INFORMATĪVAIS E-IZDE\VUMS, 2014. GADA JŪNIJS

BANKU AUGSTSKOLA IR
MANA AUGSTSKOLA!

Šajā numurā:
Banku augstskola pirmā Latvijā saņem
ECTS Atzinības zīmi ………………….. 3.lpp.

Esiet sveicināti, esošie un topošie studenti, vecāki un
sadarbības partneri! Mums ir liels prieks tikties ar jums
laikā, kas ir jo īpaši nozīmīgs gan Banku augstskolai, gan
ikvienai citai augstskolai un visiem augstākās izglītības
sistēmā iesaistītajiem. Šis ir laiks, kad augstskolas gaida
savus topošos studentus, un priekšdarbi tam veikti ne
tikai aizvadītā, bet visu iepriekšējo akadēmisko gadu laikā.
Kvalitatīvas un pieprasītas studiju programmas, profesionāli
un atsaucīgi pasniedzēji, veiksmīga sadarbība ar darba devējiem un nozares ekspertiem, studijas starptautiskā vidē - tās ir
vērtības, kuras raksturīgas Banku augstskolai un ar kurām
lepojamies.
Par to, kā mūsu augstskolu novērtē Eiropas Komisija un darba
devēji, varēsit lasīt arī šodienas Banku augstskolas informatīvajā e-izdevumā. Uzzināsit arī, kā iespējams iegūt dubultdiplomu, nebraucot prom no Latvijas. Lasiet par unikālu studiju

Darba devēji novērtē Banku augstskolā
sniegtās zināšanas un prasmes…….. 4.lpp.
Vienīgā augstskola Latvijā, kas sagatavo
apdrošināšanas nozares speciālistus —
Banku augstskola ……………………. 6.lpp.

programmu, kuru piedāvā tikai un vienīgi Banku augstskola –
Risku vadība un apdrošināšana. Tas ir tikai neliels ieskats
jūnija e-izdevumā, kurš turpmāk pie saviem lasītājiem dosies
regulāri. Tā būs iespēja tikties un runāt, jautāt un atbildēt, diskutēt un paust viedokli. Sajusties vienotiem!
Vēl jo lielāks prieks, ka izdevums dodas pie saviem lasītājiem
šajās dienās, kad Banku augstskolā ierodas pirmie reflektanti,
lai klātienē apstiprinātu savu elektronisko pieteikumu studijām
Banku augstskolā. Ir milzīgs gandarījums dzirdēt jauniešu
sacīto - kāpēc viņi izvēlējušies studijas tieši šeit. “Banku augstskolai nav vajadzīgas skaļas reklāmas, jo vispatiesākie un
uzticamākie viedokļu paudēji ir mūsu draugi un paziņas - studenti, kas mācās vai jau absolvējuši Banku augstskolu. Tāpēc
Banku augstskolu arī es izvēlējos par savējo” - šādi un līdzīgi
vārdi šajās dienās izskan augstskolā. Paldies jums visiem par
labajiem vārdiem un uzticību!
Jūsu Banku augstskola

Banku augstskolas absolventes veiksmes
stāsts sajūsmina un iedvesmo
vidusskolēnus ..…………………..……. 8.lpp.
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MANA IZVĒLE
PAR BANKU AUGSTSKOLU ESMU DZIRDĒJIS TIKAI LABAS ATSAUKSMES
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2014”
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–
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Banku
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NO 2.jūlija Banku augstskolā ierodas pirmie reflektanti, lai

skolā. Ir iestājies zināms miers, varbūt klusums pirms vētras.

klātienē apstiprinātu savu elektronisko pieteikumu studi-

Zinu, ka būs daudz un cītīgi jāstudē, bet esmu tam gatavs,”

jām Banku augstskolā.

saka Matīss.

Paula Madara Ģibsle ir absolvējusi Draudzīgā aicinājuma Cēsu

Kaspars Eglītis ir rīdzinieks, beidzis Rīgas 49.vidusskolu.

Valsts ģimnāziju un Banku augstskolā vēlas studēt finanses.

„Banku augstskolā mācās vairāki mani paziņas no vidusskolas

„Banku augstskolā mācās vai jau pabeiguši daudzi mani pazi-

un esmu dzirdējis tikai labas atsauksmes par šo augstskolu,”

ņas, un esmu dzirdējusi ļoti labas atsauksmes,” saka jauniete.

saka Kaspars, kurš arī cer izturēt konkursu un studēt dubultdip-

Viņa savu izvēli pilnībā izdarījusi pēc ciemošanās Banku augst-

lomu programmā „Finanses”. „Kurā gan jomā mūsdienās var

skolā Atvērto durvju dienā. Kā īpašu motivāciju mācīties tieši

iztikt bez finanšu izglītības?” retoriski jautā puisis. Izvēli par

šeit, Paula Madara min matemātikas skolotāju Daini Kriķi, par

labu Banku augstskolai vieglāku padarījis arī fakts, ka te Kas-

kuru dzirdētas fantastiskas atsauksmes. Studējot finanses,

pars varēs turpināt nodarboties ar savu iemīļoto sporta veidu –

izcila matemātika skolotāja loma ir ļoti, ļoti svarīga!

basketbolu. „Tas ir svarīgi, ka paralēli studijām ir iespēja nodarboties gan ar sportu, gan iesaistīties cita veida aktivitātēs,” ir

Ogres Valsts ģimnāzijas absolvents Matīss Mazurenko savu

pārliecināts Kaspars.

īsto izvēli izdarījis pirms dažām dienām, kad saņēmis centralizēto eksāmenu rezultātus. „Tas gan tiesa - kopš bērnības zi-

Reģistrējies arī Tu studijām Banku augstskolā elektroniski:

nāju, ka studēšu saistībā ar bankām un finansēm,” smej Ma-

https://www.latvija.lv/lv/Studijas! Apstiprināt elektronisko

tīss. Banku augstskolā īpaši ieinteresējusi dubultdiplomu prog-

pieteikumu vai pieteikties klātienē studijām Banku augst-

ramma „Finanses”.

skolā vari no 2. līdz 8. Jūlijam!

Daudz informācijas par šo programmu
2
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AKTUĀLI
BANKU AUGSTSKOLA PIRMĀ LATVIJĀ SAŅEM PRESTIŽU EIROPAS
KOMISIJAS ATZINĪBAS ZĪMI

3.jūnijā Banku augstskolas telpās Valsts izglītības attīstī-

jusi atvērtību, profesionalitāti un studentiem draudzīgas starp-

bas aģentūra (VIAA) rīkoja svinīgu apbalvošanas ceremo-

tautiskas vides nodrošināšanu. Atzinības zīmes piešķiršana ir

niju, kurā piecas Latvijas augstākās izglītības iestādes

apliecinājums tam, ka augstskola īsteno uz zināšanām, pras-

saņēma Eiropas Komisijas (EK) Diploma pielikuma (DS)

mēm un kompetencēm balstītas studiju programmas un studiju

atzinības zīmes un viena - Banku augstskola - prestižo

procesā reāli tiek pielietota Eiropas kredītpunktu pārneses sis-

Eiropas Kredītpunktu pārneses sistēmas (ECTS) atzinības

tēma,” saka Banku augstskolas rektors A.Sarnovičs.

zīmi. Šādu apbalvojumu Latvija saņēmusi pirmo reizi.
Eiropas Komisijas Diploma pielikuma atzinības zīmes saņēma
Svinīgajā pasākumā piedalījās Izglītības un zinātnes ministrijas

piecas Latvijas augstskolas - Latvijas Kristīgā akadēmija, Eko-

(IZM) parlamentārais sekretārs Andis Geižāns, VIAA direktore

nomikas un kultūras augstskola, Vidzemes Augstskola, Rēzek-

Dita Traidās, sešu atzinības zīmju ieguvušo augstskolu pār-

nes Augstskola un Rīgas Tehniskā universitāte.

stāvji un Latvijas Boloņas ekspertes Baiba Ramiņa un Sandra
Kraže, kuras augstskolas konsultēja pieteikumu sagatavoša-

Eiropas Komisija atzinības zīmes piešķir Eiropas augstākās

nas procesā.

izglītības iestādēm, kas ir izcilas ECTS un DS izmantošanā.
ECTS ir instruments, kas palīdz studiju programmu izstrādē,

“Esam gandarīti par šīm Latvijas augstskolām, kas sevi aplieci-

padara studiju programmas un kvalifikācijas daudz caurspīdī-

na arī Eiropas mērogā, saņemot prestižas Eiropas Komisijas

gākas, sekmē studiju rezultātu un kvalifikāciju starptautisku

atzinības zīmes. Boloņas procesa ietvaros ECTS un DS ir gal-

atzīšanu un padara augstāko izglītību savstarpēji salīdzināmu

venie studiju programmu un rezultātu savstarpējās salīdzināša-

visā Eiropā.

nas un starptautiskās atzīšanas instrumenti. Tie ir ļoti nozīmīgi
ne tikai institūcijām, bet arī studentiem un absolventiem. Tādai

Savukārt DS ir dokuments, ko pievieno augstākās izglītības

valstij kā Latvija, ņemot vērā tās vēsturisko situāciju, šis ir īpaši

iegūšanas diplomam, nodrošinot apgūtās studiju programmas

nozīmīgs sasniegums un apliecina Latvijas augstskolu un aug-

un sasniegto rezultātu standartizētu aprakstu. Tas sniedz iz-

stākās izglītības sekmīgu integrāciju vienotā Eiropas Augstā-

smeļošu, viegli saprotamu un savstarpēji salīdzināmu informā-

kās izglītības telpā, izpildot Boloņas procesa izvirzītās reformas

ciju.

augstākajā izglītībā. 2013.gada sasniegumi Latvijai ir izcili - 6
no 7 Latvijas augstskolu iesniegtajiem pieteikumiem tika ap-

Visi apstiprināto ECTS/DS pieteikumu saraksti pieejami Eiro-

stiprināti,” uzsver Dita Traidās, VIAA direktore.

pas Komisijas izpildaģentūras EACEA mājaslapā. Vairāk par
ECTS/DS atzinības zīmēm VIAA mājaslapā.

„Laikā, kad Eiropā notiek plaša studējošo mobilitāte, Banku
augstskola par savas darbības svarīgākajiem principiem izvirzī3

INFORMATĪVAIS E-IZDEVUMS, 2014. GADA JŪNIJS

JAUNUMI
BANKU AUGSTSKOLA - VIENA NO DARBA DEVĒJU
IETEIKTĀKAJĀM AUGSTSKOLĀM VALSTĪ
16.jūnijā Latvijas Darba devēju konfederācija sadarbībā ar

tikai izpildītājs, kurš prot labi rēķināt. Tieši tāpēc Banku augst-

karjeras un izglītības portālu Prakse.lv iepazīstināja ar Lat-

skolas absolventi tiek novērtēti un gaidīti daudzos uzņēmumos.

vijas darba devēju ieteiktāko izglītības iestāžu TOP. Liels

Darba devēji īpaši akcentē arī Banku augstskolā sagatavoto

paldies tiem vairāk nekā 150 uzņēmumiem, kuri Banku

speciālistu labās valodu zināšanas un starpkutūru saskarsmes

augstskolu novērtē kā ļoti labu augstākās izglītības iestādi

prasmes, bez kurām nav iedomājama sadarbība ar citu valstu

jauniešu profesionālajai izaugsmei, ierindojot mūs TOP

uzņēmumiem. Studiju laikā gūtā prakse un pieredze starptau-

pirmajā piecniekā!

tiskos projektos, iespēja ikvienam studentam doties ERASMUS
apmaiņas studijās un praksē uz daudzu valstu sadarbības

Esam ļoti lepni un priecīgi par mūsu studiju programmas

augstskolām – tie ir nenovērtējami ieguvumi studentam.

„Finanses” augsto sasniegumu – šī programma darba devēju
novērtējumā ieņem 4.vietu (pagājušajā gadā 10.vieta), un tūlīt

Arī studiju programmas „Uzņēmējdarbības vadīšana” absol-

tai seko Banku augstskolā īstenotā profesionālā bakalaura

venti, dodoties darba tirgū, ar savām kompetencēm spēj lieliski

studiju programma „Uzņēmējdarbības vadīšana”.

demonstrēt sasniegtos studiju rezultātus, kādus gaida ikviens
darba devējs. Šīs programmas absolventi veiksmīgi dibina

„Mums ir patiess lepnums, prieks un gandarījums par augst-

savus uzņēmumus, strādā gan mārketinga jomā, gan banku

ajiem sasniegumiem! Tas ir Banku augstskolas un darba devē-

sfērā, gan audita uzņēmumos un citviet.

ju veiksmīgas sadarbības apliecinājums, jo studiju programmas tiek veidotas un regulāri pārskatītas, uzklausot darba de-

Banku augstskolu kā labu augstākās izglītības iestādi jauniešu

vēju viedokli un ieteikumus par nepieciešamo kompetenču

profesionālajai izaugsmei šogad ieteica 150 uzņēmumi (ar tiem

attīstīšanu,” saka Banku augstskolas studiju prorektore Līga

visiem var iepazīties Facebook.

Peiseniece.
Liels paldies Jums, ka novērtējat un uzticaties mums! Mums
Izvēloties studiju programmu „Finanses” jaunieši var būt pārlie-

Jūsu viedoklis un atbalsts ir ļoti, ļoti svarīgs! Jo tikai kopīgā

cināti, ka vienlaikus ar prasmi labi rēķināt viņi Banku augstsko-

darbā, sadarbojoties un uzklausot citam citu, varam būt tie, kas

lā apgūs daudzas citas iemaņas, bez kurām mūsdienās nav

esam – augstskola, kura sniedz izcilu finanšu un biznesa izglī-

iespējams darboties nevienā nozarē – prasmi strādāt radoši,

tību, nemitīgi rūpējoties par programmu pilnveidi ciešā sadarbī-

uzstāties, argumentēt, pārliecināt un sadarboties. Šobrīd darba

bā

devējiem ir nepieciešama vispusīga, radoša personība, nevis

4

ar

darba

devējiem

un

nozares

ekspertiem.
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STUDĒ GUDRI!
IEGŪSTI DIVUS DIPLOMUS VIENAS PROGRAMMAS IETVAROS!

Studējot Banku augstskolā, Tev ir lieliska iespēja iegūt

Programmas priekšrocības:

divus diplomus vienas programmas ietvaros! Vari iegūt
augstas kvalitātes izglītību vadošajās biznesa skolās,

Lieliska iespēja iegūt Šveices biznesa skolas diplomu,

smelties zināšanas pie starptautiski atzītiem pasniedzē-

neizbraucot no Latvijas

jiem un nozaru speciālistiem, kā arī iegūt draugus no dažā-

Iespēja iegūt divus diplomus vienas programmas ietva-

dām pasaules valstīm!

ros
Studijas uzreiz divās augstskolās

Bakalaura Studiju programma Finanses/„Uzņēmējdarbības

Profesionāli pasniedzēji no Šveices un Latvijas

vadīšana ar specializāciju starptautiskā vadībā” ir dubultdiplo-

Aktuālas un modernas studiju metodes

mu programma, kas izveidota, Banku augstskolai sadarbojoties

Starptautiski atzītas mācību grāmatas un mācību mate-

ar Šveices Biznesa skolu (SBS Swiss Business School). Šī

riāli

starpdisciplinārā studiju programma sniedz unikālu iespēju

Starptautiska vide, nelielas grupas

iegūt gan bakalaura grādu „Uzņēmējdarbības vadībā ar speci-

Studijas ārzemēs viena semestra ietvaros

alizāciju starptautiskā vadībā” Šveices biznesa skolā, gan ba-

Nodrošināta prakse Latvijā vai ārzemēs

kalaura grādu finansēs un profesionālo kvalifikāciju „Finansists”

Plašs apgūstamo valodu klāsts- angļu, vācu, krievu un

Banku augstskolā.

ķīniešu valoda.

Studiju programmas mērķis ir sagatavot atbilstoši profesionālā

Vairāk

uzzini:

standarta „Finansists” un programmas starpdisciplinārā princi-

finanses_eng

http://www.ba.lv/studijas/bakalaura_studijas/

pa (BF/BBA Starptautiskā vadībā) prasībām augsti kvalificētus,
mainīgos sociālekonomiskos apstākļos konkurētspējīgus finansistus. Studiju ilgums ir 4 gadi pilna laika studijās.

Vērtē studenti
Pateicoties aktuālām un moder-

Viens no galvenajiem iemes-

nām

liem, kādēļ es izlēmu studēt

studiju

metodēm,

studiju

process ir ļoti aizraujošs un intere-

BA&SBS dubultdiplomu studiju

sants. Vieslektori dalās ar savu

programmā,

personīgo

pieredzi

ir

starptautiskā

veiksmīgas

vide. Studējot man ir lieliska

karjeras izveidē, iedvesmojot arī

iespēja izbaudīt biznesa skolas

mūs veidot panākumiem bagātu

ikdienas dzīvi, kā arī iegūt

karjeru. Studējot šajā programmā,

jaunus draugus no dažādām

mums kļūst skaidrs, ka nekas nav

pasaules valstīm. Studiju pro-

neiespējams un ka jebkurš sapnis

cess ir orientēts uz noturīgu

var kļūt par realitāti, ja vien neat-

zināšanu iegūšanu uzņēmēj-

laidīgi tiecas tam pretī, neskato-

darbībā un starptautiskajā fi-

ties uz iespējamajām grūtībām.

nanšu

sfērā.

Pasniedzēji

ir

atsaucīgi un profesionāļi savā sfērā.
Aleksandrs Kuļikovs
Vladislavs Andre
5
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AKTUĀLI
APDROŠINĀŠANAS SPECIĀLISTI DARBA TIRGŪ KĻŪST AIZVIEN
PIEPRASĪTĀKI
Banku augstskolā īstenotā studiju programma „Riska va-

programmas absolventu skaits ir nepietiekošs, lai sagatavotu

dība un apdrošināšana” uzskatāma par Latvijā unikālu.

apdrošināšanas jomas speciālistus visai apdrošināšanas noza-

Paši apdrošināšanas speciālisti atzīst, ka citas augstākās

rei Latvijā.

mācību iestādes šāda veida studijas nepiedāvā, bet pieprasījums pēc profesionāliem apdrošināšanas speciālis-

Pieprasīta un perspektīva profesija

tiem tikai pieaug. Tajā pašā laikā Centrālās statistikas pārvaldes dari liecina, ka, līdzīgi kā gadu iepriekš, arī

Laikā, kad vidusskolu absolventiem jāpieņem nozīmīgais lē-

2013.gadā vidējās algas līmenis visaugstākais bija finanšu

mums par savas nākamās profesijas izvēli, apdrošināšanas

un apdrošināšanas darbību nozarē.

jomas speciālisti un Banku augstskola rosina jauniešus nopietni apsvērt iespēju pievērsties apdrošināšanas nozarei. Pēc

Trūkst profesionālu apdrošināšanas jomas speciālistu

studiju programmas „Riska vadība un apdrošināšana” absolvēšanas jaunajam speciālistam tiek piešķirta finanšu analītiķa

„Apdrošināšanas jomā darbojos vairāk kā 10 gadu un nākas

kvalifikācija – apliecinājums tam, ka absolvents ieguvis daudz

atzīt, ka nozarē ir ļoti maz darbinieku kas ieguvuši tieši apdroši-

plašāku zināšanu loku, nekā iegūstot kvalifikāciju „Finansists”.

nāšanas izglītību. Lielākā daļa darbinieku ir ar matemātiķa,
grāmatveža un ekonomista izglītību, kuri savu profesionalitāti

Studiju laikā padziļināti tiek mācīta matemātika - ne tikai jaunie-

kaldinājuši tikai praktiskajā darbā. Rezultātā ir pamatīgi izprat-

šiem šķietami zināmā matemātika, bet arī finanšu matemātika,

nes „robi” par apdrošināšanas būtību, tās ekonomisko nozīmi

risku matemātiskā analīze u.c. Pēc šīs programmas absolvēša-

un apdrošināšanas kā riska vadības instrumenta izmantošanas

nas mērķtiecīgākajiem jauniešiem ir iespēja turpināt izglītību un

iespējām,” uzsver Banku augstskolas profesionālās bakalaura

iegūt aktuāra sertifikātu. Šo speciālistu Latvijā pagaidām ir ļoti

studiju programmas „Risku vadība un apdrošināšana” direktors

maz, bet pieprasījums pēc tiem nākotnē tikai palielināsies.

Māris Krastiņš. Viņš akcentē, ka nozarei ir svarīgi, lai jaunie
speciālisti darba tirgū jau ienāk profesionāli sagatavoti, tāpēc

Studiju laikā ir iespēja kopā ar partneraugstskolu studentiem

kā nozares pārstāvim M.Krastiņam šķitis svarīgi uzsākt sadar-

piedalīties starptautiskā pārapdrošināšanas simulācijas spēlē,

bību ar augstskolu un kļūt par mācībspēku, darba procesā mē-

tāpat augstskola piedāvā iegūt praktisko pieredzi apdrošināša-

ģinot tuvināt studentus reālajai darba videi.

nā prakses laikā Latvijas un starptautiskajās apdrošināšanas
sabiedrībās. Tas viss absolventiem ļauj kļūt par veiksmīgiem

SIA „Leta” sagatavotajā Apdrošināšanas tirgus apskatā (2014.

speciālistiem, veidojot savu karjeru finanšu un apdrošināšanas

gada marts) lasām: „Par iemeslu tam, ka Latvijā ir tik maz tie-

nozarē.

šām profesionālu apdrošināšanas speciālistu, noteikti varam
minēt arī trūkumus izglītības sistēmā, jo pie mums nav iespē-

AAS Balta Personāla biznesa partnere Edīte Kalniņa uzsver,

jams apgūt attiecīgo specialitāti. Latvijā nav studiju program-

ka, darbojoties apdrošināšanas nozarē, speciālists var būt pār-

mu, kas sagatavotu apdrošināšanas speciālistus, pretēji citu

liecināts, ka tas nebūs standarta darbs, kurā katra jauna diena

pasaules valstu praksei.

līdzīga iepriekšējai. „Apdrošināšanas speciālisti ir atvērti visam
jaunajam un jebkurā brīdī gatavi pārmaiņām. Vienmēr gatavi

Zanda Gulbe, „BTA Insurance Company” SE Personāla vadī-

mācīties un darīt ko jaunu, pašiem izteikt idejas un piedalīties

bas departamenta direktore, portālā TVNET saka: „Diemžēl

to īstenošanā. Tas ir darbs cilvēkiem, kurus saista pārmaiņas

šobrīd Latvijā ir tikai viena augstskola, kurā var apgūt apdroši-

un jauni izaicinājumi, jo apdrošināšanas nozarē pārmaiņas

nāšanas specialitāti - Banku augstskola, kas piedāvā bakalau-

notiek nepārtraukti,” saka E.Kalniņa. Plašāku sarunu ar

ra programmu „Riska vadība un apdrošināšana””. Taču vienas

E.Kalniņu varat noskatīties videosižetā BA mājaslapā:

Vairāk par studiju programmu „Risku vadība un apdrošināšana” uzzini BA mājaslapā.
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VIEDOKLIS
NOZARES EKSPERTIEM JĀIESAISTĀS JAUNO SPECIĀLISTU
SAGATAVOŠANĀ
„Ne tikai Latvijā, bet daudzviet

pasaulē

Jāizvēlas joma, kas patiešām interesē

grāmatveža

vidējais vecums ir augsts,

Daudzus gadus iesaistoties gan vieslektora darbā, gan savā

tāpēc uzskatu, ka mums

firmā uzņemot praksē studentus, A.Ponomarjovam ir iespēja

kopīgi jārūpējas par profe-

vērtēt topošo speciālistu attieksmi un motivāciju. Tā mēdz būt

sijas nākotni un attīstību,”

dažāda. „Varu tikai vēl un vēlreiz jauniešiem ieteikt iet studēt to

uzsver Dr.oec., SIA „AUDIT

jomu, kura patiesi interesē,” aicina eksperts.

ADVICE” partneris, valdes
priekšsēdētājs,

ģenerāldi-

Arī auditorfirma „AUDIT ADVICE” nodrošina prakses vietas

rektors Andrejs Ponomarjovs, kurš 2013./2014.ak.g. uzsā-

studentiem, tomēr stingri atsijājot un izvēloties motivētākos.

cis sadarbību ar Banku augstskolu kā vieslektors.

„Pārbaudes testa rezultāti parāda, cik nopietni students izturējies pret mācību procesu, cik pamatīgi apgūti studiju kursi. Ja

Profesionāļiem jādalās pieredzē

cilvēks izrāda patiesu interesi par apgūstamo profesiju, mēs
viņu noteikti atbalstām!” uzsver A.Ponomarjovs. Banku augst-

A.Ponomarjovs ir Latvijā atzīts speciālists grāmatvedības un

skolu viņš min kā to augstākās izglītības iestādi, kuras studen-

revīzijas jomā, strādā darba grupās pie likumdošanas izmai-

tiem prakses vietas viņa uzņēmumā tiek piedāvātas labprāt. Kā

ņām, ir Revīzijas konsultatīvās padomes priekšsēdētājs, Rīgas

izcilu piemēru tam, cik daudz savā izvēlētajā jomā iespējams

Fondu biržas eksperts revīzijas jautājumos un LR Grāmatvežu

sasniegt ar profesionalitāti, neatlaidību un nopietnu attieksmi

asociācijas prezidents. Vaicāts, vai lielās slodzes un daudzo

pret darbu, A.Ponomarjovs min vienu no savas auditorfirmas

pienākumu dēļ nav grūti izbrīvēt laiku arī vieslektora darbam,

vadošajiem speciālistiem, Banku augstskolas absolventi Janu

A.Ponomarjovs atbild strikti: „Ja tu sevi pozicionē kā nopietnu

Andruškēviču. Šobrīd viņa ir uzņēmuma asociētā partnere,

profesionāli, tad tev ir jādalās pieredzē, jānodrošina kadru at-

ģenerāldirektora vietniece, valdes locekle un revīzijas projektu

jaunošanās profesijā. Tāpēc drīzāk varētu jautāt – kā gan es

vecākā menedžere.

varētu neiesaistīties jauno speciālistu apmācības procesā un
nedalīties savās zināšanās, pieredzē un praksē?”.

Paplašina sadarbību ar nozaru ekspertiem

Nozares pārstāvji nereti izsaka kritiku, ka teorētiskās zināša-

Tam, lai studiju procesā nodrošinātu teorētisko zināšanu un

nas, kuras piedāvā augstskolas, neatbilst mūsdienu prasībām

prakses ciešu sasaisti, Banku augstskola pievērš īpašu uzma-

un profesionāļi gan no praktikantiem, gan jaunajiem speciālis-

nību, attīstot sadarbību ar dažādu nozaru ekspertiem.

tiem sagaida daudz vairāk. Tieši tāpēc, kā uzsver Banku augst-

„Arī mums, docētājiem, tā ir iespēja celt savu kvalifikāciju. Man

skolas Finanšu katedras vadītāja Staņislava Titova, augstskolai

kā pasniedzējai nav iespēju iziet praksi, piemēram, auditor-

ir svarīgi komunicēt ar profesionāļiem, iesaistīt viņus apmācī-

kompānijā, tāpēc nozares eksperta lekcijas sniedz daudz no-

bas procesā, lai studenti būtu informēti par jaunākajām tenden-

derīgas informācijas gan studentiem, gan arī docētājiem,” saka

cēm nozarē, izmaiņām normatīvajos aktos, kas mainās ļoti

S.Titova.

strauji, analizētu praktiskus piemērus.
Veidojot teorijas un prakses ciešāku saikni, Banku augstskola
A.Ponomarjovs uzsver, ka tikšanās ar studentiem un dalīšanās

nozares ekspertu A.Ponomarjovu uzrunājusi arī dalībai studiju

pieredzē noteikti sniedz gandarījumu arī pašam ekspertam: „Ir

programmas „Grāmatvedība un finanses” padomē. Studiju

jāizkopj iemaņas pasniegt profesionāli un interesanti. Svarīgā-

programmas padome apvieno gan Banku augstskolas docētā-

kais - saprotami un vienkāršā valodā izskaidrot sarežģītas lie-

jus, gan nozares uzņēmumu pārstāvjus un ekspertus. Pado-

tas, izmantojot konkrētus piemērus. Arī lektors šīs iemaņas var

mes locekļi izvērtē attiecīgās profesijas standartu, analizē

attīstīt tikai praksē – lasot lekcijas, vadot praktiskos darbus”.

programmā piedāvāto studiju kursus, kas nodrošina jaunāko
sasniegumu apguvi nozares teorijā un praksē, pārrunā aktuālās tēmas un sniedz priekšlikumus programmas pilnveidē.
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VEIKSMES STĀSTS
UZŅĒMĒJU VEIKSMES STĀSTI JAUNIEŠIEM IR LIELISKS
IEDVESMAS AVOTS
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) sadarbībā ar Banku augstskolu uzsākusi īstenot projektu, kura
mērķis ir skolēnos un pedagogos raisīt interesi un izpratni par uzņēmējdarbības

sniegtajām

iespējām

un

priekšrocībām, veicināt informētību
par inovatīviem, tehnoloģiski orientētiem komercuzņēmumiem Latvijā.
Projekta ietvaros Rīgas Valsts vācu ģimnāzijas 10.klases skolēni devās ciemos
pie sajūtu medniecēm – tā sevi dēvē
zīmola „Cherry Picking” izstrādātājas
Egija Taube un Līva Vīgante. Apbrīnojami uzņēmīgas, radošas un darbaspējīgas jaunas dāmas.Pēc tikšanās ar viņām
gan jaunieši, gan viņu skolotāja saka: „Fantastisks, apbrīno-

Uzņēmums tika nodibināts 2011.gada martā un jau pirmo gadu

jams veiksmes stāsts! Fenomenāls iedvesmas avots!”

izdevās noslēgt ar pozitīvu bilanci. Uzstādītais mērķis - nākamajā gadā peļņu dubultot, tika izpildīts ar uzviju, un uzņēmums

Egija un Līva attīstījušas ideju par sajūtu virtenēm - dažādu

jau varēja paplašināties. Pēc trešā gada finanšu rādītājiem

krāsu gaismas lampiņām, kuras pēdējo gadu laikā Latvijā kļu-

nostiprinājusies pārliecība, ka esam uz pareizā ceļa.

vušas ļoti populāras un pieprasītas. Nu jau uzņēmums attīstījies divos virzienos – darbojas gan veikals, gan arī tiek piedā-

Ar jauniešiem pārrunājot uzņēmēja darba ikdienu, īpašnieces

vāta pasākumu dekorēšana. Sadarbība notiek arī ar daudzām

aicināja atcerēties, ka visa pamatā ir smags darbs. „Daudzi

valstīm ārpus Latvijas. Taču sākums nav bijis nemaz tik viegls.

jaunie cilvēki mūsdienās grib pelnīt lietu naudu, bet negrib
daudz strādāt. Jāsaprot, ka nauda būs tikai tad, ja tu daudz un

„Mums bija ideja, bet nebija naudas,” saka Egija, kura Banku

cītīgi strādāsi. Ir jāsāk no mazumiņa. Nav jābaidās no darba.

augstskolā absolvējusi studiju programmu „Finanses”. „Ja man

Savs uzņēmums nenozīmē, ka varēšu sēdēt ērtā krēslā un

nebūtu studiju laikā iegūto zināšanu par uzņēmuma dibināša-

izrīkot pārējos. Tās ir arī negulētas naktis, stingra sava laika un

nu, vadīšanu, finansēm, diez vai mums viss būtu tik veiksmīgi

resursu plānošana,” saka E.Taube.

izdevies. Studiju laikā praktizējos nozares uzņēmumus, devos
pieredzes apmaiņas programmā uz Beļģiju, piedalījos projek-

Projekts „Latvijas skolu izglītojamo intereses par inovatīviem

tos un veidoju biznesa plānus,” turpina Egija. Kā vienu no vis-

uzņēmumiem rosināšanas pasākumu rīkošana” tiek īstenots

svarīgākajām augstskolas laikā iegūtajām vērtībām viņa min

aktivitātes „Inovatīvas uzņēmējdarbības motivācijas program-

pasniedzēju fenomenālo spēju saviem studentiem likt noticēt –

mas” ietvaros un to līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības

viss ir iespējams!

fonds un Eiropas Savienība. Projekta ietvaros Banku augstskola kopumā visā Latvijā organizēs 80 pasākumus, kuru laikā

Tā kā savu bakalaura darbu Banku augstskolā Egija rakstījusi

vidusskolu jaunieši dosies vizītēs uz inovatīviem Latvijas uzņē-

par uzņēmējdarbības finansēšanas iespējām, tad zināja, ka

mumiem. Vizīšu laikā skolēni uzzinās arī par uzņēmējdarbības

pastāv Hipotēku bankas (tagad Altum) programma uzņēmēj-

atbalsta iespējām Latvijā un biznesa inkubatoriem.

darbības uzsākšanai. Tur topošās uzņēmējas arī vērsušās pēc
atbalsta.

Vairāk lasi BA mājaslapā.
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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
LAI IZDODAS PIEPILDĪT SAPŅUS UN VĒLMES!

Bezgala daudz labu vārdu, no sirds teiktu “paldies” un

nāja absolventus arī turpmāk noteikti uzturrēt saikni ar savu

jauku vēlējumu – tāda bija 27.jūnija diena vairāk nekā 160

augstskolu. “Banku augstskola – izcila izglītība un vērtīgi kon-

Banku augstskolas pirmā līmeņa, bakalaura un maģistra

takti, kurus es esmu ieguvis, pēc absolvēšanas darbojoties

studiju programmu absolventiem, viņu tuviniekiem un

augstskolas absolventu asociācijā. Pievienojies un tu iegūsi

draugiem, augstskolas docētājiem. 44 absolventi ieguva

lielisku iespēju kopā domāt, darīt un kļūt liekākam!” aicina Kris-

maģistra grādu, 106 — bakalaura grādu un 15 studenti

taps.

absolvēja 1.līmeņa studiju programmu.
Īpaša šī diena bija arī divpadsmit bakalaura studiju programPrieks un lepnums, gandarījums par paveikto! Jo īpašs prieks

mas „Finanses” studentiem, kuri bija pirmie, kas kopā ar diplo-

par mūsu absolventiem – izcilniekiem: Sanitu Gorbačovu, Lau-

mu saņēma SQA (Scottish Qualifications Authority) starptautis-

ru Polovjanovu, Beāti Leimani, Andri Ābeli, Signi Znotiņu-Znotu

ko sertfikātu par iegūto finanšu vadītāja profesionālo kvalifikā-

un Timuru Borisovu.

ciju.

SQA akreditāciju Banku augstskola ieguva 2013.gada

aprīlī, šī akreditācija augstskolai piešķir aģentūras atzīta sertiSvinīgajā ceremonijā absolventus sveica Banku augstskolas

fikācijas centra statusu un dod tiesības īstenot SQA sertificētu

(BA) rektors Andris Sarnovičs, BA sadarbības augstskolas -

apmācības moduli „Finanšu vadība”. Pēc moduļa apgūšanas

SBS Swiss Business School rektors Berts Wolfs, BA studiju

tiek piešķirta finanšu vadītāja profesionālā kvalifikācija un iz-

prorektore Līga Peiseniece, programmu direktores Elita Lielā,

sniegts starptautisks sertifikāts.

Tatjana Mavrenko, Dita Danosa, Anda Ziemele, valsts pārbau-

Ir pieejamas arī izlaiduma bildes lejuplādēšanai:
h t t ps : / / w w w . f lic k r. c o m / p h ot os / b a nk ua u gs t s k o la /
sets/7200157645028311378/

dījumu komisijas priekšsēdētājs Kārlis Ketners, nodibinājuma
„Banku augstskolas biznesa un finanšu pētniecības centrs”
valdes priekšsēdētājs Andris Nātriņš, kā arī BA absolventu
asociācijas padomes pārstāvis Kristaps Jēkabsons. Viņš aici-

Gaidām Banku augstskolas pulkā jaunos studentus!
Kļūstot par mūsējo, zini - Tevi gaida aizraujošas studijas starptautiskā vidē, iespēja doties ERASMUS
studijās un praksē uz daudzu valstu augstskolām, biznesa projekti, radoši pasākumi un daudzveidīga
ārpusstudiju dzīve. Uz tikšanos!
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

UZZINI VAIRĀK:
www.ba.lv
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