2016/2017

DARBAM
TALANTAM

STUDIJU PROGRAMMU
KATALOGS

BA SCHOOL OF
BUSINESS AND FINANCE

PRIEKŠROCĪBAS, KO SNIEDZ AUGSTĀKĀ
LĪMEŅA STUDIJAS ..........................................................................3
FAKTI PAR BANKU AUGSTSKOLU ...........................................5
EFEKTĪVAS STUDIJU METODES................................................5
AUGSTĀKĀ LĪMEŅA STUDIJAS FINANŠU JOMĀ...............6
MAĢISTRS
FINANSES .................................................................................8
FINANŠU VADĪBA ...............................................................10
STARPTAUTISKĀS FINANSES UN
BANKU DARBĪBA ................................................................ 12
AUGSTĀKĀ LĪMEŅA STUDIJAS BIZNESA JOMĀ ............. 14
MAĢISTRS
UZŅĒMĒJDARBĪBAS VADĪŠANA ................................. 16
INOVATĪVĀ UZŅĒMĒJDARBĪBA ................................... 18
UZŅĒMUMU VADĪŠANA RADOŠAJĀS
INDUSTRIJĀS .......................................................................20
KIBERDROŠĪBAS PĀRVALDĪBA ................................... 22
DOKTORS
BIZNESA VADĪBA .............................................................. 24

PRIEKŠROCĪBAS,
KO SNIEDZ
AUGSTĀKĀ LĪMEŅA
STuDIJAS:

IZVĒLIES BA

SATuRS:
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praktiskās pieejas vietējā un starptautiskajā uzņēmējdarbības un finanšu vidē;
kompetence pielietot pētniecības metodes organizāciju vadīšanā;
spējas pielietot iegūtās zināšanas un prasmes praksē,
dažādu kompleksu situāciju, problēmu un praktisku uzdevumu risināšanā;
prasme vadīt kolektīvu, darboties starpkultūru vidē un
sadarboties ar dažādām ieinteresētām pusēm.

PIETEIKŠANĀS STUDIJĀM ........................................................ 26
PRASĪBAS IEPRIEKŠĒJAI IZGLĪTĪBAI STUDIJĀM
MAĢISTRANTŪRĀ ........................................................................ 27
KREDĪTI UN STUDIJU MAKSAS ATLAIDES ........................ 28
PASĀKUMU KALENDĀRS.......................................................... 28
ĀRPUSSTUDIJU AKTIVITĀTES ................................................ 29
STARPTAUTISKĀ SADARBĪBA ...............................................30
ABSOLVENTU ASOCIĀCIJA ...................................................... 31

2

3

1992
14

STUDIJU
PROGRAMMAS

1600 9500

500

100
PARTNERAUGSTSKOLAS

35

98,2%

EFEKTĪVAS STUDIJU
METODES

IZVĒLIES BA

TOP 5

Studijas tiek īstenotas pieredzējušu un profesionālu pasniedzēju vadībā;
Individuāla attieksme – nelielas studentu grupas, individuāli patstāvīgie darbi studiju kursa laikā un regulāras individuālās konsultācijas;
Studiju metodes, kas veicina analītisko, kritisko, sistēmisko un radošo domāšanu,
veido komunikāciju prasmes; lekcijas, semināri, praktiskie darbi, līdzdalība starptautiskos projektos, tikšanās ar uzaicinātajiem ekspertiem, nozares profesionāļiem;
Studiju process pamatā norisinās, balstoties uz problem–based learning, t.i. uz
problēmsituāciju analīzi, un citiem pētāmiem materiāliem, tas ļauj attīstīt teorijas
pielietojuma spējas, diskusijas, argumentācijas prasmes, kuras pielietot savu pētnieciskās literatūras un nozares praktisko problēmu analīzes rezultātā gūto teorētisko atziņu prezentēšanai;
Katram studiju kursam tiek izvēlētas piemērotākās mācību metodes, lielāku uzmanību veltot praktiskām nodarbībām. Apmācības procesā tiek izmantotas datorklases ar specializētām datorprogrammām (SPSS, MS Project u.c.) un pieeju
zinātniskajām datu bāzēm;
Studiju kursi un to materiāli tiek sagatavoti elektroniskā veidā un ir pieejami studentiem Moodle sistēmā (e-platformā), kurai var pieslēgties gan atrodoties augstskolā, gan ārpus tās. Atsevišķos studiju kursos pārbaudījumi tiek organizēti elektroniski.

Banku augstskola ir valsts dibināta augstākās izglītības
iestāde, kas jau vairāk nekā divdesmit gadus ir viena no
atpazīstamākajām Latvijas biznesa skolām. Banku augstskolai
uzticas darba devēji, tās diplomi ir starptautiski atzīti.
Maģistra studijas ir loģisks augstākās izglītības tuprinājums,
kas studējošajiem sniedz iespēju mērķtiecīgi paplašināt un
padziļināt zināšanas un prasmes izvēlētajā biznesa vai finanšu
jomā, lai efektīvi izmantotu tās savā profesionālajā darbībā.
Profesionāļiem ar interesi un spējām pētniecības jomā ir iespēja
iegūt doktora zinātnisko grādu (Dr.sc.administr.), studējot
kopīgajā biznesa vadības doktorantūrā.
Banku augstskolas rektors,
asociētais profesors
Andris Sarnovičs
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FINANŠU IZGLĪTĪBA

AUGSTĀKĀ
LĪMEŅA
STUDIJAS
FINANŠU
JOMĀ

Nozares studiju kursi

Vadībzinību, psiholoģijas un pētnieciskā darba studiju kursi

“Esmu pārliecināts, ka
maģistra studiju programma
“Starptautiskās finanses un banku
darbība” ir augstākās kvalitātes
produkts, kas pašlaik ir pieejams
Latvijā studējošajiem – sevi
un savus resursus cienošajiem
profesionāļiem – esošajiem un
topošajiem starptautiska līmeņa
finansistiem un uzņēmējiem.”
Andris Baumanis

Latvijas Republikas Finanšu ministrijas
Budžeta departamenta direktora vietnieks
6
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PROGRAMMAS SATURS
Nozares studiju kursi
Uzņēmuma finanšu vadība:
Finanšu grāmatvedība un analīze
Finanšu vadība
Finanšu tirgi
Modelēšana un prognozēšana
Risku vadība
Sabiedriskā sektora ekonomika un finanses
Nodokļu politika Eiropas vidē

Banku augstskolā programma tiek īstenota
kopš 2005. gada un tiek regulāri aktualizēta
atbilstoši nozares tendencēm.

FINANŠU IZGLĪTĪBA

MAĢISTRS

FINANSES

Programma sagatavo finansistus, kuri
nodarbojas ar finanšu prognozēšanu un
plānošanu, investīciju projektu sagatavošanu,
finanšu tirgus parādību analizēšanu;

Vadībzinību, psiholoģijas un pētnieciskā darba studiju kursi

3 414 EUR

Ilgtspējīga organizācija un vadība:
Stratēģiskā vadīšana
Stratēģiskā finanšu vadība
Projektu vadīšana un finansēšana
Pētniecības metodes biznesā
Finanšu sektora vadība:
Banku vadība *
Apdrošināšanas finanšu vadība *
Ilgtspējīga līderība
Radošā domāšana
Starpkultūru saskarsme *
Intelektuālā īpašuma aizsardzība *
Korporatīvā sociālā atbildība *

4 040 EUR

*Izvēles studiju kursi

Prasības iepriekšējai izglītībai:
Profesionālais vai akadēmiskais bakalaura grāds (plašāka informācija 27. lpp.)
Kvalifikācija:
Finansists

Studiju pamatvaloda:
Latviešu

Grāds:
Profesionālā maģistra
grāds finansēs

Studiju forma:
Pilna laika studijas

GADI

GADI

studējošiem, ar iepriekš iegūtu
profesionālo bakalaura grādu

Augsti kvalificēts finanšu speciālists darbam kredītiestādēs,
ieguldījumu un apdrošināšanas sabiedrībās, kā arī visu veidu sabiedriskā un privātā sektora uzņēmumos.
Turpmāko studiju iespējas:
Doktorantūra
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Lekcijas plānotas divas līdz
trīs reizes nedēļā darba dienu
vakaros no plkst. 18:00 līdz 21:10.
Studiju maksa par programmu:

Studiju ilgums:

Absolventa profils:

Studiju grafiks:

studējošiem, ar iepriekš iegūtu
akadēmisko bakalaura grādu

Sagaidāmie studiju rezultāti:
Padziļinātas zināšanas un izpratne par finanšu procesiem, to
daudzveidīgo norišu kopsakarībām un attīstības tendencēm
globalizācijas kontekstā;
Spēja patstāvīgi pielietot jaunākās teorijas, atklājumus, metodes un problēmu risināšanas prasmes, lai veiktu zinātniski pētniecisku darbību vai augsti kvalificētas profesionālās funkcijas;
Spēja sadarboties ar dažādu struktūrvienību darbiniekiem, tiešo vadību un partneriem, kā arī uzņemties atbildību par personāla grupu darba rezultātiem un to analīzi;
Izpratne par uzņēmuma saimnieciskajām un finansiālajām kopsakarībām, spēja prognozēt uzņēmuma vai iestādes finansiālo
darbību ietekmējošos faktorus, prasme analizēt, novērtēt un
optimizēt kapitāla struktūru uzņēmumā, kā arī spēja noteikt uzņēmuma tirgus vērtību un izstrādāt uzņēmuma vērtības palielināšanas projektus.

Prakse:
6 nedēļas
32 nedēļas

Starptautiskās
studiju iespējas:
no 2 līdz 12 mēnešiem studēt vai
iziet praksi ārvalstīs ERASMUS+
studentu apmaiņas programmā;
piedalīties partneraugstskolu
organizētajās starptautiskajās
projektu nedēļās.

Valsts
pārbaudījums:
Maģistra darbs
Diplomdarbs,
maģistra darbs
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PROGRAMMAS SATURS
Nozares studiju kursi
Finanšu vadība un starptautiskās finanses:
Uzņēmumu darbības ārējos tirgos mērķi, stratēģijas un ieejas veidi
Starptautisko finanšu regulējums un integrācija
Investīciju un finanšu vadība uzņēmumā

Banku augstskolā programma tiek īstenota
kopš 2010. gada un tiek regulāri aktualizēta
atbilstoši nozares tendencēm.

FINANŠU IZGLĪTĪBA

MAĢISTRS

FINANŠu
VADĪBA

Programma sagatavo finanšu analītiķus ar
uzņēmumu finansiālās darbības stratēģijas
izstrādāšanas, finanšu resursu piesaistes
un optimālas izvietošanas prasmēm, kuri
organizē un vada uzņēmuma finanšu darbību;

Vadībzinību, psiholoģijas un pētnieciskā darba studiju kursi
Pētniecības metodes biznesā
Finanšu modelēšana un prognozēšana
Ilgtspējīga līderība *
Radošā domāšana *

Prasības iepriekšējai izglītībai:
Profesionālais bakalaura grāds (plašāka informācija 27. lpp.)
Kvalifikācija:
Finanšu analītiķis

Studiju pamatvaloda:
Latviešu

Grāds:
Profesionālā maģistra
grāds finansēs

Studiju forma:
Pilna laika studijas

Studiju ilgums:

Studiju grafiks:
*Izvēles studiju kursi

Lekcijas plānotas divas reizes
mēnesī sestdienās un svētdienās
no plkst. 9:00 līdz 16:10, eksāmeni –
divas reizes mēnesī piektdienās
no plkst. 18:00 līdz 21:10
Studiju maksa par programmu:
2 280 EUR

Absolventa profils:
Augsti kvalificēts speciālists
darbam kredītiestādēs, ieguldījumu un apdrošināšanas
sabiedrībās, kā arī visu veidu
sabiedriskā un privātā sektora uzņēmumos.
Turpmāko studiju iespējas:
Doktorantūra
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Sagaidāmie studiju rezultāti:
Prasme novērtēt un analizēt finanšu vidi vietējā un starptautiskajā tirgū;
Prasme analizēt sarežģītas zinātniskas un profesionālas problēmas un kritiski novērtēt situāciju, risināt aktuālos uzņēmuma finanšu vadības jautājumus, pieņemt lēmumus, kā arī veikt
augsti kvalificētas profesionālās funkcijas;
Spēja demonstrēt uzņēmuma finanšu vadības un prognozēšanas prasmes, tā nodrošinot uzņēmuma konkurētspēju un
paaugstinot tā pievienoto vērtību globālās ekonomikas attīstības mainīgajos apstākļos;
Spēja strādāt komandā, kā arī izprast dažādu grupu intereses,
prasme argumentēti izskaidrot viedokli un diskutēt, labas komunikācijas un konfliktu risināšanas prasmes;
Izpratne un spēja uzņemties ētisku atbildību par profesionālās
darbības ietekmi uz vidi un sabiedrību.

Prakse:
6 nedēļas

Starptautiskās
studiju iespējas:
no 2 līdz 12 mēnešiem studēt vai
iziet praksi ārvalstīs ERASMUS+
studentu apmaiņas programmā;
piedalīties partneraugstskolu
organizētajās starptautiskajās
projektu nedēļās.

Valsts
pārbaudījums:
Maģistra darbs
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PROGRAMMAS SATURS
Nozares studiju kursi
Finanšu grāmatvedība un analīze
Finanšu vadība
Starptautiskā finanšu vadība
Starptautiskās finanšu institūcijas un tirgi
Vērtspapīru investīciju analīze
Risku vadība
Vadības ekonomika
Mārketinga vadība
Jaunu uzņēmumu dibināšana
Nākotnes finanšu darījumi un opcijas
Nodokļu optimizācija *
Aktīvu un fondu pārvaldīšana *
EXCEL finansēs *

Dubultdiplomu studiju programma tiek
īstenota sadarbībā ar Šveices biznesa skolu
Cīrihē, Šveicē (SBS Swiss Business School),
piedaloties SBS profesoriem;
Vienīgā programma Latvijā, kas nodrošina
specializāciju starptautiskajās finansēs un
banku darbībā, kā arī iespēju vienlaicīgi iegūt
MBA grādu no ārzemju partneraugstskolas.

Vadībzinību, psiholoģijas un pētnieciskā darba studiju kursi

Prasības iepriekšējai izglītībai:
Profesionālais vai akadēmiskais bakalaura grāds (plašāka informācija 27. lpp.)
Kvalifikācija:
Finansists

Grāds:

Studiju
pamatvaloda:
Angļu
Studiju forma:
Pilna laika studijas

FINANŠU IZGLĪTĪBA

MAĢISTRS

STARPTAUTISKĀS
FINANSES uN
BANKU DARBĪBA

Programma sagatavo augsti kvalificētus
speciālistus vadošajam darbam starptautisko
finanšu un biznesa jomās;

Projektu izstrāde un vadība
Informatīvo sistēmu vadīšana
Biznesa pētniecība *
Komercdarbības starptautiskā tiesiskā vide *
Cilvēkresursu vadīšana *
Intelektuālais īpašums *
Komunikācijas prasmes biznesā *
Komercdarbības ētika *
Starpkultūru saskarsme *
Ilgtspējīgā līderība *

Studiju grafiks:
Profesionālā maģistra
grāds finansēs;
Šveices Biznesa skolas
maģistra grāds
uzņēmējdarbības
vadīšanā (MBA).

Lekcijas plānotas
divus darba dienu vakarus,
vienu reizi mēnesī – sestdienās
un svētdienās

Studiju maksa par programmu:

Studiju ilgums:

*Izvēles studiju kursi

9 000 EUR
GADI

studējošiem, ar iepriekš iegūtu
profesionālo bakalaura grādu
Absolventa profils:
Augsti kvalificēts vadošais
speciālists darbam investīciju
kompānijās, finanšu un kredītiestādēs, audita kompānijās,
apdrošināšanas sabiedrībās,
kā arī var vadīt vidējas un lielas korporācijas vai dibināt
savus uzņēmumus.
Turpmāko studiju iespējas:
Doktorantūra
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9 626 EUR

GADI

studējošiem, ar iepriekš iegūtu
akadēmisko bakalaura grādu

Sagaidāmie studiju rezultāti:
Prasme vadīt uzņēmumu atbilstoši izvirzītajiem mērķiem;
Prasme vadīt uzņēmuma finanses, nodrošinot uzņēmuma
rentablu darbību un ilgtermiņa attīstību;
Prasme novērtēt un samazināt finanšu un biznesa riskus;
Prasme pielietot finanšu instrumentus;
Spēja izprast un kritiski novērtēt datus, aktuālās parādības
vietējā un starptautiskajos finanšu un kapitāla tirgos;
Spēja izprast un kritiski novērtēt uzņēmuma biznesa procesus;
Spēja strādāt individuāli un vietējā/starptautiskajā komandā.

Prakse:
6 nedēļas
32 nedēļas

Starptautiskās
studiju iespējas:
no 2 līdz 12 mēnešiem studēt vai
iziet praksi ārvalstīs ERASMUS+
studentu apmaiņas programmā;
piedalīties partneraugstskolu
organizētajās starptautiskajās
projektu nedēļās.

Valsts
pārbaudījums:
Maģistra darbs
Diplomdarbs,
maģistra darbs
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FINANŠU IZGLĪTĪBA

AUGSTĀKĀ
LĪMEŅA
STUDIJAS
BIZNESA
VADĪBĀ

Nozares studiju kursi

Vadībzinību, psiholoģijas un pētnieciskā darba studiju kursi

Pilnvērtīgas studiju programmas,
profesionāli pasniedzēji, padziļinātas
lietišķās svešvalodas studijas un
Banku augstskolas diploma augstais
prestižs – esmu apmierināts,
ka toreiz izvēlējos studēt tieši šeit.
Nauris Jonass

14

AS “Sonora” Uzbekistānas �iliāles
direktors, Banku augstskolas bakalaura
un maģistra studiju programmu
„Uzņēmējdarbības vadīšana” absolvents
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PROGRAMMAS SATURS
Nozares studiju kursi
Uzņēmējdarbības ilgtspējīgā attīstība:
Ekonomika vadītājiem
Inovatīvā uzņēmējdarbība
Cilvēkresursu vadīšana
Pētniecības metodes biznesā
Uzņēmējdarbības finanšu vadīšana:
Vadības grāmatvedība
Finanšu vadība
Uzņēmējdarbība un tiesības:
Komercdarbības tiesiskā vide
Starptautiskās komerctiesības

Noderīga dažādu profesiju pārstāvjiem
vadītāja kompetences paaugstināšanai;
Banku augstskolā tiek īstenota kopš
2006. gada un tiek regulāri aktualizēta
atbilstoši nozares tendencēm.

Vadībzinību, psiholoģijas un pētnieciskā darba studiju kursi
Uzņēmumu ilgtspējīgas konkurētspējas vadīšana:
Uzņēmuma darbības stratēģijas starptautiskajā vidē
Uzņēmējdarbības uzsākšana starptautiskajā vidē
Starptautiskā mārketinga vadīšana
Efektivitātes vadīšana uzņēmumos
Projektu un risku vadīšana:
Starptautisko projektu vadīšana
Risku vadīšana projektos
Intelektuālā īpašuma aizsardzība *
Starpkultūru saskarsme *
Nodokļu politika Eiropas vidē *
Patērētāju uzvedība starptautiskajā tirgū *
Korporatīvā sociālā atbildība *
Radošā domāšana *
Ilgtspējīgā līderība *

Prasības iepriekšējai izglītībai:
Profesionālais vai akadēmiskais bakalaura grāds (plašāka informācija 27. lpp.)
Kvalifikācija:
Uzņēmumu un iestāžu
vadītājs

Studiju pamatvaloda:
Latviešu

Grāds:
Profesionālā maģistra
grāds uzņēmumu un
organizāciju vadīšanā

Studiju forma:
Pilna laika studijas

Studiju grafiks:
Lekcijas plānotas divas līdz
trīs reizes nedēļā darba dienu
vakaros no plkst. 18:00 līdz 21:10.

Studiju maksa par programmu:

Studiju ilgums:

3 414 EUR
GADI

studējošiem, ar iepriekš iegūtu
profesionālo bakalaura grādu
Absolventa profils:
Augsti kvalificēts uzņēmumu,
iestāžu vai to struktūrvienību
vadītājs, arī uzņēmējs.
Turpmāko studiju iespējas:
Doktorantūra
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4 040 EUR

GADI

BIZNESA VADĪBAS IZGLĪTĪBA

MAĢISTRS

UZŅĒMĒJDARBĪBAS
VADĪŠANA

Programma sagatavo konkurētspējīgus
uzņēmējus un vadītājus, kuri spēj definēt
uzņēmuma darbības pamatprincipus, plānot
un vadīt darbu atbilstoši uzņēmuma mērķiem,
strādāt ar cilvēkiem un būt gataviem dažādām
pārmaiņām mainīgajā biznesa vidē;

*Izvēles studiju kursi

studējošiem, ar iepriekš iegūtu
akadēmisko bakalaura grādu

Sagaidāmie studiju rezultāti:
Spēja demonstrēt padziļinātas zināšanas un izpratni par ekonomikas daudzveidīgo norišu kopsakarībām, attīstības tendencēm globalizācijas kontekstā;
Prasme analizēt sarežģītas zinātniskas un profesionālas problēmas un kritiski novērtēt situāciju, risināt aktuālos uzņēmuma
vadīšanas jautājumus, pieņemt lēmumus, kā arī veikt augsti
kvalificētas profesionālas funkcijas;
Spēja demonstrēt uzņēmuma un projektu vadīšanas prasmes,
nodrošinot uzņēmuma konkurētspējīgu darbību, paaugstinot
tā pievienoto vērtību mainīgajos un globālās ekonomikas ilgtspējīgas attīstības apstākļos;
Prasme novērtēt un analizēt uzņēmējdarbības vidi vietējā un
starptautiskajā tirgū;
Prasme strādāt komandā, spēj izprast dažādu grupu intereses,
argumentēti izskaidrot viedokli un diskutēt, uzrāda labas komunikācijas un konflikta vadīšanas prasmes.

Prakse:
6 nedēļas
32 nedēļas

Starptautiskās
studiju iespējas:
no 2 līdz 12 mēnešiem studēt vai
iziet praksi ārvalstīs ERASMUS+
studentu apmaiņas programmā;
piedalīties partneraugstskolu
organizētajās starptautiskajās
projektu nedēļās.

Valsts
pārbaudījums:
Maģistra darbs
Diplomdarbs,
maģistra darbs
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PROGRAMMAS SATURS
Nozares studiju kursi
Inovatīvā uzņēmējdarbība un mārketings:
Uzņēmējdarbība un ekonomika
Inovatīvā uzņēmējdarbība
Finanšu vadība inovatīvā uzņēmumā:
Uzņēmumu finanšu vadība
Inovāciju finansēšana

Programma specializēta uz inovāciju vadīšanu
un inovatīvu metožu pielietošanu uzņēmumu
vadīšanā;
Banku augstskolā tiek īstenota kopš 2010. gada
un tiek regulāri aktualizēta atbilstoši nozares
tendencēm.

Vadībzinību, psiholoģijas un pētnieciskā darba studiju kursi
Inovāciju vadīšana:
Inovāciju politika
Inovatīvā darbība uzņēmumā
Inovatīvo procesu vadīšana
Stratēģiskā vadīšana:
Uzņēmuma inovāciju stratēģiskā vadīšana
Efektivitātes vadīšana uzņēmumos
Risku vadība
Biznesa pētniecība
Radošā domāšana *
Ilgtspējīgā līderība *

Prasības iepriekšējai izglītībai:
Profesionālais vai akadēmiskais bakalaura grāds (plašāka informācija 27. lpp.)
Kvalifikācija:
Uzņēmumu un iestāžu
vadītājs

Studiju pamatvaloda:
Latviešu

Grāds:
Profesionālā maģistra
grāds uzņēmumu un
organizāciju vadīšanā

Studiju forma:
Pilna laika studijas

Studiju grafiks:
Lekcijas plānotas divas reizes
mēnesī sestdienās un svētdienās
no plkst. 9:00 – 15:50,
eksāmeni – divas reizes mēnesī
piektdienās no plkst. 18:00.

*Izvēles studiju kursi

Studiju maksa par programmu:

Studiju ilgums:

BIZNESA VADĪBAS IZGLĪTĪBA

MAĢISTRS

INOVATĪVĀ
UZŅĒMĒJDARBĪBA

Programma sagatavo konkurētspējīgus
uzņēmējus un vadītājus, kuri spēj noteikt un
formulēt uzņēmuma darbības pamatprincipus,
plānot un vadīt darbu atbilstoši uzņēmuma
mērķiem, strādāt ar cilvēkiem un būt gataviem
dažādām pārmaiņām mainīgajā biznesa vidē;

2 500 EUR
GADI

studējošiem, ar iepriekš iegūtu
profesionālo bakalaura grādu
Absolventa profils:
Augsti kvalificēts uzņēmumu,
iestāžu vai to struktūrvienību
vadītājs ar specializāciju inovatīvajā uzņēmējdarbībā un
inovāciju vadīšanā, arī uzņēmējs.
Turpmāko studiju iespējas:
Doktorantūra
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3 126 EUR

GADI

studējošiem, ar iepriekš iegūtu
akadēmisko bakalaura grādu

Sagaidāmie studiju rezultāti:
Spēj demonstrēt padziļinātas zināšanas un izpratni par uzņēmumu konkurētspēju uz inovatīvo risinājumu bāzes, kas nodrošina pamatu ilgtspējīgai biznesa līderībai, radošai domāšanai un pētniecībai;
Prot patstāvīgi pielietot jaunākās teorijas, metodes un problēmu risināšanas prasmes, lai veiktu pētniecisku un augsti profesionālu darbību jaunu zināšanu radīšanai un inovatīvas uzņēmējdarbības sekmēšanai;
Spēj pieņemt un pamatot lēmumus, kā arī integrēt dažādu
jomu zināšanas inovatīvas uzņēmējdarbības attīstībai un veikt
profesionālo darbību, lietojot jaunas pieejas;
Prot argumentēti izskaidrot un diskutēt par sarežģītiem uzņēmējdarbības aspektiem vietējā un starptautiskajā vidē inovatīvas uzņēmuma darbības veicināšanai;
Spēj pastāvīgi virzīt savu kompetenču pilnveidi un profesionālo izaugsmi inovatīvas uzņēmējdarbības sekmēšanai.

Prakse:
6 nedēļas
32 nedēļas

Starptautiskās
studiju iespējas:
no 2 līdz 12 mēnešiem studēt vai
iziet praksi ārvalstīs ERASMUS+
studentu apmaiņas programmā;
piedalīties partneraugstskolu
organizētajās starptautiskajās
projektu nedēļās.

Valsts
pārbaudījums:
Maģistra darbs
Diplomdarbs,
maģistra darbs
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Starpdisciplināra programma, kurā saplūst
uzņēmējdarbības, menedžmenta, mākslas,
tehnoloģiju un radošas personības attīstības
aspekti;

PROGRAMMAS SATURS
Nozares studiju kursi
Ekonomika vadītājiem
Uzņēmumu stratēģiskā vadīšana radošajās industrijās
Uzņēmumu veidošana un izaugsme
Finanšu vadība
Starptautiskās komerctiesības
Intelektuālais īpašums
Cilvēkresursu pārvaldība
Mārketinga vadīšana radošajās industrijās
Stratēģiskā komunikācija un publiskās attiecības radošajā ekonomikā *
Uzņēmumu vadīšana dizaina industrijā *
Uzņēmumu vadīšana mākslas industrijā *
Uzņēmumu vadīšana jauno mediju un filmu industrijā *
Uzņēmumu vadīšana izpildītājmākslas industrijās *

Sagatavo uzņēmumu vadītājus ar specializāciju
radošo industriju vadīšanā;
Banku augstskolā tiek īstenota kopš 2010. gada
un tiek regulāri aktualizēta atbilstoši nozares
tendencēm.

Prasības iepriekšējai izglītībai:
Profesionālais vai akadēmiskais bakalaura grāds (plašāka informācija 27. lpp.)
Kvalifikācija:
Uzņēmumu un iestāžu
vadītājs

Studiju pamatvaloda:
Angļu

Grāds:
Profesionālais maģistra grāds
uzņēmējdarbības vadībā

Studiju forma:
Pilna laika studijas

Vadībzinību, psiholoģijas un pētnieciskā darba studiju kursi

Studiju grafiks:

Projektu vadīšana
Inovāciju vadīšana pieredzes ekonomikā
Biznesa pētniecība
Biznesa ētiskums un ilgtspēja *
Starpkultūru biznesa saskarsme *
Līderība *
Informācijas tehnoloģijas un sistēmas *
Radošā domāšana

Studijas notiek divus darba dienu
vakarus, vienu reizi mēnesī –
sestdienās un svētdienās

Studiju maksa par programmu:

Studiju ilgums:

*Izvēles studiju kursi

5 550 EUR
GADI

Absolventa profils:
Augsti kvalificēts uzņēmumu,
iestāžu vai to struktūrvienību
vadītājs ar specializāciju radošajās industrijās, arī uzņēmējs.
Turpmāko studiju iespējas:
Doktorantūra

20

6 120 EUR

GADI

studējošiem, ar iepriekš iegūtu
profesionālo bakalaura grādu

BIZNESA VADĪBAS IZGLĪTĪBA

MAĢISTRS

UZŅĒMUMU
VADĪŠANA
RADOŠAJĀS
INDUSTRIJĀS

studējošiem, ar iepriekš iegūtu
akadēmisko bakalaura grādu

Sagaidāmie studiju rezultāti:
Spēja novērtēt un analizēt uzņēmējdarbības vidi, tās ekonomisko, sociālo un tehnoloģisko kontekstu, kā arī uzņēmējdarbības politiku un reģionālo attīstību;
Spēja salīdzināt un pretstatīt dažādas teorētiskās un praktiskās pieejas uzņēmējdarbības vadīšanā un līderībā radošajās
industrijās;
Prasme novērtēt un analizēt inovācijas teorijas, praksi un politikas aspektus, īpašs uzsvars uz radošajām industrijām;
Prasme analizēt, sintezēt un kritiski vērtēt jautājumus, kas skar
uzņēmējdarbību, politiku un radošo industriju vidi;
Prasme vadīt radošās industrijas uzņēmumu, analizējot, plānojot un kontrolējot uzņēmuma stratēģisko, finanšu, cilvēkresursu, mārketinga darbību, pārvaldīt uzņēmuma attīstības un
resursu piesaistes politiku;
Spēja veikt patstāvīgu pētniecisku darbību, sagatavot precīzus
un akurātus pētījuma ziņojumus, skaidras un pamatotas prezentācijas;
Projektu vadīšanas prasmes, ieskaitot laika vadību, prioritāšu
noteikšanu, u.c.

Prakse:
6 nedēļas
32 nedēļas

Starptautiskās
studiju iespējas:
no 2 līdz 12 mēnešiem studēt vai
iziet praksi ārvalstīs ERASMUS+
studentu apmaiņas programmā;
piedalīties partneraugstskolu
organizētajās starptautiskajās
projektu nedēļās.

Valsts
pārbaudījums:
Maģistra darbs
Diplomdarbs,
maģistra darbs
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PROGRAMMAS SATURS
Vadībzinību modulis
Līderība
Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju stratēģija un pārvaldība
Organizāciju teorija
Krīžu pārvaldība
Informācijas drošības risku un atbilstības pārvaldība
Projektu, procesu un profesionāļu vadība

Vienīgā šāda veida starpdisciplinārā
programma Latvijā;
Banku augstskolā tiek īstenota kopš
2015. gada un tiek regulāri aktualizēta
atbilstoši nozares tendencēm.

Kiberdrošības modulis
Kiberdrošība un kritiskās infrastruktūras aizsardzība
Informācijas drošības pārvaldība
Drošības politika, ētiskie un juridiskie aspekti

Prasības iepriekšējai izglītībai:
Profesionālais vai akadēmiskais bakalaura grāds (plašāka informācija 27. lpp.)
Kvalifikācija:
Informācijas drošības
vadītājs

Studiju pamatvaloda:
Angļu un latviešu

Grāds:
Profesionālā maģistra
grāds uzņēmumu un
organizāciju vadīšanā

Studiju forma:
Pilna laika studijas

Studiju grafiks:
Katru otro piektdienu no plkst.
18:00 līdz 21:10, kā arī katru otro
sestdienu un svētdienu
no plkst. 9:00 līdz 16:10

Tehniskais modulis
Informācijas drošības incidentu pārvaldība
Informācijas drošības metodes un rīki
Kibernoziegumu izmeklēšana
Informācijas drošības izpratnes apmācības metodes
Latviešu valoda (ārzemju studentiem)
Brīvās izvēles kursi

Studiju maksa par programmu:

Studiju ilgums:

6 300 EUR
GADI

studējošiem, ar iepriekš iegūtu
profesionālo bakalaura grādu
Absolventa profils:
Augsti kvalificēts informācijas drošības speciālists dažādu nozaru uzņēmumos, valsts
un privātajās iestādēs, spēj
konsultēt uzņēmumus par informācijas drošības, kiberdrošības un privātuma aizsardzības jautājumiem.
Turpmāko studiju iespējas:
Doktorantūra
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6 900 EUR

GADI

BIZNESA VADĪBAS IZGLĪTĪBA

MAĢISTRS

KIBERDROŠĪBAS
PĀRVALDĪBA

Programmas saturā integrētas gan
informācijas drošības vadītājam, gan
kiberdrošības pārvaldībai nepieciešamās
kompetences;

studējošiem, ar iepriekš iegūtu
akadēmisko bakalaura grādu

Sagaidāmie studiju rezultāti:
Zina un izprot informācijas drošības pārvaldības jautājumus
un to ietekmi uz uzņēmuma/organizācijas konkurētspēju un
attīstību, stabilu un ilgtspējīgu darbību;
Īsteno informācijas drošības pārvaldību, zina un prot patstāvīgi pielietot informācijas drošības rīkus un metodes uzņēmuma/organizācijas kritisko resursu aizsardzībai;
Prot patstāvīgi identificēt un kritiski analizēt ar kiberdrošību
saistītos riskus, noteikt un uzraudzīt mērījumus informācijas
drošības pārvaldības sasniedzamo rezultātu novērtēšanai.
Prot analizēt un novērtēt sasniegtos rezultātus, pieņemt lēmumus, izstrādāt un ieviest inovācijas operatīvās un stratēģiskās
darbības pilnveidei;
Prot sadarboties, komunicēt, konsultēt, skaidrot un argumentēt informācijas drošības pārvaldības mērķus un rezultātus ieinteresētajām pusēm;
Spēj virzīt savu un citu darbinieku kiberdrošības kompetenču
pilnveidi un specializāciju.

Prakse:
6 nedēļas
32 nedēļas

Starptautiskās
studiju iespējas:
no 2 līdz 12 mēnešiem studēt vai
iziet praksi ārvalstīs ERASMUS+
studentu apmaiņas programmā;
piedalīties partneraugstskolu
organizētajās starptautiskajās
projektu nedēļās.

Valsts
pārbaudījums:
Maģistra darbs
Diplomdarbs,
maģistra darbs
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BIZNESA
VADĪBA

Paredzēta speciālistiem ar darba pieredzi
komercdarbības vadībā, organizāciju vadīšanā;
Tiek realizēta kopīgi ar Rīgas Starptautisko
ekonomikas un biznesa administrācijas
augstskolu (RISEBA) un sadarbībā Stockholm
School of Economics in Riga (SSE Riga) un
Kaiserslautern University of Applied Sciences
(Vācija);
Pieejamas valsts budžeta vietas un stipendijas.

Prasības iepriekšējai izglītībai:
Informācija 26. lpp.
Grāds:
Zinātņu doktors
vadībzinātnē
Studiju pamatvaloda:
Latviešu vai angļu

Studiju ilgums:
pilna laika
studijās
(maksimālais
GADI
studiju ilgums –
pieci gadi)

Studiju forma:
Pilna laika studijas
Nepilna laika studijas

GADI

nepilna laika
studijās
(maksimālais
studiju ilgums –
seši gadi)

Studiju grafiks:
Lekcijas tiek organizētas katru
otro piektdienu plkst.18:00-21:00
un katru otro sestdienu un
svētdienu plkst.10:00-17:15.

Studiju maksa par gadu:
3 190 EUR (latviešu valodā)
3850 EUR (angļu valodā)

Studiju programmas obligātie, daļējās izvēles
un brīvās izvēles studiju kursi pārstāv galvenās uzņēmējdarbības vadības teorētiskās jomas: stratēģiskā vadīšana, finanšu vadīšana,
mārketinga vadīšana, riska vadīšana un krīzes
menedžments, kvalitātes vadīšana, vadīšanas
ekonomika u.c. studiju priekšmeti;
Lielāko programmas daļu veido studenta
pētnieciskais darbs (publikācijas, piedalīšanās starptautiskās konferencēs un semināros,
promocijas darba sagatavošana un aizstāvēšana);
Studiju programmas didaktiskā koncepcija
sakņojas individuālu jaunu zināšanu izstrādē,
balstoties uz galveno uzņēmējdarbības jautājumu padziļinātu izpēti problēmorientētos
studiju kursos un uz interaktīvo sadarbību;
Doktorantūras studiju procesa operatīvo un
stratēģisko vadību nodrošina Kopējās doktora
studiju programmas padome, kurā ir trīs pārstāvji no katras partneraugstskolas un viens
studējošo pārstāvis. Padome ne retāk kā reizi
divos mēnešos vadības sapulcēs risina operatīvos un stratēģiskos jautājumos, pieņem
lēmumus. Padome izskata doktorantu darba
atskaites, darba plānojumu kārtējam studiju
gadam, promocijas darbu tēmu pieteikumus,
kā arī citus programmas norises kvalitatīvos
kritērijus;
Doktora studiju programmas īstenošanas gaitā tiek nodrošināta individuālā pieeja un atgriezeniskā saite ar doktorantiem.

Studiju rezultāti:
Programmas studiju rezultāti ir orientēti uz
zinātņu doktoru sagatavošanu un atbilst aktuālajām sabiedrības un tautsaimniecības attīstības prasībām Latvijā.
Programma sagatavo speciālistus pētniekus
zinātnes nozares “Vadībzinātne” apakšnozarē
“Uzņēmējdarbības vadība”, kuri jau doktora
izglītības pakāpē veido savu pētniecisko kapacitāti, pamatojoties uz Latvijas un starptautiskās uzņēmējdarbības likumsakarībām, vajadzībām un aktuālo problemātiku.
Potenciālajiem doktora grāda ieguvējiem tiek
nodrošināts jauns sociāli ekonomiskais statuss, kā arī sniegta iespēja indivīda mūžizglītības vajadzību apmierināšanai, atbildot uz
sabiedrības prasībām pēc speciālistiem, kas
spēj dot radošu ieguldījumu inovatīvas tautsaimniecības vides funkcionēšanā;
Doktora studiju programmā katrs studējošais
kā indivīds var izpaust savu radošo un inovatīvo potenciālu, kas būs topošā pētnieka un/
vai biznesa un finanšu nozares profesionāļa
izšķirošā pievienotā vērtība.

BIZNESA VADĪBAS IZGLĪTĪBA

DOKTORS

Studiju process:

Studiju programmas mērķis:
Sagatavot augstākās kvalifikācijas speciālistus – zinātņu doktorus vadībzinātnes nozares
uzņēmējdarbības vadības apakšnozarē;
Stiprināt vadībzinātni kā zinātņu nozari Latvijā, kuras dinamiskai attīstībai ir būtiski nepieciešami augsti kvalificēti pētnieki, kas spēj
radīt un attīstīt bāzi;
Veicināt lietišķo pētniecību šajā zinātnes nozarē, tādējādi dodot nozīmīgu ieguldījumu uzņēmējdarbības un uzņēmumu attīstībā Latvijā.
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PIETEIKŠANĀS STUDIJĀM
MAĢISTRANTŪRĀ

DOKTORANTŪRĀ
Nepieciešamā izglītība: maģistra grāds sociālajās zinātnēs – ekonomikā vai uzņēmējdarbības vadībā - vai maģistra grāds humanitārajās vai tehniskajās zinātnēs, ja pretendentam ir
vismaz divu gadu darba pieredze komercdarbības vadībā, sabiedrības vadībā vai izglītības
darba vadībā (kas ir apliecināta pretendenta
CV) un pietiekamas zināšanas uzņēmējdarbības vadības zinībās.
Lai pieteiktos studijām, no 2016. gada 7. novembra līdz 28. novembrim (iepriekš piesakoties pa tālruni 6 7 360 698) personīgi jāiesniedz šādi dokumenti:
aizpildīta pieteikuma anketa;
augstākās izglītības dokumentu (bakalaura
un maģistra diplomu) un to pielikumu kopijas, uzrādot oriģināli;
pretendenta dzīves gājuma un profesionālās darbības apraksts (CV);
pretendenta zinātniskais referāts (līdz
10 lpp.) vai publikāciju kopums atbilstoši
pretendenta pētnieciskajām interesēm;
pases kopija, uzrādot oriģinālu;
pieteikuma maksas (45 EUR) maksājuma
čeks vai, veicot pārsskaitījumu, maksājuma
uzdevuma kopija.
Pieteikumi tiks izskatīti līdz 2016. gada 5. decembrim.
Iestājpārbaudījums: pārrunas (t.sk. zinātniskā
referāta prezentācija angļu valodā) tiek organizētas 2016. gada decembra pirmajā nedēļā
doktora studiju programmas Uzņemšanas komisijas priekšsēdētāja noteiktajos laikos.
Reģistrācija studijām un studiju līguma slēgšana – 2016. gada 16. decembrī. Reģistrējoties
pretendentam jāuzrāda pase un jānofotografējas.
Studiju sākums – 2017. gada 6. janvārī.

Profesionālais
bakalaura grāds

Akadēmiskais
bakalaura grāds

Profesionālā bakalaura grāds ekonomikā,
finansēs, vadībzinībās un/vai 2. līmeņa augstākā profesionālā kvalifikācija ekonomikā,
finansēs vai vadībzinībās, kura iegūta pabeidzot vismaz 4 gadīgo profesionālo izglītību
vai citās zinātnēs ar nosacījumu, ja ir vismaz
3 gadu darba pieredze finanšu jomā

Akadēmiskais
bakalaura
grāds ar nosacījumu, ja ir
vismaz 3 gadu darba pieredze finanšu jomā

Profesionālā bakalaura grāds ekonomikā,
finansēs, vadībzinībās un/vai 2.līmeņa augstāko profesionālā kvalifikācija ekonomikā,
finansēs vai vadībzinībās, kura iegūta pabeidzot vismaz 4 gadīgo profesionālo izglītība
vai citās zinātnēs ar nosacījumu, ja ir vismaz
2 gadu darba pieredze finanšu jomā vai ar
finansēm saistītajā amatā

Akadēmiskais
bakalaura
grāds ekonomikā, finansēs
un vadībzinībās bez profesionālās kvalifikācijas vai citās zinātnēs ar nosacījumu,
ja ir vismaz 2 gadu darba
pieredze finanšu jomā vai
ar finansēm saistītajā amatā

Profesionālā bakalaura grāds ekonomikā,
finansēs, vadībzinībās un/vai 2.līmeņa augstākā profesionālā kvalifikācija ekonomikā,
finansēs vai vadībzinībās, kura iegūta, pabeidzot vismaz 4-gadīgo profesionālo izglītību,
vai citās zinātnēs ar nosacījumu, ja ir vismaz
3 gadu darba pieredze vadītāja amatā

Akadēmiskais
bakalaura
grāds ekonomikā, finansēs
un vadībzinībās bez profesionālās kvalifikācijas vai citās zinātnēs ar nosacījumu,
ja ir vismaz 3 gadu darba
pieredze vadītāja amatā

UZŅĒMUMU
VADĪŠANA
RADOŠAJĀS
INDUSTRIJĀS

Profesionālās augstākās izglītības bakalaura grāds sociālās, humanitārās un mākslas
zinātnēs un/ vai 2.līmeņa augstākā profesionālā kvalifikācija sociālās, humanitārās un
mākslas zinātnēs vai citās zinātnēs ar nosacījumu, ja ir vismaz 3. gadu vadības pieredze
vadītāja amatā

Akadēmiskais
bakalaura
grāds sociālās, humanitārās
un mākslas zinātnēs vai citās zinātnēs ar nosacījumu,
ja ir vismaz 3 gadu vadības
pieredze vadītāja amatā

KIBERDROŠĪBAS
PĀRVALDĪBA

Profesionālais bakalaura grāds vai akadēmiskais bakalaura grāds, vai profesionālā kvalifikācija, kura iegūta, pabeidzot vismaz četru gadu studiju programmu

FINANSES

FINANŠU VADĪBA

STARPTAUTISKĀS
FINANSES
UN BANKU
DARBĪBA

UZŅĒMĒJDARBĪBAS
VADĪŠANA
INOVATĪVĀ
UZŅĒMĒJDARBĪBA

–
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Uzņemšana maģistra studiju programmās notiek no jūnija līdz augustam. (Iespējama papildus uzņemšana).
Lai pieteiktos studijām maģistra studiju programmu, reflektantiem jāierodas Banku augstskolā. Ir iespējams arī pirms tam reģistrēties Banku augstskolas uzņemšanas portālā
http://uznemsana.ba.lv/, norādot personas
datus.
Ierodoties Banku augstskolā Rīgā, K.Valdemāra 161, jāuzrāda dokumentu oriģināli un jāiesniedz:
reģistrācijas pieteikums studijām (aizpilda
reģistrators dokumentu iesniegšanas laikā);
augstāko izglītību apliecinošu dokumentu
kopijas;
pases kopija;
jāuzrāda kvīts par reģistrācijas samaksu.
Reģistrācijas maksa profesionālās augstākās
izglītības maģistra studiju programmu reflektantiem – 45 EUR. No reģistrācijas maksas
atbrīvoti 2015./2016.akadēmiskā gada Banku
augstskolas bakalaura studiju programmu absolventi.
Dokumentus var iesniegt Informācijas centrā,
1.stāvā, darbdienās no plkst.09:00 – 18:00.
Ar pretendentu, kurš vēlas studēt maģistra
studiju programmā “Finanšu vadība”, “Inovatīvā uzņēmējdarbība” un “Kiberdrošības pārvaldība”, tiek veiktas pārrunas.
Līguma slēgšanas datumu nosaka dokumentu
iesniegšanas datums. Reflektantiem tiek nosūtīta īsziņa, kurā norādītajos datumos jāierodas slēgt līgumu.

PRASĪBAS IEPRIEKŠĒJAI IZGLĪTĪBAI
STUDIJĀM MAĢISTRANTŪRĀ
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Banku augstskolas studenti var pretendēt uz studiju un studējošā kredītu ar valsts vārdā sniegtu
galvojumu:
studiju kredīts – paredzēts studiju maksas segšanai;
studējošā kredīts – paredzēts iztikas izdevumu segšanai.
Reflektantiem un studetniem pieejama plaša studiju maksas atlaižu sistēma.
Dažas no atlaidēm:
Atlaide “Lojalitāte 1” – 10 % no studiju programmas pilnās studiju maksas, maģistra studiju programmu reflektantiem, kuri ieguvuši bakalaura izglītību Banku augstskolā (turpmāk – Augstskola) no
2015. līdz 2016.gadam;
Atlaide “Lojalitāte 2” – 1000 euro no studiju programmas pilnās studiju maksas, maģistra studiju
programmas “Starptautiskās finanses un banku darbība” reflektantiem, kuri absolvējuši bakalaura
studiju programmu “Finanses” (angļu valodā) 2016.gadā;
Atlaide “Sadarbības atlaide 1” – 10 % no studiju programmas pilnās studiju maksas, maģistra studiju programmu reflektantiem – Latvijas Darba devēju konfederācijas (turpmāk – LDDK) biedru
uzņēmumu un organizāciju darbiniekiem (izņemot „Starptautiskās finanses un banku darbība” reflektantus);
Atlaide “Sadarbības atlaide 2” – 5 % no studiju programmas pilnās studiju maksas, maģistra studiju programmas „Starptautiskās finanses un banku darbība” reflektantiem – LDDK biedru uzņēmumu un organizāciju darbiniekiem;
Atlaide „Atved draugu” – 5% no 2016./2017. akadēmiskā gada pirmā semestra maksas, maģistra studiju programmu studentiem, kuri ieteikuši studijas augstskolā reflektantam – savam draugam(-iem), kurš iesniegumā norāda ieteicēju (vienu personu), noslēdz studiju līgumu un veic studiju maksas pirmo iemaksu;
Atlaide „Ārvalstu studentu piesaiste” – 10% no 2016./2017. akadēmiskā gada studiju maksas, par
ārvalstu studentu piesaisti. Atlaide tiek piemērota par katru studentu pēc studiju līguma noslēgšanas ar reflektantu un reflektanta studiju maksas samaksas par 2016./2017.akadēmisko gadu;
Atlaide „Radinieks” – 10 % no 2016./2017. akadēmiskā gada studiju maksas, maģistra studiju programmu studentiem, kuru radinieki vienlaicīgi studē augstskolā (vīrs, sieva, vecāki, bērni, brāļi, māsas);
Dalība augstskolas korī „Monēta” – 5% no 2015./2016. akadēmiskā gada studiju maksas, maģistra
studiju programmu studentiem par aktīvu dalību korī.

PASĀKUMU KALENDĀRS

ĀRPUSSTUDIJU AKTIVITĀTES
Bibliotēka
Banku augstskolas bibliotēka atrodas augstskolas ēkā, K. Valdemāra ielā 161, 3.stāvā. Tā
sastāv no divām daļām – abonementa un lasītavas. Bibliotēkas grāmatu fonds izveidots
atbilstoši augstskolas specializācijai un tiek
nemitīgi papildināts.
Viesnīca
Banku augstskolas studentu un viesu ērtībām
Banku augstskolā ir ierīkota viesnīca. Tā atrodas Banku augstskolas ēkā Rīgā, K.Valdemāra
ielā 161 (7.-10.stāvā). Dzīvokļu tipa blokos ir iekārtotas divvietīgas, trīsvietīgas un četrvietīgas istabas.
Koris
Banku augstskolas dziedošie studenti, darbinieki, absolventi un draugi apvienojušies jauktajā korī „Monēta”, kurš priecē izlaidumos un
citos augstskolas pasākumos. Koris piedalās
arī nozīmīgākajos kora mūzikas pasākumos,
piemēram, Dziesmu un deju svētkos, Pasaules
koru olimpiādē u.c.
Sports
Banku augstskolā ir iespēja nodarboties ar
basketbolu, futbolu, volejbolu un florbolu, kā
arī apmeklēt augstskolā ierīkoto trenažieru
zāli. Viena no Banku augstskolas tradīcijām ir
Sporta diena – PIKNIKS. Šajā dienā augstskolas darbinieki un studenti kopīgi atpūšas, kā arī
piedalās dažādās sportiskās aktivitātēs.

Seko līdz jaunākajai informācija: www.ba.lv

ATVĒRTO DURVJU DIENAS

INDIVIDUĀLA KONSULTĀCIJA

SAGATAVOŠANAS KURSI

2016. gadā
17. maijā, 15. jūnijā,
19. jūlijā, 23. augustā
plkst. 18.30

iepriekš piesakoties
pa tālruņa nr. 67360133
vai rakstot
uz e-pastu: info@ba.lv

topošajiem maģistra līmeņa studiju
programmu studentiem
Ik gadu septembrī

Banku augstskolas, Rīgas
Starptautiskā ekonomikas un biznesa
administrācijas augstskolas sadarbībā
ar Rīgas Ekonomikas augstskolu
rīkotās IKGADĒJĀS STARPTAUTISKĀS
ZINĀTNISKĀS KONFERENCES ASBBMC
Ik gadu aprīlī

Rīgā, K. Valdemāra ielā 161.
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STUDIJU UN STUDĒJOŠĀ KREDĪTI,
STUDIJU MAKSAS ATLAIDES

STARPTAUTISKĀ
SADARBĪBA
LĪDZDALĪBA STARPTAUTISKAJĀS ORGANIZĀCIJĀS
Sadarbība ar ārvalstu augstākās izglītības iestādēm, kā arī akadēmiskajām un profesionālajām
organizācijām sniedz plašākas studiju iespējas
studentiem un sekmē augstskolas virzību uz
internacionalizāciju, tostarp augstskolas tēla
starptautisku atpazīstamību.

126 ārzemju
partneri
35 valstīs

Austrija 3
Čehija 4
Dānija 4

Atbildīgas
izglītības vadības
principi/ Principles
for Responsible
Management Education

Izglītības un kompetenču paaugstināšanas pasākumi;
Savstarpējās sadarbības tīkls;
Biznesa veicināšanas un lietišķo kontaktu apmaiņas pasākumi;

Grieķija 4

BAAA Biznesa kluba izveide gan studentu, gan absolventu biznesa atbalstam;

Horvātija 2

Regulāra informācijas apmaiņa ar absolventiem;
Neformāli pasākumi BAAA biedriem un absolventiem;

Itālija 3

Sadarbības iniciatīvas absolventu un augstskolas starpā;

Kipra 2

Absolventu veiksmes stāstu veidošana un publicēšana;

Lielbritānija 6
Starptautisko biznesa
augstskolu tīkls/
Network of International
Business Schools

BAAA darbības virzieni:

Francija 9

Igaunija 2

Eiropas Menedžmenta
attīstības fonds/
European Foundation
for Management
Development

Banku augstskolas absolventi vienojas Banku augstskolas Absolventu asociācijā (BAAA), kuras mērķis ir veidot un uzturēt ilgtermiņa attiecības starp absolventiem, augstskolu, studentiem un citām ieinteresētajām pusēm un būt par stratēģisko partneri Banku
augstskolai tās vīzijas, misijas īstenošanā un mērķu sasniegšanā.

Sadarbības
augstskolas
Eiropā

Beļģija 8
Baltijas Menedžmenta
attīstības asociācija/
Baltic management
development association

ABSOLVENTU ASOCIĀCIJA

Lietuva 5
Nīderlande 5
Norvēģija 1
Polija 9
Portugāle 5
Slovākija 1
Somija 7
Spānija 4

Starta kapitāla fonda izveide studentu jaunu biznesa ideju atbalstīšanai;
Finansējuma piesaiste Banku augstskolas studentu stipendiju nodrošināšanai;
Absolventu un studentu savstarpējo sadarbības aktivitāšu organizēšana;
Absolventu iesaiste Banku augstskolas studiju programmu pilnveidošanā procesā un studiju
procesā;
Absolventu piesaiste BAAA aktivitāšu un pasākumu organizēšanā;
BAAA biedru lojalitātes programmas ieviešana;
Sadarbība ar citām absolventu asociācijām Latvijā un ārvalstīs.

Šveice 2
Profesionālais
menedžmenta nozares
izglītības tīkls/
Professional
Inter–university
Management for
Educational Networking

Eiropas Profesionālo
augstskolu asociācija/
European Association
of Institutions in Higher
Education

Centrālās un
Austrumeiropas
Menedžmenta
attīstības asociācija/
Central and East
European Management
Development Association

STARPTAUTISKIE NOVĒRTĒJUMI

Turcija 6
Ungārija 7
Vācija 11
Zviedrija 2

Sadarbības
augstskolas
ārpus Eiropas
ASV 1
Armēnija 1

NODERĪGA INFO

Dagestāna 1
Dienvidkoreja 1
Ēģipte 1
Eduniversal
reitingā ieņemta
vieta starp TOP
1000 labākajām
biznesa skolām
pasaulē
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Sertificēta
Skotijas kvalifikācijas Eiropas Komisijas
kvalitātes vadības
aģentūras
piešķirta Eiropas
sistēma atbilstoši
akreditācija/ Scottish
Kredītpunktu
Lielbritānijas izcilības
Qualifications
pārneses
standartam Investor
Authority
sistēmas
in Excellence
Approoved Centre
atzinības zīme

Gruzija 1
Kazahstāna 1
Malta 1
Ukraina 1
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