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ESIET SVEICINĀTI, BANKU AUGSTSKOLAS STUDENTI,
ABSOLVENTI, KOLĒĢI UN SADARBĪBAS PARTNERI!
trējot resursus uzņēmējdarbības vides un darba tirgus vajadzību pilnīgākai ievērošanai visos izglītības un profesionālās kvalifikācijas līmeņos, plānots arī veidot spēcīgu biznesa izglītības
centru. Un tas nozīmē – priekšā ir milzum daudz darba, kas no
visiem pārmaiņu procesā iesaistītajiem prasīs neizsīkstošu
enerģiju, radošu noskaņojumu un prasmi sadarboties.
Dzīvē visa pamatā ir prieks – prieks uzsākt, prieks darīt un
prieks par paveikto. Prieks par cilvēkiem, kuri mums līdzās.
Man ir patiess prieks par Banku augstskolas talantīgajiem,
radošajiem studentiem, prieks, ka aizvien palielinās ārvalstu
studentu skaits, apliecinot augstskolas sniegtās izglītības konkurētspēju pasaulē. Liels lepnums par mūsu absolventiem, kuri
Gan kalendārs, gan zīmes dabā vēsta par rudens un jaunā

izveido veiksmīgu karjeru un pierāda – nekas šajā dzīvē nav

studiju gada tuvošanos, un tas nozīmē – atkal esam jaunu izai-

neiespējams! Gandarījums par kolēģu godprātīgi veikto darbu,

cinājumu priekšā. Mācīties un mācīt, atbalstīt un iedrošināt,

radošumu un atvērtību citam pret citu. Īpašus vārdus gribu

darīt un arī kļūdīties – tikai tā gūstam pieredzi, spējam pārva-

veltīt mūsu sadarbības partneriem – darba devējiem. Paldies

rēt grūtības un gūt panākumus.

par līdzšinējo veiksmīgo sadarbību un Banku augstskolas
augsto novērtējumu Latvijas Darba devēju konfederācijas un

Banku augstskola jauno studiju gadu sagaida īpaši rosīgi, un

portāla prakse.lv organizētajā darba devēju aptaujā par ieteik-

vārdi par jauniem izaicinājumiem šogad ir īsti vietā. Attīstot

tāko izglītības iestādi!

augstskolas jauno ēku Krišjāņa Valdemāra ielā 163, studentiem jau šajā akadēmiskajā gadā tiks nodrošinātas ērtākas

Lai jaunais studiju gads ikvienam no mums sagādā daudz prie-

studiju iespējas. Topošo uzņēmēju - Banku augstskolas studentu

ka un gandarījuma par jaunām iespējām, paveikto un iecerēm,

atbalstam jau šoruden durvis vērs jaunais Biznesa inkubators. Lai

kuras vienmēr gribas piepildīt!

apmierinātu aizvien pieaugošo studentu pieprasījumu pēc dienesta viesnīcas, tiek veikta telpu pārplānošana un ievērojami
palielināts vietu skaits viesnīcā. Vēl viens liels izaicinājums
saistīts ar jūlijā valdībā pieņemto lēmumu par Rīgas Uzņēmēj-

Izturību, veiksmi un izdošanos vēlot –
Andris Sarnovičs,
Banku augstskolas rektors

darbības koledžas pievienošanu Banku augstskolai. Koncen-

Šajā numurā lasiet:
1.līmeņa profesionālā augstākā izglītība ir laba
iespēja ātrāk nokļūt darba tirgū. Taču tā ir vēl
viena lieliska iespēja! …………….……….. 5.lpp.

No jauna atdzimusi un aktīvu darbību
uzsākusi Banku augstskolas Absolventu
Asociācija..………………………………. 6.lpp.
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AKTUĀLI
UZŅEMŠANA BANKU AUGSTSKOLĀ TURPINĀS LĪDZ
28.AUGUSTAM!
Ja vēlies uzsākt studijas kādā no Banku augstskolas

Iemeslu, kāpēc ir vērts studēt tieši Banku augstskolā, ir daudz -

1.līmeņa, bakalaura vai maģistra programmām, pieteiku-

starptautiska studiju vide, dubultdiplomu programmas, starp-

mus gaidām līdz 28.augustam!

tautiski projekti un biznesa simulāciju spēles, padziļināta angļu
valodas apguve, visiem studentiem nodrošinātas prakses vie-

Līdz 28.augustam vēl var pieteikties 7 pamatstudiju program-

tas, daudzveidīga ārpusstudiju dzīve, dienesta viesnīca augst-

mās

finanses”,

skolas ēkā, ERASMUS studijas visiem studentiem! Esam dar-

„Finanses” (latviešu valodā), „Risku vadība un apdrošināšana”,

ba devēju ieteiktāko augstskolu TOP piecniekā! Savukārt studi-

„Inovācijas

ju programmas „Finanses” un „Uzņēmējdarbības vadīšana”

–

„Banku
un

„Uzņēmējdarbības

darbība”,
produktu

‘Grāmatvedība
attīstība

vadīšana”

un

uzņēmējdarbībā”,

(latviešu

valodā)

un

daudzu simtu Latvijas augstskolu studiju programmu vidū dar-

„Uzņēmējdarbības vadīšana” (angļu valodā).

ba devēju vērtējumā ierindotas 4. un 5.vietā!

Banku augstskola piedāvā studēt sešās maģistra programmās

Augstskolai ir pamats būt

- „Finanses”, „Finanšu vadība”, „Starptautiskās finanses un

lepnai un gandarītai par pa-

banku darbība”, „Uzņēmējdarbības vadīšana”, „Inovatīvā uzņē-

veikto, taču topošo studentu

mējdarbība” un „Uzņēmumu vadīšana radošajās industrijas”.

viedokļu līderis viennozīmīgi
ir viņu draugi un paziņas -

Īpaši populāras Banku augstskolā ir dubultdiplomu program-

esošie

un

bijušie

mas, kas tiek īstenotas sadarbībā ar prestižo Šveices Biznesa

augstskolas studenti. I

Banku

skolu (SBS Swiss Business School). Diemžēl visus studētgribētājus tajās nav iespējams uzņemt, un arī šogad bakalaura

Tāpēc, iespējams, tieši Ban-

dubultdiplomu programma „Finanses”, kurā mācības notiek

ku

angļu valodā, ir pilnībā nokomplektēta. Taču priecīga ziņa tiem,

pašpārvaldes priekšsēdētā-

kuri plāno uzsākt maģistra studijas – dubultdiplomu maģistra

ja Kristapa Skurbas sacītais

studiju programmā „Starptautiskās finanses un banku darbība”

vistrāpīgāk raksturo radoša,

vēl var paspēt pieteikties!

enerģiska

augstskolas

un

Studentu

mērķtiecīga

jaunieša izvēli:
Tomass Rurāns, studiju programmas „Starptautiskās finanses
un banku darbība” absolvents saka: “Studējot šajā studiju prog-

„Es būšu uzņēmējs, tādēļ izvēlējos studijas Banku augstskolā!

rammā, tu iegūsi augstas kvalitātes izglītību, kā arī iespēju

Šeit ir starptautiski atzīta izglītība, profesionālas studiju prog-

smelties iedvesmu no docētāju dzīves un darba pieredzes.

rammas, pieredzējuši pasniedzēji, elastīgs studiju grafiks un

Programmas galvenās priekšrocības ir iespēja apvienot mācī-

darba tirgū pieprasītas specialitātes. Šeit ir iespēja attīstīt arī

bas ar darbu un iegūt uzreiz divus diplomus - Banku augstsko-

savas sociālās prasmes – es aktīvi līdzdarbojos Studentu pa-

lā un Šveices biznesa skolā, kā arī studēt pie starptautiski atzī-

domē un Banku augstskolas sporta komandā”.

tiem pasniedzējiem no dažādām valstīm”. Iedvesmojoši, vai
ne?

Studijām iespējams pieteikties darbdienās no plkst.9.00 - 18.00 Banku augstskolā, Rīgā,
K.Valdemāra 161, vai augstskolas uzņemšanas portālā.
Plašāka informācija par pieteikšanos BA mājaslapā.
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Iegūsti maģistra grādu!
AICINA UZ ATVĒRTO DURVJU DIENĀM MAĢISTRA STUDIJU
PROGRAMMĀS!
14. un 21.augustā plkst.18.00 Banku augstskola aicina vi-

Īpaši populāras Banku augstskolā ir dubultdiplomu program-

sus interesentus uz Atvērto durvju dienām profesionālās

mas, kas tiek īstenotas sadarbībā ar prestižo Šveices Biznesa

augstākās izglītības maģistra studiju programmās.

skolu (SBS Swiss Business School). Diemžēl visus studētgribētājus tajās nav iespējams uzņemt, un arī šogad bakalaura

Arī biznesa vidē nemitīgi notiek pārmaiņas, kas prasa pieņemt

dubultdiplomu programma „Finanses”, kurā mācības notiek

jaunus izaicinājumus, pilnveidoties un papildināt zināšanas.

angļu valodā, ir pilnībā nokomplektēta. Taču priecīga ziņa tiem,

Tāpēc studijas maģistra programmās ir lieliska iespēja papildi-

kuri plāno uzsākt maģistra studijas – dubultdiplomu maģistra

nāt jau iegūtās zināšanas un izprast jaunākās tendences, pa-

studiju programmā „Starptautiskās finanses un banku darbība”

plašināt interešu loku, nodibināt vērtīgas sociālās attiecības,

vēl var paspēt pieteikties!

iegūt jaunu pieredzi un pašam dalīties pieredzē. Iegūtais maģistra grāds noteikti ir svarīgs solis karjeras attīstībā un savas

Atrodiet arī jūs savu maģistra studiju programmu, kurā studējot

profesionalitātes kaldināšanā!

iegūsit ne tikai lieliskas zināšanas, bet sastapsiet brīnišķīgus
cilvēkus – atsaucīgus pasniedzējus, nozaru ekspertus no Latvi-

Banku augstskola piedāvā studēt sešās maģistra studiju prog-

jas un ārvalstīm, studentus, kuri kļūs par domubiedriem un

rammās - „Finanses”, „Finanšu vadība”, „Starptautiskās finan-

draugiem!

ses

un

banku

darbība”,

„Uzņēmējdarbības

vadīšana”,

„Inovatīvā uzņēmējdarbība” un „Uzņēmumu vadīšana radoša-

Vairāk informācijas par maģistra studiju programmām

jās industrijās”.

mājaslapā: http://www.ba.lv/studijas/magistra_studijas

Vērtē absolventi
Maģistra

studiju

programmas

Maģistra

studiju

programmas

„Uzņēmumu vadīšana radošajās

„Starptautiskās finanses un ban-

industrijās” 2014.gada absolven-

ku

te, Ministru kabineta preses sek-

"Latvijas

retāre Signe Znotiņa-Znota:

PR/mārketinga speciāliste kon-

darbība”

absolvente,

garantiju

SIA

aģentūra”

sultante Jekaterina Zaiceva:
„Absolvējot augstskolu, kopā ar kursabiedriem secinājām, ka pasnie-

“Es ieteiktu šo studiju programmu

dzējas Ditas Danosas vadītā prog-

cilvēkiem, kas vēlas iegūt ne tikai

ramma “Uzņēmumu vadīšana rado-

izglītību un pieredzi Latvijas bizne-

šajās industrijās” mūs piesaistīja, jo

sa vidē, bet arī tiecas izprast un

tās saturs piedāvā visaptverošu ie-

veidot veiksmīgu karjeru starptau-

skatu jomās, kas aktuālas katram uzņēmējam, turklāt ļoti mūs-

tisko finanšu sfērā. Studiju process

dienīgā un perspektīvā rakursā. MBA programmai atbilstošs

nav vienkāršs, tomēr rezultāti ir tā

saturs, proporcionāli iekļaujot matemātiku, ekonomiku, finanšu

vērti. Pateicoties tam, ka studiju

menedžmentu, stratēģisko vadību un radošumu, pieredzes

process ir balstīts uz grupu darbiem, ir lieliska iespēja iegūt

ekonomiku, intelektuālo īpašumu, mārketingu un citus priekš-

draugus ar tādu pašu dzīves skatījumu un mērķiem kā tev. Šī

metus! Balanss starp obligātām zināšanām mūsdienu uzņēmē-

studiju programma motivē ticēt tam, ka vari paveikt ko ievēroja-

jam un tendencēm pasaulē, kur neviena nozare nav iedomāja-

mu šajā pasaulē, izveidot savu biznesu un pārliecina, ka nekas

ma bez radošuma un inovācijām!”

nav neiespējams!”
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STUDĒ GUDRI!
DUBULTDIPLOMS ABSOLVENTIEM NODROŠINA PLAŠU
STARPTAUTISKU ATPAZĪSTAMĪBU
„Banku augstskolas piedāvā-

„Uzņēmējdarbības vadībā” Šveices Biznesa skolā, gan maģis-

tajā dubultdiplomu maģistra

tra grādu finansēs un profesionālo kvalifikāciju “Finansists”

studiju

Banku augstskolā.

programmā

„Starptautiskās finanses un
banku darbība” iesaku studēt

Maģistrantūras studenti mācās pēc FLEX MBA principa, t.i.,

cilvēkiem,

izvirzījuši

studiju priekšmeti tiek plānoti noteiktā secībā, kur katrs nāka-

augstus mērķus savā karjerā!

mais balstās uz iepriekš apgūto vielu. Lekciju plāns piemērots

Dubultdiploms

Šveices

strādājošu studentu iespējām. Studijas notiek gan angļu, gan

Biznesa skolu viennozīmīgi

latviešu valodā lielu profesionālo un akadēmisko pieredzi iegu-

nodrošina plašu starptautisku

vušu ārvalstu un Latvijas docētāju vadībā.

kuri
ar

atpazīstamību darba tirgū un ļauj absolventiem veidot arī
starptautisku karjeru,” ir pārliecināta Banku augstskolas

Ar ko šī programma ir unikāla?

dubultdiplomu programmas 2014.gada absolvente, starptautiskās kompānijas Accenture Latvia SAP Finanšu/

Lielākais ieguvums, ko parasti min paši absolventi, ir iespēja

kontroles konsultante Santa Polna.

iegūt dubuldiplomu, nebraucot studēt uz ārzemēm. Divi diplomi
un divas kvalifikācijas - tā ir izcila izglītība, milzīga pieredze un

„Man šī programma ir devusi plašāku skatījumu uz dzīvi un

studiju laikā gūtie biznesa kontakti! Studijas šajā programmā

palīdzējusi attīstīt analītisko domāšanu. Esmu iepazinies ar

cieši saistītas ar profesionālo praksi, tātad, karjeras veidošanu,

interesantiem cilvēkiem, kuri palīdzējuši manā personīgajā

ievērojami paaugstinot studējošo un absolventu konkurētspēju

izaugsmē un attīstībā. Studiju laikā esmu saņēmis arī paaugsti-

darba tirgū. Studijas starptautiskā vidē, iespēja vienas prog-

nājumu savā uzņēmumā – tiku iekļauts kompānijas vadības

rammas ietvaros iegūt padziļinātas zināšanas gan finanšu, gan

komandā!” ar gandarījumu saka maģistra grāda ieguvējs Fre-

biznesa jomā, individuāla pieeja ikvienam studentam, moder-

dis Bikovs, starptautiskā ārpakalpojumu uzņēmuma SIA Tran-

nas studiju metodes, pasaulē atzītas mācību grāmatas un mā-

scom Worldwide Latvia Uzņēmējdarbības vadītājs.

cību materiāli.

Augsti starptautiskie reitingi

Kas es varu būt pēc programmas absolvēšanas?

Eduniversal starptautiskā zinātniskā komiteja ir ierindojusi Ban-

Programma sagatavo augsti kvalificētus, profesionālus speci-

ku augstskolu starp 1000 labākajām pasaules biznesa skolām,

ālistus vadošam darbam finanšu un biznesa jomās starptautis-

bet maģistra studiju programmu „MBA Starptautiskās finanses

kā vidē. Programmas absolventi var veidot karjeru investīciju

un banku darbība” kā vienu no labākajām MBA studiju prog-

kompānijās, finanšu un kredītiestādēs, audita kompānijās, ap-

rammām pasaulē – šī programma ierindota 12.vietā starp 20

drošināšanas sabiedrībās, kā arī var vadīt vidējas un lielas

labākajām Austrumeiropas programmām.

korporācijas vai dibināt savus uzņēmumus. Īpašā vērība studiju
programmā tiek pievērsta pētnieciskā un jaunrades darba veik-

Dubuldiplomu

maģistra

studiju

programmā

MBA/MF

šanai, kā arī biznesa un finanšu starptautiskajiem aspektiem.

«Starptautiskās finanses un banku darbība (International Fi-

Statistika liecina - MBA/MF grādu ieguvējiem ir 100% nodarbi-

nance and Banking)», ko Banku augstskola īsteno sadarbībā

nātība!

ar Šveices Biznesa skolu (SBS Swiss Business School) Cīrihē,
šogad tiek uzņemta jau devītā grupa. Šī starpdisciplinārā studi-

Vairāk informācijas par studiju programmu, iestāšanās noteiku-

ju programma sniedz unikālu iespēju iegūt gan maģistra grādu

miem un maksu uzziniet Banku augstskolas mājaslapā.

Atvērto durvju dienas maģistra programmās 14. un 21.augustā plkst.18.00, Banku augstskolā
4
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NĀC STUDĒT!
1.LĪMEŅA PROFESIONĀLĀ AUGSTĀKĀ IZGLĪTĪBA – IESPĒJA
ĀTRĀK NOKĻŪT DARBA TIRGŪ
Koledžas izglītība ir visjaunākais izglītības veids Latvijā un plašsaziņas
līdzekļos nereti varam lasīt, ka koledžas ir spēcīgs konkurents augstskolām. Taču to noteikti nevar teikt par
Banku augstskolu! Banku augstskolā
piedāvāto koledžas līmeņa studiju
programmu absolventi izmanto lielisko iespēju pēc 1.līmeņa profesionālās
augstākās izglītības iegūšanas tepat,
Banku augstskolā, turpināt studijas
un iegūt bakalaura diplomu.
1.līmeņa profesionālā augstākā izglītība
patiešām ir laba iespēja ātrāk nokļūt
darba tirgū. „Taču tā ir vēl viena lieliska
iespēja!” saka Banku augstskolas docente, 1.līmeņa studiju programmu
„Banku darbība” un „Grāmatvedība un
finanses” direktore Anda Ziemele.

Liepājniece Elīna Stepīte pieteikties 1.līmeņa studijām "Grāmatvedība un finanses"
šogad izlēma pēc māsas ieteikuma.

Daudzi jaunieši, domājot par nākamās profesijas izvēli, ne

fikāciju „Finansists”. Laika ziņā tas ir nedaudz ilgāk, bet rezul-

vienmēr zina, ko konkrēti gribēs darīt, vai izvēlētais studiju

tātā absolventam ir divi diplomi, divas kvalifikācijas, kas noteikti

virziens patiešām patiks, vai pietiks uzņēmības studēt četrus

ir milzīgs ieguvums savas konkurētspējas stiprināšanā.

gadus. Tāpēc studijas 1.līmeņa programmās ļoti trāpīgi var
nosaukt par sevis un savu interešu izzināšanu, vienlaikus ie-

„Cilvēks ir ieguvis diplomu, viņš var apstāties, padomāt un sa-

gūstot labu izglītību un iespēju uzsākt darba gaitas pieprasītās

prast, vai tiešām tas ir tas, ko vēlos. Ja šīs nozares speciālisti

specialitātēs jau pēc 2 – 2,5 gadiem. „Un nebūs sajūtas, ka

Latvijā ir pieprasīti un jaunais speciālists redz šajā darbā vai

kaut kas ir uzsākts un pamests pusceļā, jo ir iegūts diploms un

citos piedāvājumos iespēju attīstīties, viņš turpina studijas,

kvalifikācija „Banku speciālists” vai „Grāmatvedis,” uzsver

iegūstot gan bakalaura diplomu, gan vēlāk maģistra grādu.

A.Ziemele. Banku augstskolā tā ir ierasta prakse: tie jaunie

Koledžas līmeņa programmas tiešām var būt labs starpposms

speciālisti, kuri pēc koledžas programmu „Banku darbība” un

starp vidējo un akadēmisko vai profesionālo augstāko izglītī-

„Grāmatvedība un finanses” absolvēšanas saprot – jā, finanšu

bu," uzsver Banku augstskolas docente A.Ziemele.

sfēra ir tas, kas mani patiešām saista un interesē, turpina izglītību bakalaura programmās, iegūstot nākamo diplomu un kvali-

Uzņemšana Banku augstskolā 1.līmeņa, bakalaura un maģistra studiju programmās
turpinās līdz 28.augustam!
Vairāk par 1.līmeņa studiju programmām uzzini BA mājaslapā!
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AKTUĀLĀ INTERVIJA
ABSOLVĒJOT AUGSTSKOLU, VARI PALIKT SAVĒJAIS
“Ja man ir bijusi iespēja iegūt labu izglītību, tad uzskatu,

“Sākumā šķita, ka viss būs

ka varu palīdzēt arī citiem tādu iegūt, vairojot augstskolas

vienkārši

prestižu un atbalstot tās attīstību,” pārliecinoši saka Rīgas

asociāciju, sāksim darbo-

domes Pilsētas attīstības departamenta galvenā projektu

ties...

vadītāja Stratēģiskās vadības pārvaldē Anete Lūsare. Viņa

“iekustināšanu” neiet viegli.

ir Banku augstskolas bakalaura un maģistra studiju absol-

Tiem

vente.

Jauna, uzņēmīga, talantīga un azartiska sieviete,

bija aktīvi pirms 10 gadiem,

kuras vadībā no jauna atdzimusi un aktīvu darbību uzsā-

tagad ir citi darbi un pienā-

kusi Banku augstskolas Absolventu asociācija.

kumi, tāpēc aktīvistu komanda

Absolventu organizācijām ir senas tradīcijas

–

Taču

nodibināsim
jāteic

absolventiem,

veidojas

-

ar
kas

gandrīz

pilnīgi no jauna,” stāsta
Anete. Svarīgākais šobrīd

Augstskolu absolventu organizācijām daudzviet pasaulē ir se-

ir veidot apziņu, ka šāda

nas un stipras tradīcijas, īpaši populāras tās ir ASV, arī Lielbri-

organizācija pastāv, infor-

tānijā. Absolventu izveidoto biedrību mērķis ir atbalstīt augst-

mēt par tās mērķiem un to,

skolu, uzturēt saikni starp absolventiem, arī piesaistīt finansēju-

kāda var būt katra absol-

mu augstskolas attīstībai. Darbošanos šādās biedrībās daudzi

venta iesaiste. “Vienmēr ir bijušas un būs divas studentu daļas

absolventi uzskata par goda lietu, bet būt absolventu organizā-

– tie, kas saņem diplomu un aiziet, un tie, kas vēlas un mēģina

cijas vadībā ir īpaši prestiži. Presē varam izlasīt, ka, piemēram,

saglabāt arī turpmāk saikni ar augstskolu,” domā Anete.

Dienvidkalifornijas universitātes absolventu organizācijas biedri

Taču arī tie, kuri paši nav aktīvi un varbūt nekad nenāks uz

pat rīko kopīgas sporta sacensības, teātra vakarus, vīna de-

augstskolu ar kādu iniciatīvu, atzīst – ja mani uzrunā ar konkrē-

gustācijas, muzeju apmeklējumus, tūrisma braucienus. Absol-

tu piedāvājumu, kas man interesē, es labprāt atsaucos.

ventu klubi ASV ir gandrīz katrai augstskolai, un Dienvidkalifornijas universitātei to ir vairāk nekā 50 pasaules pilsētās, arī

Ko varu gūt un sniegt citiem?

Parīzē, Tokijā, Deli u.c.
Jautāta, ar kādiem argumentiem vajadzētu pārliecināt absol“Es ticu - pienāks laiks, kad arī Banku augstskolas Absolventu

ventus, ka iesaistīšanās asociācijā var būt ieguvums gan pa-

asociācijā būs jārīko nopietns konkurss uz asociācijas pado-

šam, gan iespēja sniegt atbalstu citiem, Anete saka: “Nav jau

mes locekļu vietām, un absolventi uzskatīs par goda lietu dar-

svarīgi pārliecināt, svarīgi ir ar reālo darbību parādīt, cik daudz

boties šajā organizācijā un atbalstīt savu augstskolu,” ir pārlie-

un dažādas ir iespējas iesaistīties un sajust, kā pēc absolvēša-

cināta Banku augstskolas Absolventu asociācijas (BAAA) pre-

nas tu vari būt noderīgs savai augstskolai un gūt labumu arī

zidente Anete Lūsare.

sev. Ir jācenšas lauzt stereotipu, ka no absolventiem tiek gaidīts tikai materiālais atbalsts. Tā tas noteikti nav! Iesaistoties

Esam ceļa sākumā

absolventu organizācijā, jums ir iespēja gan kā dalībniekam,
gan kā lektoram piedalīties dažādos apmācību semināros un

BAAA pirmsākumi meklējami jau 2005.gadā, kad tika izveidota

citos kompetenču paaugstināšanas pasākumos. Tā ir iespēja

un sāka darboties absolventu biedrība. Taču ar laiku tās darbī-

veidot un papildināt savstarpējo sadarbības tīklu, tādējādi rodot

ba apsīka. Grūti pateikt iemeslus – aktīvistu aizņemtība profe-

jaunus un noderīgus biznesa kontaktus.

sionālajā darbībā, ģimeņu nodibināšana, motivācijas trūkums.... Droši vien viss kopā. Bet varbūt patiesībā iemesls ir

Daudziem noteikti aizraujoša šķiet iespēja piedalīties Banku

vienkāršāks – viss notiek tad, kad tam jānotiek, kad pienācis

augstskolas un absolventu asociācijas organizētajos formāla-

īstais laiks. Anete smej, ka šis īstais laiks kopā ar īstajiem cil-

jos un neformālajos pasākumos. Un, protams, tā ir iespēja būt

vēkiem pienāca 2012.gada nogalē un par Absolventu asociāci-

piederīgam un lojālam Banku augstskolas pārstāvim, turpinot

jas ”atdzimšanas” dienu uzskatāms 2012.gada 7.decembris,

sniegt savu ieguldījumu esošajiem Banku augstskolas studen-

kad tika organizēts tās „re:launch” pasākums, kuru apmeklēja

tiem!

vairāk kā 100 absolventu.
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Svarīgākā ir piederības sajūta

augstskolas mājaslapa ar īpašu absolventu sadaļu. “Šis būs
pirmais mūsu realizētais projekts, kurš reāli parādīs, kā absol-

BAAA vada padome septiņu cilvēku sastāvā. Asociācijas prezi-

venti var sniegt atbalstu savai augstskolai,” saka Anete. Mājas-

dente ir Anete Lūsare, savukārt Banku augstskolu padomē

lapas ietvaros tiek izstrādāta arī īpaša sistēma absolventu da-

pārstāv studiju prorektore Līga Peiseniece. Tieši viņai absol-

tubāzes veidošanai, kuru regulāri papildinot un atjaunojot, ab-

venti velta vissirsnīgākos vārdus. “Liels paldies Banku augst-

solventiem būs vieglāk veidot datu bāzi un uzturēt kontaktus

skolai par sniegto atbalstu, nodrošinot rektorātā štata vietu

gan savstarpēji, gan ar augstskolu.

projektu vadītājam sadarbībai ar augstskolas absolventu asociāciju. Elīna Stepiņa nu jau pati ir absolvente, tāpēc, darbojoties

Projekta izstrāde sākās 2013.gada decembrī un šobrīd mājas-

šajā amatā, vislabāk izprot asociācijas nozīmi un spēj veidot

lapa ir koncepta un dizaina izstrādes beigu posmā. Tā kā šis ir

labu komandu,”saka Anete. Kopīga darba rezultātā ir izstrādāti

BAAA iniciēts projekts, finansējumu sniedz Banku augstskolas

un apstiprināti asociācijas statūti, misija, vīzija un darbības

absolventi. Ar līdz šim saņemtajiem ziedojumiem iespējams

mērķi 2013.-2018.gadam. Notiek absolventu datu bāzes atjau-

finansēt vairāk nekā 50% no kopējām projekta izmaksām. Pro-

nošana un tehniskais darbs pie tās uzturēšanas.

jekta veiksmīgam noslēgumam vēl nepieciešami 2492 eiro.
“Esmu pārliecināta, ka kopīgiem spēkiem mums to izdosies

Aizvien lielāku popularitāti iegūst asociācijas rīkotās publiskās

paveikt!” ir pārliecināta BAAA prezidente Anete Lūsare, aicinot

diskusijas un semināri par daudzām aktuālām tēmām. Tieši šie

arī citus absolventus iesaistīties kopīgajā darbā!

pasākumi ir ļoti nozīmīgi kopīgās sajūtas un apziņas “Viss ir
iespējams” veidošanā. Daudzi, iespējams, nemaz nezina, ka,

Būs tik, cik pats paveiksi

piemēram, pirms pieciem gadiem augstskolu beigušais kolēģis
ir izveidojis veiksmīgu uzņēmumu un darbojas biznesā, vai arī

Klausoties Anetes aizraujošajā stāstījumā, neviļus gribas jau-

kļuvis par savas jomas ekspertu. Tas ir ļoti iedvesmojoši - dzir-

tāt, kur viņa pati smeļas enerģiju un kāpēc viņai šķiet svarīgi

dēt veiksmes stāstus par karjeras attīstību, sava biznesa vei-

iesaistīties šādās aktivitātēs. Anete smej, ka reizēm gribētos,

došanu.

lai diennaktī ir vairāk stundu. Taču, ne jau velti saka – kas
daudz dara, daudz arī paveic.

“Daudziem maniem kursabiedriem, kuri beidza augstskolu
pirms 5 gadiem, līdz šim nav bijis nekādas saiknes ar augst-

Anete Banku augstskolā 2009.gadā absolvēja bakalaura studi-

skolu,” atzīst Anete. Un ne jau tāpēc, ka viņi to nevēlētos. Tā-

ju programmu „Uzņēmējdarbības vadīšana”, bet 2011.gadā

pēc, ka nav bijis informācijas par iespējamo iesaisti un sadarbī-

ieguva maģistra grādu finansēs. Gan skolas, gan studiju laikā

bas piedāvājumu. Zīmīgi, ka absolventi ļoti atšķiras arī pēc

viņa vienmēr aktīvi darbojusies dažādās nevalstiskajās organi-

absolvētajām programmām. Tā, Uzņēmējdarbības program-

zācijās un jau studiju laikā Banku augstskolā jutusies kā savē-

mas beidzēji esot vairāk vērsti uz iniciatīvas izrādīšanu, kamēr

jā. Kontakts ar augstskolu saglabāts arī pēc studijām, sākotnēji

citi ir atturīgāki. Kāds varbūt grib palīdzēt, cits - dalīties piere-

piedaloties prakses komisijās un tad, atjaunojot Absolventu

dzē, vēl kāds piedāvāt prakses vietas studentiem, bet kāds būs

asociācijas darbību.

priecīgs vienkārši piedalīties kopīgi organizētajos pasākumos.
Galvenais – lai visi zina, ka šādas iespējas pastāv. Nevar ce-

“Es domāju – dzīvē viss atkarīgs no mums pašiem. Lai cik

rēt, ka visi vienmēr būs vienādi ieinteresēti. Un šī dažādība, lai

pretimnākoši ir pasniedzēji, ar karoti mutē neviens neko neie-

arī sākumā biedējusi, patiesībā ir labs dzinulis izstrādāt pēc

lies. Cik pats ieguldīsi laiku un pūles, tik arī sasniegsi!” domā

iespējas

piedāvājumu.

Anete. Viņasprāt, Banku augstskolā studentiem tiek dots vien-

“Apzināmies, ka spēcīgas organizācijas izveide nav gada vai

reizēji daudz iespēju – ikviens var doties apmaiņas studijās uz

divu jautājums. Absolventu kustības stiprums balstās uz piede-

ārzemēm, visiem nodrošinātas prakses iespējas, dalība bizne-

rības sajūtu un iekšējo pārliecību, ka iestāšanās absolventu

sa un starptautiskos projektos, vari darboties Studentu pašpār-

organizācijā man ir kā goda jautājums,” domā Anete.

valdē, sporta un daudzos citos pasākumos... “Man šķiet, ka

plašāku

iespējamo

sadarbības

brīžiem pat jāapstājas, lai saprastu – kuras no piedāvātajām
Augstskolai top jauna mājaslapa

iespējām vēlos izmantot,” smaidot saka Anete. Par kolosālu
iespēju viņa sauc arī darbošanos Absolventu asociācijā. Jo

Šobrīd viens no nozīmīgiem projektiem, kuru īsteno Absolventu

viss, ko dzīvē darām, sniedz mums neatkārtojamu pieredzi!

asociācija, ir jaunas mājaslapas izveide. Sākuma ideja bija
veidot atsevišķu mājaslapu asociācijai, piesaistot finansējumu

Lai veicas!

no absolventiem un citiem avotiem, taču vēlāk koncepcija mainījās un šobrīd tiek veidota jauna, mūsdienīga, moderna Banku
7
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Vairāk informācijas mājaslapā, Banku augstskolas Absolventu asociācijas sadaļā
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AKTUĀLAIS JAUTĀJUMS
Vai Banku augstskolā ir iespēja saņemt atlaides
studiju maksai?

dažādu sadarbības programmu ietvaros spētu daļu no studiju
laika mācīties ārzemēs. Papildu pamatapmācībām ir iespēja
apmeklēt arī valodas izlīdzinošos kursus (tiem, kam svešvalo-

Banku augstskolā ir izveidota plaša atlaižu sistēma, kas sniedz

das sākuma līmenis ir zemāks) vai arī virkni specializēto kursu.

iespēju saņemt atlaidi studiju maksai līdz pat 30%. Atlaides var

Piemēram, „Biznesa informācijas rakstiska prezentēšana”,

saņemt 1.līmeņa, bakalaura un arī maģistra studiju program-

„Pieteikšanās darbā”, „Biznesa prezentācijas”, „Lietišķā sarak-

mās gan jau esošie studenti, gan citu augstskolu absolventi.

ste angļu valodā” u.c. Plašāku informāciju atradīsit sadaļā

Vairāk par BA studiju maksas atlaidēm uzzināsi šeit:

TĀLĀKIZGLĪTĪBA/Valodu kursi.

http://

www.ba.lv/node/1927

Kādas ir augstskolas piedāvātās ārpusstudiju
aktivitātes?

Vai ir lietderīgi studiju maksas segšanai ņemt
kredītu?

Banku augstskolas studentiem ir iespējas piedalīties atklātās
Banku augstskolā speciāli izveidotais Karjeras centrs studiju

diskusijās un publiskajās lekcijās, kuras Banku augstskolā lasa

laikā nodrošina prakses vietas VISIEM studējošajiem, ņemot

atzītākie pašmāju un ārzemju speciālisti. Paplašināt redzesloku

vērā studentu vēlmes un darba devēju prasības, tāpēc Banku

un iegūt papildu zināšanas var arī Tālākizglītības programmās

augstskolas absolventi nepapildina bezdarbnieku rindas. Ie-

piedāvātajos kursos par uzņēmējdarbības uzsākšanu, lietišķo

gūstot labu darbu vai pašiem uzsākot uzņēmējdarbību, cilvē-

etiķeti, specializētu svešvalodu apguvi u.c. Banku augstskolas

kiem nav problēmu pakāpeniski atmaksāt studiju un/vai studē-

studentiem ir iespēja kļūt par Debašu kluba dalībnieku un piln-

jošo kredītu, ja tāds studiju laikā ņemts. Statistika liecina, ka

veidot savas oratora prasmes. Augstskola piedāvā sporta zā-

Banku augstskolas studenti pēc augstskolas beigšanas strādā

les, kur studentiem spēlēt futbolu, basketbolu, volejbolu

nozarēs, kur alga ievērojami pārsniedz vidējo Latvijas iedzīvo-

u.c. Par augstskolas dziedošo vizītkarti pamatoti tiek dēvēts

tāju ienākumu līmeni.

koris "Monēta", kas aicina pulkā dziedātgribošus studentus. Vēl
interesantāku ārpusstudiju dzīvi vari veidot arī pats, iesaistoties
BA Studentu padomes darbā.

Kādas ir Banku augstskolas studenta iespējas
studēt ārzemēs?
Vai Banku augstskolā ir dienesta viesnīca un ar
kādu maksu jārēķinās?

Banku augstskola ir noslēgusi divpusējas sadarbības līgumus
ar vairāk nek;ā 120 augstskolām 36 valstīs, tāpēc studentiem
tiek piedāvātas plašas studiju un prakses iespējas sadarbības

Jā,

partneru augstskolās un uzņēmumos ārzemēs. Eiropas Savie-

K.Valdemāra ielā 161 (8.-10.stāvā). Viesnīca ir izdevīgā vietā,

viesnīca

atrodas

nības finansētajā izglītības programmā „ERASMUS” ir iespēja

netālu no pilsētas centra, blakus atrodas veikali - RIMI,

daļu no studiju laika mācīties kopā ar studentiem no Austrijas,

MAXIMA, kā arī netālu ir SKY & MORE iepirkšanās centrs.

Beļģijas, Čehijas, Dānijas, Francijas, Ungārijas, Lihtenšteinas,

Ērta sabiedriskā transporta satiksme: 3.trolejbuss, 11., 33., 24.

Lietuvas, Nīderlandes, Portugāles, Spānijas, Vācijas u.c.

autobuss,

11.tramvajs,

Banku

kā

augstskolas

arī

maršruta

ēkā

Rīgā,

autobusi

(mikroautobusi). Maksa ir, sākot no 35,00 EUR par gultas vietu
mēnesī (par šo cenu gultas vietu skaits ir ierobežots). Cena

Vai taisnība, ka Banku augstskolā padziļināti
māca svešvalodas?

atkarīga no istabas lieluma, gultas vietu skaita tajā un īpašajām
papildu ērtībām. Maksā par viesnīcu iekļauti praktiski visi ar
dzīvošanu saistītie izdevumi: komunālie maksājumi (elektrība,

Svešvalodas Banku augstskolā tiešām māca pastiprināti,, t.i. 5

apkure, karstais/aukstais ūdens), kā arī maksa par gultas veļu

līdz 6 semestrus. Valodu apguvei tiek veltīta īpaša uzmanība,

un bezvadu interneta izmantošanu.

lai studenti varētu konkurēt starptautiskajā darba tirgū, kā arī

Jautājumus rubrikai “Aktuālais jautājums” sūtiet uz e-pastu: inta.stipniece@ba.lv
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NOTIKUMI
SVEICAM KORI „MONĒTA” AR IEGŪTO SUDRABA DIPLOMU
PASAULES KORU OLIMPIĀDES ATKLĀTAJĀ KONKURSĀ!

No 9. līdz 19.jūlijam Rīgā notika lielākais pasaules koru
mūzikas festivāls - Pasaules koru olimpiāde, kas pulcēja
piecu kontinentu 73 valstu 460 koru 27 000 dalībnieku.
Viņu vidū bija arī Banku augstskolas koris „Monēta”.

mūzika/folklora. Apbalvojumus saņēma arī 20 Latvijas kori, kas
piedalījās atklātajā konkursā. Sirsnīgi sveicam Banku augstskolas kori „Monēta” ar iegūto sudraba diplomu! Prieks un lepnums par veiksmīgo sniegumu un gūto atzinību!

Olimpiādes laikā dalībniekiem dienas bija aizpildītas ar draudzības koncertiem, meistarklasēm un arī konkursiem. 19.jūlijā
Arēnā Rīga tika apbalvoti Pasaules koru olimpiādes čempiona
titula ieguvēji piecās kategorijās – jauktie kamerkori, vīru kamerkori, laikmetīgā mūzika, populārā kormūzika un tautas

Skatieties un klausieties kora "Monēta" sniegumu arī Youtube
Kora aktivitātēm sekojiet līdzi Banku augstskolas mājaslapā

Pieteikties Banku augstskolas aktualitātēm un informatīvajam izdevumam
var šeit.
Jautājumus rubrikai “Aktuālais jautājums”, komentārus un ieteikumus gaidām uz e-pastu: inta.stipniece@ba.lv, tālr.67709290.
Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz informatīvo izdevumu
obligāta.
Copyright © Banku augstskola, 2014
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www.ba.lv
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