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Prakses mērķis ir sekmēt teorētisko zināšanu, profesionālo prasmju un
iemaņu nostiprināšanu un attīstību atbilstoši studiju programmai.
Sekmīgi apgūti studiju programmas teorētiskie kursi
1) izpratne par uzņēmuma, kurā students veic praksi,
reglamentējošiem normatīvajiem aktiem un citiem
normatīvajiem aktiem;

darbību, to
saistošajiem

2) spēja izprast un novērtēt uzņēmuma finanšu politiku, finanšu stratēģiju,
mērķus un uzdevumus;
3) spēja izprast finanšu vadības procesus un finanšu vadībā pielietotās
metodes;
4) spēja izprast finanšu prognozēšanu un plānošanu, kapitāla pārvaldību,
apgrozāmā kapitāla pārvaldību, investīciju pārvaldību, cenu politiku,
izmaksu, ieņēmumu un peļņas pārvaldību, finanšu riku pārvaldību;
5) izpratne par to, kā pārvaldīt un nodrošināt uzņēmuma finanšu stabilitāti un
maksātspēju;
6) spēja sniegt konstruktīvus priekšlikumus uzņēmuma vadībai uzņēmuma
efektīvas darbības nodrošināšanai.
Pārbaudes forma
Prakses uzdevumi

Prakses pārskata aizstāvēšana
1. Vides, kurā uzņēmums darbojas, raksturojums (obligātais jautājums).
Raksturot uzņēmuma izvēlēto uzņēmējdarbības formu, sniegt vispārēju
informāciju par uzņēmuma galvenajiem darbības virzieniem, uzņēmuma
vietu un lomu nozarē, tā darbību raksturojošiem rādītājiem.
2. Finanšu vadība uzņēmumā – prakses vietā (Obligātais jautājums).
Raksturot uzņēmuma finanšu politiku, formulēt uzņēmuma finansiālās
darbības, mērķus, pamatvirzienus, stratēģiju un uzdevumus. Raksturot
finanšu vadību uzņēmumā un izteikt viedokli par finanšu vadības procesu
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uzņēmumā, un par to, kādas metodes tiek pielietotas finanšu vadībā
(piemēram, vai uzņēmums seko sava uzņēmuma finansiālās darbības
mērķu īstenošanas gaitai, finansiālās darbības plānu izpildei, vai pieņem
lēmumus un korekcijas taktiskās un stratēģiskās darbības optimizēšanai,
vai uzņēmums veic finanšu prognozēšanu un plānošanu un kontroli, vai
analizē un novērtē finansiālo darbību un sasniegtos rezultātus, vai nosaka
optimālu kapitāla struktūru, vai pārvalda apgrozāmo kapitālu, vai
pārvalda investīcijas un nodrošina naudas plūsmas vadību, vai pārvalda
izmaksas, nosaka cenu politiku, pārvalda ieņēmumus un peļņu un tml.).
3. Izvēles uzdevums. (Jāizvēlas 1 individuāls uzdevums no dotā saraksta,
sasaistot ar izvēlēto maģistra darba tēmu, bet primāri ar izvēlēto prakses
vietu. Var izvēlēties citu uzdevumu, saskaņojot to ar maģistra darba vadītāju
un ar programmas direktoru. Individuālā uzdevuma izklāstam ir jābūt
padziļinātam un jāsatur 80% no prakses pārskata kopējā apjoma).
Papildu informācijas
avoti

BAIS avoti:
https://bais.ba.lv/New/CS/Documents/Internship.aspx:
Vispārēja informācija par praksi
Prakses procesa organizēšanas kārtība
Prakses programma maģistra programmai „Finanšu vadība” 6KP
Informācija par prakses pārskatu aizstāvēšanu
Prakses LĪGUMS (LV, EN)
Prakses apliecinājums (LV, EN)
Prakses pārskata titullapa (LV,EN)
Prezentācija (Deloitte) - Kā uzvarēt darba intervijā?
Prezentācija (CV Online) - CV sagatavošana un sevis prezentēšana
potenciālajam darba devējam
Darba devēju saraksts
https://bais.ba.lv/New/CS/Documents/Regulations.aspx
Metodiskie norādījumi patstāvīgo studiju darbu izstrādāšanai un
aizstāvēšanai
Metodisko norādījumu pielikumi
Recenzijas veidlapa

Studiju programmas direktore:
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