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STUDIJU KURSA APRAKSTS  
  

Studiju kursa nosaukums  Matemātika 

Programma Bakalaurs „Starptautiskās finanses”  

Studiju gads 1 

Akadēmiskais gads 2022./2023. 

Studiju līmenis Pirmais, Bakalaura studiju programma  

Studiju kursa kods BFa008 

Studiju kursa docētājs/i Maija Balode 

Kursa apjoms 6KP 

ECTS apjoms (1 Latvijas 

KP atbilst 1,5 ECTS) 

9 ECTS, Latvijas KP jāreizina ar 1,5, lai iegūtu ECTS  

Studiju īstenošanas 

valoda 

Angļu 

Studiju kursa veids 

(obligātais, izvēles) 

Obligātais 

Semestris, kad kurss tiek 

īstenots 

1 

Studiju kursa īstenošanas 

veids  

Docētāja klātbūtne 

Kursa īstenošanas mērķis Kursa mērķis ir izzināt galvenos augstākās matemātikas jēdzienus, kā arī 

apskatīt šo jēdzienu pielietojumu ekonomikā un biznesā. 

Prasības studiju kursa 

apguves uzsākšanai 
Studentiem ir nepieciešamas teicamas zināšanas elementārajā algebrā. 

Studiju kursa saturs 

 

1. Algebras pamatjēdzienu atkārtojums 

2. Robeža un nepārtrauktība 

3. Atvasinājums 

4. Atvasinājuma pielietojums 

5. Integrāls un integrēšanas tehnikas 

6. Integrālu pielietojums 

7. Eksponentfunkcija un logaritmiskā funkcija 

8. Daudzfaktoru aprēķini 

9. Diferenciālvienādojumi 

Studējošo patstāvīgā 

darba organizācija un 

uzdevumi / Plānotās 

studiju formas un 

mācīšanas metodes  

Lekcijas, semināri, pārbaudījuma darbi, uzdevumu rēķināšana ar pasniedzēju 

un patstāvīgi, diskusijas, individuāli un grupu darbi. Kursa gala novērtējums 

sastāv no 30% dalība semināros un mājas darbi, 30% starpeksāmens, 30% gala 

eksāmens, 10% apmeklējums. 

Studiju metodes 

Mācību stundu skaits 

(1 KP = 40 stundas 

studenta darba) 

Lekcijas 20% 

Praktiskie darbi un kontroldarbi 20% 

Darbs bibliotēka, patstāvīgas studijas 60% 

 Kopā 240 stundas 
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Plānotie studiju rezultāti 

(zināšanas, prasmes, 

kompetences) 

 

Pēc sekmīgi apgūta studiju kursa students: 

1. Varēs strādāt ar funkcijām, kas ir attēlotas dažādos veidos – grafiski, 

skaitliski, analītiski, verbāli. Izprot likumsakarības starp uzskaitītajiem 

funkciju reprezentācijas veidiem. 

2. Izprot atvasinājuma jēdzienu kā izmaiņu tempu un lokālu lineāru 

aproksimāciju, kā arī spēj izmantot atvasinājumus dažādu uzdevumu 

risināšanai. 

3. Izprot noteiktā integrāla būtību gan kā Riemann summas robežu gan kā 

tīro pārmaiņu izmaiņas, pielieto integrālus dažādu uzdevumu risināšanai. 

4. Apzinās likumsakarību starp atvasinājumu un noteikto integrālu kā tas tiek 

attēlots augstākās matemātikas pamatteorēmas (The Fundamental 

Theorem of Calculus) abās daļās. 

5. Spēj izteikt savu viedokli par matemātiskām tēmām gan mutiski, gan 

rakstiski, tādējādi paskaidrojot uzdevumu atrisinājumus. 

6. Spēj pielietot matemātiskos modeļus teorētisku un praktisku ekonomikas 

un biznesa problēmu risināšanai.. 

Studiju rezultātu 

vērtēšanas metodes un 

kritēriji 

 

 

Studiju rezultāti 

Pārbaudes forma 
1-2 3-4 5-6 

Praktiskie darbi auditorijā ● ● ● 

Mājas darbi  ● ● ● 

Starpeksāmens ● ● ● 

Gala eksāmens ● ● ● 

Obligātā un 

papildliteratūra  

 

Obligātā literatūra: 

1. Raymond Barnett, Michael Ziegler, Karl Byleen (2018); Calculus for 

Business, Economics, Life Sciences and Social Sciences; 

International Edition, 14th Edition.  

Papildliteratūra: 

1. Laurence Hoffmann, Gerald Bradley, David Sobecki, Michael Price 

(2012). Applied Calculus for Business, Economics, and the Social and 

Life Sciences, Expanded Edition, 11th Edition 

Rekomendējamie izvēles 

kursa elementi 

Tiek saskaņots uzsākot studiju kursu 

 


