pilna laika studijas 

EUR 3 300,00 
nepilna laika studijas 

Visām latviešu valodā īstenotajām bakalaura studiju programmām 

EUR 8 200,00 
pilna laika studijas 

EUR 7 500,00 
 programmām, kurās ir nepilna laika studijas 

Bakalaura studiju programmai „Starptautiskās finanses” angļu valodā 

EUR 14 400,00  
pilna laika studijas 

Bakalaura studiju programmai „Uzņēmējdarbības vadīšana” angļu valodā 

EUR 10 800,00 
pilna laika studijas 

Maģistra studiju programmai „Finanses”  

EUR 3 414,00 
ar jau iegūto profesionālo kvalifikāciju, pilna 

laika studijas 

EUR 5 178.00 
bez iegūtās profesionālās kvalifikācijas, pilnā 

laika studijas 
Maģistra studiju programmai„Uzņēmējdarbības vadīšana” 

EUR 3 414,00 
ar jau iegūto profesionālo kvalifikāciju, pilna 

laika studijas 

EUR 4 040.00 
bez iegūtās profesionālās kvalifikācijas, pilnā 

laika studijas 

Maģistra studiju programmai „Finanšu vadība” 

EUR 2 280,00 
 pilna laika studijas, 1 gads 

Maģistra studiju programmai „Inovatīvā uzņēmējdarbība” 

EUR 2 500,00 
pilna laika studijas, 1 gads 1mēnesis 

EUR 3 126,00 
pilna laika studijas, 2 gadi 

Maģistra studiju programmai „Starptautiskās finanses un banku darbība” 

EUR 9 000,00 
 ar jau iegūto profesionālo kvalifikāciju pilna 

laika studijas  

EUR 9 626,00 
bez iegūtās profesionālās kvalifikācijas pilnā 

laika studijas  
Maģistra studiju programmai „Kiberdrošības pārvaldība” 

EUR 6 300,00 
ar jau iegūto profesionālo kvalifikāciju pilna laika 

studijas 

EUR 6 900,00 
bez iegūtās profesionālās kvalifikācijas pilnā 

laika studijas  
Doktora studiju programmai „Biznesa vadība” 

EUR 9 570,00   

 

Studentiem tiek piedāvātas iespējas pretendēt uz studiju maksas atlaidēm, stipendijām, kā arī 

garantijām studiju kredītam. Banku augstskola ieviesusi studiju maksas atlaižu sistēmu. 

2014./2015.ak.g. atlaižu sistēmā iekļautas 12 veidu atlaides studentiem un reflektantiem studijām 

pirmā līmeņa, bakalaura un arī maģistra studiju programmās. Studiju maskas atlaides tiek piešķirtas 

studentiem par lojalitāti, ļoti labām sekmēm, sabiedriskām aktivitātēm un augstskolas publicitātes 

veicināšanu, uzvaru augstskolas rīkotajos konkursos u.c. 
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2.4. BUDŽETA IZLIETOJUMS 
 

 

Banku augstskolas izdevumu lielāko daļu jeb 51,55 % veido atalgojums akadēmiskajam un vispārējam 

personālam. 

 

 
 

 

Pārējos izdevumos ietilpa valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (10,27% no kopējā 

izdevumu apjoma), komandējuma un dienesta brauciena izdevumi (1,36%), pakalpojumu samaksa un 

materiālu iegāde (14,26%), nodokļu maksājumi (4,02%), stipendijas (7,32%). 

 

2.5. VADĪBAS SISTĒMA  
 

 

Banku augstskolā ieviesta, darbojas un ir sertificēta iekšējā kvalitātes vadības sistēma atbilstoši 

Lielbritānijas kvalitātes standartam Investors in Excellence, kas balstīts uz EFQM (European 

Foundation for Quality Management) principiem un pasaulē atzīts kā noteicošais izcilas vadības 

modelis, jo sniedz elastīgu pieeju nepārtrauktai organizācijas pilnveidošanai visās tās galvenajās 

sfērās, kas aptver arī līderību, darbiniekus un klientu rezultātus. Standarts paredz kvalitātes vadības 

sistēmas pārsertifikāciju ik pēc diviem gadiem, lai regulāri noteiktu organizācijas pilnveidošanos un 

nodrošinātu sertifikāta uzticamību. Banku augstskola saņēmusi Investors in Excellence kvalitātes 

sertifikātu pēc iekšējās kvalitātes vadības sistēmas sertificēšanas 2010.gadā un pārsertificēšanas 

2013.gadā, 2015.gadā un 2017.gadā. Sertifikātu piešķīris Lielbritānijas kvalitātes vērtētāju 

organizācijas „Investors in Excellence, Ltd” pārstāvis Latvijā SIA „Latvia Excellence”. Iepriekš, kopš 

2005.gada Banku augstskola ieviesa kvalitātes vadības sistēmu atbilstoši ISO 9001 pamatprincipiem, 

kas ir priekšnosacījums kvalitātes vadības īstenošanai atbilstoši Investors in Excellence standartam. 

Preces un 
pakalpojumi, € 753 

206.00 

Kapitālie izdevumi, € 
576 678.00 

Atlīdzība (t.sk. 
VSAOI), € 2124 

576.00 

Stipendijas 
(doktorantiem un 
ERASMUS), € 

301 648.00 
Komandējumi, € 55 

964.00 

BANKU AUGSTSKOLAS IZDEVUMI 2017.g. 
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Banku augstskolā ir noteikta kvalitātes politika, organizēti procesi un sakārtota darba vide tā, lai 

motivētu personālu un iesaistītās puses augstskolas vīzijas, misijas un stratēģisko mērķu īstenošanai. 

BA kvalitātes politika nosaka augstskolas pamatprocesu – studiju un pētniecības, kā arī to atbalstošo 

procesu kvalitātes līmeni un to nepārtrauktas pilnveidošanas nepieciešamību. Iekšējās kvalitātes 

sistēmas ietvaros tiek mērīta un analizēta katra procesa atbilstība un lietderība, kā arī veicināta visu 

augstskolas darbinieku iesaistīšanās procesu uzlabošanā. Banku augstskolas kvalitātes politika nosaka 

esošo studiju programmu aktualitātes nodrošināšanu un nepārtrauktu pilnveidošanu. Augstskolas 

darbības pilnveidošana tiek veikta, ņemot vērā visu ieinteresēto pušu apmierinātību un priekšlikumus. 

Jaunu studiju programmu izstrādāšana notiek, ievērojot visu ieinteresēto pušu mainīgās vajadzības, 

sistemātiski izzinot un analizējot esošo studentu, absolventu un topošo studentu vēlmes un to 

apmierinātības līmeni, darba devēju prasības, ekonomiskās vides attīstības tendences Latvijā un 

pasaulē, kā arī pārņemot labās prakses piemērus augsti kvalificētu speciālistu sagatavošanai.  

 

Banku augstskola regulāri plāno un nodrošina augstskolas darbībai nepieciešamos finanšu, personāla, 

materiālos un nemateriālos resursus, veicina darbinieku nepārtrauktu izglītošanos un kvalifikācijas 

celšanu. Regulāri tiek novērtēts augstskolas stratēģisko mērķu sasniegšanas progress, nodrošināta 

mērķtiecīga sadarbība ar ieinteresētajām pusēm, t.sk. studējošajiem, darba devējiem, citām 

augstskolām, valsts un nevalstiskajām organizācijām. Banku augstskola nodrošina studiju procesu, 

iesaistot augsti kvalificētus Latvijas un ārvalstu docētājus, sekmē studējošo un docētāju apmaiņas un 

sadarbības programmas ar ārvalstu augstskolām, kā arī aktīvi piedalās nacionālo un starptautisko 

izglītības organizāciju darbā. 

 

Lai uzlabotu augstskolas darbības efektivitāti, Banku augstskolas organizatoriskā struktūra 2017. gadā 

tika reorganizēta vienu reizi: 2017. gada 29. augustā (Senāta sēdes protokols Nr.8.), likvidējot Banku 

augstskolas pētniecības direktora amatu tā vietā izveidojot Banku augstskolas prorektora pētniecības 

un attīstības jautājumos amatu.  
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3. PERSONĀLS 
 

 

Saskaņā ar Latvijas Republikas Augstskolu likuma 26.pana 1.daļu, augstskolas personālu veido 

studējošie, to skaitā maģistranti un doktoranti, kā arī akadēmiskais un vispārējais augstskolas 

personāls.  

 

3.1. STUDENTI 
 

 

Uz 2017. gada decembri Banku augstskolā kopējais studentu skaits ir 1493, no kuriem 1093 

studenti ir pilna laika bakalaura un pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju 

programmās, 356 – maģistra studiju programmās un 44 – doktora studiju programmā. Studiju 

pārtraukumā atrodas 195 studenti. Pilna laika studijās studē 1262 studenti, bet nepilna laika studijās - 

231 studenti.  

 
 

 

Banku augstskolā visvairāk studentu studē bakalaura studiju programmā „Finanses”. 58 % no visiem 

Augstskolas studentiem ir sievietes (857), bet 42 % – vīrieši (636). Lielākā daļa no Banku augstskolas 

studentiem ir vecumā no 21 līdz 30 gadiem.  

 

 

2017. gadā Banku augstskolā papildus kopējam studentu skaitam pilna laika studijas apgūst 43 ārvalstu 

studenti, savukārt papildu kopējam studentu skaitam Banku augstskolā ERASMUS+ apmaiņas 

programmas ietvaros studē 48 ārvalstu studenti un 2 students iziet praksi Latvijā. 
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3.2. DARBINIEKI 
 

 

Augstskolā uz 2017. gada 31. decembri ir 127 amata vieta, no kurām 45 – akadēmiskā personāla un 

82 – vispārējā personāla. Tā kā 14 darbinieki apvieno akadēmisko un administratīvo darbu, 2017. gadā 

faktiskais darbinieku skaits ir 113. Augstskolā studiju procesā tiek papildus nodarbināti arī 96 

vieslektori, tostarp 8 ārvalstu viesdocētāji.  
 

2017. gadā personāla skaits tika plānots un nodrošināts, balstoties uz Augstskolas mērķiem un 

galvenajiem stratēģiskās attīstības virzieniem, kā arī ņemot vērā Banku augstskolas darbības specifiku, 

analizējot ar Augstskolas darbību saistītos rezultātus un nosakot nepieciešamās kompetences.  

 

 

 
 

 

Salīdzinot ar 2016. gadu, 2017. gadā Banku augstskolā akadēmiskā personāla skaits ir palielinājies par 

1 docētāju, vispārējā personāla skaits samazinājies par 6 darbiniekiem, bet saimnieciskā personāla 

skaits palicis nemainīgs.  

 

Lielākā daļa akadēmiskā personāla jeb 65% no visiem docētājiem ir docenti (29). 26% no Banku 

augstskolas akadēmiskā personāla ir profesori (6) un asociētie profesori (6), bet 9% no docētājiem 

darbojas lektoru (4) amatā. 

 

Banku augstskolas akadēmiskais personāls organizēts četrās katedrās: Finanšu, Vadībzinību, 

Uzņēmējdarbības un biznesa informātikas, kā arī Svešvalodu katedrā. Skaitliski vislielākā ar 16 

pasniedzējiem ir Finanšu katedra. Vadībzinību katedras sastāvā ir 13 pasniedzēji, bet Uzņēmējdarbības 
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un biznesa informātikas katedrā – 9 pasniedzēji. Svešvalodu katedra ir skaitliski mazākā – tajā darbojas 

7 svešvalodu pasniedzējas.  
 

Lielākā daļa Banku augstskolas darbinieku ir vecumā no 40 līdz 60 gadiem. Akadēmiskā personāla 

sastāvā ir 27 sievietes un 18 vīrieši. No docētāju vidus 25 pasniedzējiem ir doktora grāds, no tiem 12 

- sievietēm un 13 - vīriešiem. Doktoru īpatsvars Banku augstskolā ir 56% no visa akadēmiskā 

personāla skaita.  

 

Papildus studiju kursu vadīšanai, Banku augstskolā vēlētais akadēmiskais personāls atbilstoši 

apstiprinātajiem katedru pētnieciskajiem virzieniem veic zinātnisko un pētniecisko darbu. 2017. gadā 

Banku augstskolas docētāju 28 zinātniskie raksti tika publicēti izdevumos, kuri ir pieejami starptautiski 

citējamās datu bāzēs (Scopus, Web of Science, EBSCO etc.). 

 

Tā kā Banku augstskola īsteno vairākas studiju programmas angļu valodā, papildus latviešu valodai 

studiju kursus angļu valodā vada 34 no visiem vēlētajiem docētājiem.  
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4. KOMUNIKĀCIJA  AR SABIEDRĪBU 
 

 

Banku augstskolas darbība ir cieši saistīta ar sociālo atbildību pret sabiedrību un vidi, kurā tā darbojas. 

Papildus profesionālu speciālistu sagatavošanai Latvijas un starptautiskajam darba tirgum, kā arī 

sabiedrisko projektu īstenošanai, Banku augstskola sniedz ieguldījumu sabiedrības izglītošanā par 

aktuālām ar tautsaimniecību un uzņēmējdarbību saistītām tēmām. Banku augstskolas akadēmiskie 

spēki ir aktīvi sabiedriskās domas veidotāji, iesaistoties valstiska līmeņa darba grupās, sniedzot 

intervijas mēdijos, kā arī konsultējot uzņēmumus. Banku augstskola organizē tālākizglītības un 

informatīvus pasākumus, kā arī paneļdiskusijas sadarbības partneru projektu ietvaros.  

 

Arī Banku augstskolas studenti pasniedzēju vadībā veic pētījumus pēc sabiedrības pieprasījuma. BA 

tiek īstenoti vairāki Eiropas Savienības programmu līdzfinansēti projekti, iesaistot tajos akadēmisko 

un vispārējo personālu, kā arī studentus. Ik gadu Banku augstskolas vadība un docētāji apmeklē 

Latvijas vidusskolas, lai prezentētu Augstskolu un iepazīstinātu ar tās realizētajām studiju 

programmām, lasītu publiskas lekcijas un atbildētu uz interesentu jautājumiem. Banku augstskolas 

aktualitātes tiek atspoguļotas televīzijas un radio reklāmās, drukātajos izdevumus, sociālajos tīklos un 

lielākajos portālos, kā arī vides reklāmās. Banku augstskolas studenti un akadēmiskais personāls 

pārstāv augstskolu starptautiskajās biznesa nedēļās, semināros un konferencēs ārzemēs. Ik gadu Banku 

augstskolas notiek dažādi kultūras, sporta un atpūtas pasākumi, kuros piedalās kā studenti tā personāls 

un augstskolas draugi. Banku augstskolā tiek īpaši svinēts studiju gada sākums, svarīgākie valsts 

svētki, kā arī absolventu izlaidumi. Banku augstskolā darbojas studentu ievēlēta pašpārvalde – Banku 

augstskolas studentu padome. Studenti un darbinieki, kā arī augstskolas draugi apvienojušies Banku 

augstskolas korī “Monēta” un augstskolas komandās dažādos sporta veidos. 

 

Banku augstskolas publicitātes veidošanā iesaistās kā augstskolas vadība un personāls, tā arī studenti 

un sadarbības partneri. BA tēlu veido aktīva un profesionāla akadēmiskā personāla sabiedriskā darbība, 

kā arī BA Studentu padomes aktivitātes un studentu sasniegumi. Īpaša uzmanība tiek pievērsta arī 

aktīvai sabiedrības informēšanai par Banku augstskolu, izmantojot medijus, sociālos tīklus un dalību 

sabiedriskās aktivitātēs. Ik gadu BA piedalījusies starptautiskajā izglītības izstādē „Skola”. Banku 

augstskolu izstādē pārstāv augstskolas darbinieki un studenti, sniedzot interesentiem visaptverošu 

informāciju par studiju iespējām augstskolā. Banku augstskolas stendā skolēniem un viņu vecākiem 

bija iespēja saņemt bukletus ar izsmeļošu informāciju par pilna un nepilna laika studiju programmām, 

to norisi, iestāšanās noteikumiem, apmaiņas studijām ārzemēs, augstskolas kultūras un sporta 

pasākumiem, kā arī uzzināt, kā iespējams iegūt atlaides studiju maksai. Banku augstskola tiek 

pārstāvēta arī ārvalstu augstākās izglītības izstādēs.  
 

 
 

 
 
 

 

4.1. NOZĪMĪGĀKIE PASĀKUMI, KAS VEIKTI SABIEDRĪBAS INFORMĒŠANAI UN 
IZGLĪTOŠANAI 

 

 

Ik mēnesi  

 Banku augstskola turpina iesākto tradīciju un reizi mēnesī organizē atvērto durvju 

dienas, kuru laikā ikvienam interesentam ir iespēja uzzināt plašāku informāciju par 

augstskolas īstenotajiem studiju virzieniem, studiju programmām, studiju procesu 

un studiju vidi, nākotnes perspektīvām, kā arī pārrunāt individuālus jautājumus ar 

visu studiju programmu atbildīgajiem direktoriem, augstskolas studiju prorektoru un 

Banku augstskolas Studējošo pašpārvaldes pārstāvi. 
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06.01.2017.  

 Banku augstskolā savas studiju gaitas uzsāk astoņi jaunie doktoranti programmā 

„Biznesa vadība”, kuru kopīgi īsteno Banku augstskola un Biznesa, mākslas un 

tehnoloģiju augstskola “RISEBA”. Programmā kā stratēģiskie partneri darbojas 

Rīgas Ekonomikas augstskola un Kaizerslauternas augstskola (Vācija). 

30.01.2017.  

 Banku augstskola tiek atklāta jauna datorklase ēkā Skanstes ielas 43. Telpā ir 

pieejami 45 datori, kuriem ir uzstādīta specifiska programmatūra, kas nodrošina 

iespēju apgūt nozarei nepieciešamās prasmes.  Datorklase tiek izmantota arī 

semināru un citu pasākumu organizēšanai. 

10.02.2017.  

 Kinoteātrī „Splendid Palace” notiek profesionālā maģistra studiju programmu 

„Finanses”, „Finanšu vadība”, „Starptautiskās finanses un banku darbība”, 

„Uzņēmējdarbības vadīšana”, „Inovatīvā uzņēmējdarbība”, „Uzņēmumu vadīšana 

radošajās industrijās” un “Kiberdrošības pārvaldība” izlaidums.  

16.02.2017.  

 Banku augstskolā notiek informatīvā diena, kurā biznesa uzsācēji tiek iepazīstināti 

ar iespēju iesaistīties programmā „Erasmus jaunajiem uzņēmējiem” (Erasmus for 

Young Entrepreneurs).  

26.02.-

03.03.2017. 

 

 Mārketinga nedēļā Valensijā (Spānija) piedalās četras Banku augstskolas 3.kursa 

studentes. Viena no Banku augstskolas studentēm un viņas komanda, iegūst pirmo 

vietu. 

09.03.2017.  

 Banku augstskolā notiek sadarbībā ar Banku augstskolas studentu pašpārvaldi 

organizēts ikgadējas pasākums “Seko studentam”. 

06.-10.03.2017.  

 Banku augstskolas risku vadības un apdrošināšanas studenti piedalās Pori 

(Somija) SAMK organizētā risku vadīšanas nedēļā. Komandas ar Banku 

augstskolas studentiem izcīna godpilno 2. un 3. vietu 

21.-23.03.2017.  

 Banku augstskola no 21. marta līdz 23.martam rīko tradicionālos sagatavošanas 

kursus matemātikā. Kursi notiek skolēnu brīvlaikā un tos vada Banku augstskolas 

Uzņēmējdarbības un biznesa informātikas katedras docents, kā arī iecienīts 

matemātikas pasniedzējs un daudzu matemātikas grāmatu autors Dainis Kriķis. 

23.03.2017.  

 Projekta „Internationalization through student and academic staff mobility in 

Business administration programs” ietvaros Banku augstskolā tiek organizēta 

Norvēģijas vieslektora Hans Martin Rugstad (University College of Southeast 

Norway) publiskā lekcija “Ziemeļvalstu ekonomiskā un politiskā sistēma”. 

19.-23.03.2017.  

 Banku augstskola tiek pārstāvēta Biznesa nedēļā Beļģijā, Briselē.  

27.-31.03.2017.  

 Banku augstskolā jau devīto gadu pēc kārtas tiek organizēta ikgadējā Starptautiskā 

biznesa nedēļa, kurā 2017.gadā tiek pārstāvētas 13 partneraugstskolas no 9 valstīm. 

109 studenti sacenšas “Mārketinga nedēļas” vai “Projekta vadīšanas nedēļas” 

ietvaros un izstrādā risinājumus Starptautiskās biznesa nedēļas noteiktajiem 

uzdevumiem. 

http://www.ba.lv/studijas/programma/risku-vadiba-un-apdrosinasana/
http://www.samk.fi/en/
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27.-31.03.2017.  

 Trīs Banku augstskolas studentes kopā ar Svešvalodu katedras docenti pārstāv 

Banku augstskolu Starptautiskajā mārketinga nedēļā Lēvenē –Leuven- Limburg 

augstskolā. 

01-04.04.2017.  

 Lielākā biznesa simulācijas spēļu konkursa Latvijā “Bizness24h” 3.kārtas ietvaros, 

tirdzniecības centrā “Spice” jaunieši demonstrē savas pārdošanas prasmes, bet 

Lielajā finālā  Swedbank Saules akmenī komandas prezentē savu veikumu žūrijas 

komisijai. 

02.-07.04.2017.  

 Trīs Banku augstskolas studenti pārstāv Banku augstskolu starptautiskajā  biznesa 

nedēļā Dānijas pilsētā Koldingā 

03.-07.04.2017.   

 Trīs Banku augstskolas studenti pārstāv Banku augstskolu starptautiskajā  biznesa 

nedēļā Čehijas pilsētā Jihlavā 

07.04.2017.  

 Banku augstskola rīko praktisko konferenci “Digitalizācija izglītībā, publiskajā 

sektorā un biznesā: izaicinājumi un iespējas”. 

27.-29.04.2017.  

 Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola RISEBA un Banku augstskola sadarbībā 

ar Rīgas Ekonomikas augstskolu SSE Riga organizē ikgadējo starptautisko 

zinātnisko Baltijas biznesa vadības konferenci ASBBMC 2017 “Ilgtspējīgas 

organizācijas: izveide un vadība nestabilajā biznesa vidē”  

27.-31.04.2017.  

 Četri Banku augstskolas studenti pārstāv Banku augstskolu Internacionālā 

Mārketinga nedēļā Vācijas Dienvidu pilsētā – Künzelsau. 

14.05.2017.  

 Banku augstskola saņem Latvijas republikas Izglītības un zinātnes ministrijas 

apliecinājumu par Banku augstskolas īstenotā studiju virziena “Ekonomika” 

akreditācijas rezultātiem. Visas studiju programmas šajā virzienā akreditētas uz 

maksimālo termiņu – 6 gadiem, līdz 2023.gada 10.aprīlim. 

16.05.2017.  

 Banku augstskola jau ceturto reizi kopš 2010.gada saņem prestižo Investors in 

Excellence sertifikātu, kas apliecina Augstskolas kvalitātes vadības sistēmas 

atbilstību Lielbritānijas kvalitātes vērtētāju organizācijas Midlands 

Excellence izstrādātajiem standartiem. 

16.-17.05.2017.  

 Banku augstskolā tiek organizēta studentu zinātniskā konference veltīta ilgtspējas, 

efektivitātes un digitālā laikmeta risku jautājumiem. Kopumā konferencē piedalās 

75 dalībnieki, prezentējot 13 lietišķos pētījums un 10 individuālos pētnieciskos 

darbus. 

22.05.2017.  

 Banku augstskolā norisinās Erasmus+  Partnerships to Ensure Risk Management in 

practice (PERM) starptautiskā biznesa nedēļa, kuras laikā tiek uzņemti viesi no 

Roterdamas universitātes un Vilniaus Kolegija.  
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22. – 

24.05.2017. 

 

 Divpusējās sadarbības atbalsta pasākumu aktivitātē “Stipendijas” Divpusējās 

sadarbības fonda (Bilateral cooperation support measures for projects in the 

“scholarships” activity under bilateral fund) ietvaros Banku augstskolas pārstāvji 

piedalās vizītē SIU un tiekas ar donorvalsts partneriem – Norvēģijas Starptautiskās 

sadarbības izglītībā centra pārstāvjiem, kā arī Norvēģijas augstākās izglītības 

iestādēm Oslo un Bergenā, lai pārrunātu turpmākās sadarbības iespējas un pieredzes 

pārņemšanu. 

27.-28.05.2017.  

 Atpūtas kompleksā “Brūveri” norisinās Banku augstskolas sporta spēles 2017 

05.-09.06.2017.  

 Banku augstskola uzņem viesus no Taizemes, Khon Kaen Univeristātes. Vizītes 

laikā tiek parakstīts saprašanās memorands, kas apliecina abu pušu sadarbības 

plānus tādās jomās kā, apmaiņas programmas, kopīgā pētniecībā, kā arī pētījumu, 

publikāciju un informācijas apmaiņā un vēl citās aktivitātēs. 

06.06.2017.  

 Banku augstskolā notiek bakalaura programmas “Finanses” studentu veikto 

pētījumu prezentācijas par Mašīnbūves un metālapstrādes rūpniecības uzņēmēju 

asociācijas nozarei aktuālām tēmām. Ar studentu pētījumiem iepazīstās SIA 

“PRECO” pārstāvji. 

13.06.2017.  

  Centrālā finanšu un līgumu aģentūra un Banku augstskols darbības programmas 

“Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt 

energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās” 4.2.1.2. pasākuma 

“Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās” ietvaros paraksta 

Vienošanos par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu Nr.4.2.1.2/17/I/004. 

Vienošanās ietvaros tiek īstenots projekts – Paaugstināt valsts ēkas Rīgā, 

K.Valdemāra ielā 163 energoefektivitāti. 

22.06.2017.  

 Rīgas Kongresu nama Lielajā zālē notiek Banku augstskolas Profesionālās 

augstākās izglītības pirmā līmeņa, profesionālā bakalaura un profesionālā maģistra 

studiju programmu 317 absolventu izlaidums. 

28.08.2017.  

 Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) un Banku augstskola (BA) noslēdz 

līgumu par Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un 

nodarbinātība” 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt Latvijas zinātnisko 

institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, 

ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā” 1.1.1.2. pasākuma “Pēcdoktorantūras 

pētniecības atbalsts” Pētniecības pieteikuma īstenošanu, kas ir projekts “Atbalsts 

pēcdoktorantūras pētniecības īstenošanai, vienošanās Nr.1.1.1.2/16/I/001. 

04.09.2017.  

 Banku augstskolā tiek atklāts 2017./2018. akadēmiskais gads 1.kursa pilna laika 

studiju programmās. Studentus uzrunā un sveic Banku augstskolas rektors, profesors 

Andris Sarnovičs, studiju prorektore, asociētā profesore Līga Peiseniece, Banku 

augstskolas absolventu asociācijas prezidents Kristaps Jēkabsons un Banku 

augstskolas Studentu pašpārvaldes vadītāja Dagnija Roga. 

https://www.google.lv/maps/place/Atp%C5%ABtas+komplekss+%22Br%C5%ABveri%22+-+viesu+nams,viesn%C4%ABca./@57.1513434,24.8216657,14z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xe91fed137ac5230!8m2!3d57.155638!4d24.818962
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22.09.2017.  

 Banku augstskolā notiek konference “Risk Management Gaming in practice”. 

Konferenci organizēja Erasmus+ projekta PERM komanda (Partnerships to ensure 

Risk Management in practice www.perm.lv). Projekta ietvaros tiek izstrādāta risku 

vadības sistēma, kas ietver metodoloģiju un IT programmu. 

25.09.2017.  

 Banku augstskolas studentiem tiek organizēta Erasmus+ Informācijas diena, kurā 

studenti tiek iepazīstināti ar apmaiņas studiju iespējām 2017./2018. ak.g. kā arī 

prakses iespējām ārzemēs. 

17.10.2017.  

 Rīgas Tehniskā universitāte (RTU) un Banku augstskola (BA) paraksta līgumu par 

kopējas profesionālās bakalaura studiju programmas «Finanšu pārvaldības 

informācijas sistēmas» izveidošanu. Šajā programmā tiks sagatavoti finanšu sistēmu 

programmatūras izstrādātāji. Kopējā studiju programma ir nozīmīgs solis abu 

augstskolu sadarbībā un unikāla iespēja piedāvāt Latvijā vēl nebijušu 

starpdisciplināru programmu, sadarbojoties nozares atzītākajiem finanšu un 

informācijas tehnoloģijas profesionāļiem. 

25.10.2017.  

 Banku augstskolā viesojas CIMULACT projekta koordinatore Latvijā un Igaunijā – 

Sandra Šmaliņa, kas informē par projekta gaitā iegūtajiem rezultātiem 

01.11.2017.  

 Apliecinot Banku augstskolas veiksmīgo sadarbību ar nozari, AAS ”BALTA” arī 

šogad studiju programmas “Risku vadība un apdrošināšana” studentiem izsludina 

iespēju pretendēt uz AAS ”BALTA” stipendijām.  

01.-06.11.2017.  

 Divas Banku augstskolas docentes viesojas Gruzijā, apmeklējot Georgian Institute 

of Public Affairs (GIPA) un Ivane Javakhishvilli State University (TSU) 

augstskolas. Vizītes ietvaros, Banku augstskola un GIPA paraksta memorandu par 

sadarbību pētniecībā, docētāju un studentu apmaiņu, kas ir nozīmīgs solis abu 

augstskolu ciešākai sadarbībai. 

03.11.2017.  

 AS „Atbalsta finanšu institūcijas Altum” konferenču zālē notiek Banku augstskolas 

praktiskā konference “Vai biznesa izglītība sekmē Latvijas tautsaimniecības 

konkurētspēju? Programmas, zīmoli, partnerība”. Konferences mērķis ir veicināt 

diskusiju par biznesa izglītības lomu un iespējām Latvijā, kā arī sniegt praktiskas 

rekomendācijas biznesa izglītības attīstībai un tās konkurētspējas un pievienotās 

vērtības celšanai. Konference tiek organizēta Banku augstskolas 25 gadu jubilejas 

ietvaros. 

15.11.2017.  

 Draudzīgā aicinājuma fonda Skolu reitinga balvu pasniegšanas ceremonija. Banku 

augstskolas Uzņēmējdarbības koledža ierindojas pirmajā vietā nominācijā: 

specializētās vidējās mācību iestādes – koledžu grupā, saņemot Mazo Pūci. 

27.11.-

01.12.2017. 

 

 Banku augstskolā tiek rīkota ikgadējā vieslektoru nedēļa, kuras ietvaros lekcijas 

augstskolas studentiem lasa 29 vieslektori no sadarbības partneru augstskolām. 

04.-05.12.2017.  

 Banku augstskolas doktorantūras studente piedalās Zinātniskajā konferencē “The 

6th Global Conference on Business and Social Sciences 2017” Bangkokā 

http://www.perm.lv/
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07.12.2017.  

 Banku augstskolas studiju programmas “Uzņēmumu vadīšana radošajās industrijās” 

studenti 7 organizē izglītojošu pasākumu “Radošās industrijas Latvijā – iespējas un 

izaicinājumi”, Pasākuma mērķis ir sniegt Banku augstskolas studentiem un citiem 

interesentiem izpratni par radošajām industrijām, to lomu Latvijas tautsaimniecībā, 

kā arī ar praktiskiem uzņēmumu piemēriem analizēt ar kādām iespējām un 

izaicinājumiem saskaras uzņēmumi, kas darbojas radošo industriju jomā. 

08.12.0217.  

 Latvijas Nacionālajā operā notiek Banku augstskolas 25 gadu jubilejas svinības, 

noslēdzot jubilejas gadu, kura ietvaros tika organizētas konferences un citi 

pasākumi, saistībā ar Banku augstskolas darbības prioritātēm un nākotnes mērķiem. 

 

4.2. PASĀKUMI SABIEDRĪBAS VIEDOKĻA IZZINĀŠANAI PAR APMIERINĀTĪBU 
AR AUGSTSKOLAS DARBA KVALITĀTI UN TO REZULTĀTI 

 

4.2.1. VIETAS REITINGOS 
 

Eduniversal, Francijas kompānijas SMBG organizācija, specializējas augstākās izglītības un 

profesionālās orientācijas jautājumos un ik gadu veido 1000 labāko biznesa skolu un universitāšu 

reitingu, kā arī labāko maģistra studiju programmu reitingu. 2017./2018.ak.g. Eduniversal 

starptautiskā zinātniskā komiteja atzinusi Banku augstskolas īstenoto maģistra studiju programmu 

„Starptautiskās finanses un banku darbība” kā 15. labāko starp finanšu studiju programmām 

Austrumeiropā, bet maģistra studiju programmu “Uzņēmējdarbība” – kā 16. labāko starp pilna laika 

MBA studiju programmām Austrumeiropā. Programmu vērtēšana tika veikta, izvērtējot trīs kritērijus: 

programmas reputāciju, absolventu atalgojumu pirmajā darbavietā, kā arī studentu apmierinātību. 

Studentu apmierinātība ir pats būtiskākais aspekts vērtēšanā, kas pats par sevi ir arī unikāls aspekts. 

Jau kopš 2008.gadā Banku augstskola ierindojas starp 1000 labākajām pasaules biznesa skolām un 

universitātēm nominācijā „Izcilas biznesa skolas”. Septiņus gadus pēc kārtas Banku augstskolai tiek 

piešķirta atzinības zīme ar divām palmām.  

 

2017. gadā Banku augstskola saglabājusi 5.vietu ieteiktāko izglītības iestāžu topā, kas tiek veidots pēc 

Latvijas Darba devēju konfederācijas (LDDK) un karjeras portāla Prakse.lv iniciatīvas. Topā tika 

apkopots darba devēju viedoklis, piedaloties vairāk kā divi tūkstoši darba devējiem, par darba tirgū 

aktuālajām profesijām un ieteicamām izglītības iestādēm, kurās tās apgūt. TOPs tika veidots ar mērķi 

palīdzēt pamatskolu un vidusskolu absolventiem izdarīt pareizo profesijas un izglītības iestādes izvēli. 

Darba devēju vērtējumā Banku augstskolas studiju programmas „Finanses” un „Uzņēmējdarbības 

vadīšana” ierindojušās starp sešām ieteiktākajām ekonomikas virziena un vadībzinības studiju 

programmām. 

4.2.2. SADARBĪBAS PARTNERU NOVĒRTĒJUMS 
 

Banku augstskolas bakalaura studiju programma „Finanses” ir ceturtā darba devēju ieteiktākā, bet 

bakalaura studiju programma „Uzņēmējdarbības vadīšana” – sestā ieteiktākā starp vairāk nekā pieci 

simti studiju programmām Latvijā. Šādu novērtējumu programmas saņēmušas Latvijas Darba devēju 

konfederācijas sadarbībā ar karjeras portālu “prakse.lv” veidotajā 2016. gada darba devēju ieteiktāko 

izglītības iestāžu un mācību programmu TOPā. Banku augstskola sadarbojas bankām un to filiālēm, 

kas darbojas Latvijā, dažāda veida uzņēmumiem, kuriem nepieciešami kā finanšu tā uzņēmējdarbības 

vadīšanas speciālisti. Augstskolas studenti izmanto iespējas arī iziet praksi apdrošināšanas un audita 

sabiedrībās. Augstskola, izvērtējot prakses vietas specifikas piemērotību, sadarbojas arī ar valsts 
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pārvaldes iestādēm. ERASMUS programmas īstenošanā Augstskola sadarbojas ar vairāk kā simts 

ārvalstu augstākās izglītības iestādēm visā Eiropā. Arī ārpus šīs programmas Augstskolai ir sadarbība 

ar vairākām augstskolām Eiropā, Āzijā un ASV. Banku augstskola ir dažādu Latvijas profesionālo 

organizāciju biedre, kā arī līdzdarbojas starptautiskās akadēmiskās un profesionālās organizācijās. 

Augstskolas dalība asociācijās sniedz ne tikai iespēju celt studiju procesa kvalitāti un piedāvāt 

studentiem starptautiskas aktivitātes, iesaistīties dažādos projektos un iegūt sadarbības partnerus, bet 

arī sekmē augstskolas atpazīstamību un dalību sabiedrības izglītošanas jautājumu risināšanā. 

4.3.3. REFLEKTANTU APTAUJA 
 

Uzņemšanas laikā ik gadu tiek veikta reflektantu aptauja, kurā tiek apzināti iemesli, kuri noteikuši 

reflektantu izvēli studēt Banku augstskolā, kā arī noskaidroti tie informācijas avoti, no kuriem 

reflektanti ieguvuši informāciju par augstskolu.  

 

 
 

2016./2017.ak.g. aptaujā piedalījās 254 respondenti. Rezultāti rāda, ka reflektantu izvēli visbūtiskāk 

ietekmē augstskolas reputācija un studiju programmu klāsts. Anketā iezīmējas svarīga tendence, ka 
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Cits variants

Prakse/profesionālā izglītība/ Darba iespēju klāsts absolvējot BA

Iespējas studēt ārzemēs Erasmus programmas ietvaros

Vecāku viedoklis

Atsauksmes un ieteikumi no draugiem,radiem un paziņām

No augstsklas darbinieka, docētāja saņemta pārliecinioša un vērtīga informācija

Augstskolu pārstāvju prezentācijas vidusskolās/ģimnāzijās

Draugi paziņas mācās BA

Studiju programmu klāsts un kvalitāte

Augstskolas reputācija
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augstskolas reputāciju un atpazīstamību veido tās studenti, kuri mācās BA un viņu atsauksmes, kā arī 

darba devēju sniegtās karjeras iespējas Banku augstskolas absolventiem. Kā nozīmīgu faktoru 

respondenti min augsto studiju kvalitāti, ko nodrošina Banku augstskola, kā arī iespējas apvienot 

studijas ar darbu. Tāpat arī pie faktoriem, kas ietekmējuši izvēli, viņi min mobilitātes iespējas, kuras 

piedāvā Banku augstskola, kā Erasmus+ vai biznesa nedēļas. Rezultātus apstiprina arī reflektantu 

atbildes uz jautājumu, kur iegūta informācija par iespējām studēt Banku augstskolā – liela daļa par 

Banku augstskolu uzzinājuši tieši no savu draugu un paziņu ieteikumiem, kā arī sociālajiem tīkliem, 

kur cilvēciskais faktors un komunikācija ieņem būtisku lomu. Tāpat arī nozīmīgu informācijas avotu 

ir kalpojušas Banku augstskolas veiktās aktivitātēs, kā, atvērto durvju dienas, Izstāde „Skola 2017” un 

Banku augstskolas pārstāvju apmeklējumu skolās. 
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5. PLĀNOTIE UZDEVUMI 2018. GADAM  
 

N
R

.P
.K

. 

 

1.  
Banku augstskolas Attīstības stratēģijas 2018.-2023.gadam saskaņošana Latvijas Republikas 

Izglītības un zinātnes ministrijā. 

2.  
Banku augstskolas Studiju programmu attīstības un konsolidācijas plāna 2018.-2022.gadam 

izstrāde un saskaņošana Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijā. 

3.  
Banku augstskolas un Rīgas Tehniskā universitātes kopīgās profesionālās bakalaura studiju 

programmas “Finanšu pārvaldības informācijas sistēmas” īstenošanas uzsākšana. 

4.  Valsts budžeta vietu nodrošināšana bakalaura studiju līmenī.  

5.  

Eiropas Sociālā fonda atbalsta līdzekļu piesaiste studiju programmu attīstībai ES valodās (SAM 

8.2.1), akadēmiskā personāla kapacitātes stiprināšanai (SAM 8.2.2), pārvaldības sistēmas 

pilnveidei (SAM 8.2.3), studentu un personāla mobilitāte starp programmas valstīm (KA103, 

KA107). 

6.  
Banku augstskolas ēkas Skanstes 43 fasādes renovācija Eiropas Savienības fonda 4.2.1.2. 

pasākuma “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās” projekta ietvaros. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


