
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.

Profesionālais maģistra grāds uzņēmumu un organizāciju
vadīšanā
Kvalifikācija: Informācijas drošības vadītājs
Studiju ilgums: 2 gadi (P*) vai 2,5 gadi (A*)
Lekcijas plānotas katru otro piektdienu 18:00 -21:10, kā
arī katru otro
sestdienu un svētdienu 9:00 -17:40
Studiju valoda: latviešu un angļu
Studiju maksa par 1. studiju gadu: EUR 3 150
Studiju maksa par pilnu programmu: EUR 6 300 (P), EUR
6 900 (A) 
*P: studējošiem, ar iepriekš iegūtu profesionālo bakalaura
grādu
*A: studējošiem, ar iepriekš iegūtu akadēmisko bakalaura
grādu

Programmas saturā integrētas gan informācijas drošības vadītājam, gan
kiberdrošības pārvaldībai nepieciešamās kompetences;
Vienīgā šāda veida starpdisciplinārā programma Latvijā;
Banku augstskolā tiek īstenota kopš 2015. gada un tiek regulāri aktualizēta
atbilstoši nozares tendencēm.

Vadībzinību modulis:

Informācijas drošības pārvaldība
Kiberdrošība un Kritiskās infrastruktūras aizsardzība
Personas datu aizsardzība Drošības politika, ētiskie un
juridiskie aspekti 

profesionālā maģistra programma

LATVIJA / RĪGA

Starptautiskās studiju iespējas:
no 2 līdz 12 mēnešiem studēt vai iziet praksi
ārvalstīs ERASMUS+ studentu apmaiņas
programmā;

piedalīties partneraugstskolu organizētajās
starptautiskajās projektu nedēļās.

Kiberdrošības modulis:

Prakse:

Kiberdrošības pārvaldība
ba.lv

P: 6 nedēļas
A: 26 nedēļas

KIBERDROŠĪBAS PĀRVALDĪBA

Sagaidāmie studiju rezultāti:

Tehniskais modulis:

Informācijas drošības izpratnes apmācības metodes
Informācijas drošības krīžu un incidentu pārvaldība
Informācijas drošības metodes un rīki Kibernoziegumu
izmeklēšana 

Brīvās izvēles kursi: 

CSX Kiberdrošības pamati 
Latviešu valoda (ārzemju studentiem) 
Sarunu stratēģijas 
Informācijas drošība lietotājiem 

Stratēģiskā IKT pārvaldība
Ekonomika uzņēmējiem
Informācijas drošības risku un atbilstības pārvaldība
Līderība
Organizāciju teorija
Projektu, procesu un profesionāļu vadība

 Balva "PLATĪNA PELE 2020" kategorijā 
"Labākā kiberdrošības iniciatīva"

Esam atzīmēti ENISA Pasaules
kiberdrošības kartē! 



+371 67360133 
K. Valdemāra iela 161, Rīga, LV-1013 
info@ba.lv 
www.ba.lv
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Kontakti:

Banku augstskolas studentu viesnīca 

Studentu un viesu ērtībām Banku augstskolā ir ierīkota 
studentu viesnīca. Tā atrodas Banku augstskolas ēkā 
Rīgā, K. Valdemāra ielā 161 (7.-10. stāvā).

Par absolventiem

Banku augstskolai uzticas darba devēji, tās diplomi ir 
starptautiski atzīti. Absolventu un darba devēju aptauju 
rezultāti liecina, ka teju visi Banku augstskolas absolventi 
strādā un saņem atalgojumu, kas būtiski pārsniedz vidējo 
līmeni valstī. Banku augstskola ir uzticams un starptautiski
 atzīts partneris personības izaugsmei! 

Papildu priekšrocības un iespējas:

bezmaksas bezvadu internets; 
bezmaksas trenažieru telpa; 
viesnīcas ēkā atrodas Banku augstskolas klausītavas; 
bibliotēka un ar datoriem aprīkota lasītava; 
veļas mazgāšana un žāvēšana; 
viesnīca ir izdevīgā vietā, netālu no pilsētas 

      centra, blakus atrodas veikali.

BANKU AUGSTSKOLA IR
VALSTS DIBINĀTA

AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS
IESTĀDE, KAS JAU

TRĪSDESMIT GADUS IR VIENA
NO ATPAZĪSTAMĀKAJĀM

LATVIJAS BIZNESA SKOLĀM.


