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STUDIJU KURSA APRAKSTS  
  

Studiju kursa nosaukums  Audits  

Programma Bakalaurs „Starptautiskās finanses”  

Studiju gads 3 

Akadēmiskais gads 2022./2023. 

Studiju līmenis Bakalaura studiju programma 

Studiju kursa kods BFa015 

Studiju kursa docētājs/i Santa Zvejniece 

Kursa apjoms 2 KP 

ECTS apjoms (1 Latvijas 

KP atbilst 1,5 ECTS) 

3 ECTS 

Studiju īstenošanas 

valoda 

angļu 

Studiju kursa veids 

(obligātais, izvēles) 

obligātais 

Semestris, kad kurss tiek 

īstenots 

5 

 

Studiju kursa īstenošanas 

veids  

Docētāja klātbūtne 

Kursa īstenošanas mērķis Attīstīt studenta prasmes un iemaņas darbībai audita jomā, iepazīstināt 

studentus ar audita būtību, auditoru ētikas pamatnostādnēm, audita kvalitātes 

nodrošināšanu, kā arī apgūt specifiskās zināšanas un prasmes, kas ir 

nepieciešamas kvalificētam auditoram. 

Prasības studiju kursa 

apguves uzsākšanai 
Uzņēmuma finanses, Finanšu grāmatvedība,  Finanšu analīze, Tiesību zinības 

Studiju kursa saturs 

 

 

1. Audits un tā tiesiskie aspekti 

2. Finanšu pārskatu audits. 

3. Audita plānošana un  riska izvērtēšana 

4. Revīzijas pierādījumi 

5. Audita noslēgums un auditora ziņojums 

Studējošo patstāvīgā 

darba organizācija un 

uzdevumi / Plānotās 

studiju formas un 

mācīšanas metodes 

Students apmeklē lekcijas, piedalās semināros, prezentē individuālos un grupas 

darbus, nokārto gala pārbaudījumu. 

Studiju metodes 

Studenta darba apjoms 

(1 KP = 40 stundas 

studenta darba) 

Lekcijas 20% 

Rakstveida grupas darbs 10% 

Semināri 10% 

Patstāvīgā darba/prezentācijas sagatavošana 10% 

Darbs bibliotēka, patstāvīgas studijas 50% 

 Kopā 80 stundas 

Plānotie studiju rezultāti 

(zināšanas, prasmes, 

kompetences) 

1. Spēj novērtēt un analizēt uzņēmējdarbību, analizēt ,sistematizēt un 

integrēt iegūto informāciju.  
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2. Prot patstāvīgi teorētiskās zināšanas izmantot praktiskajā darbībā 

sagatavojot audita programmu un veikt auditu. 

3. Spēj uzņemties atbildību, strādāt komandā un izrādīt iniciatīvu, 

efektīvi plānot un organizēt savu darbu. 

Studiju rezultātu 

vērtēšanas metodes un 

kritēriji 

 

 

        Studiju rezultāti 

Pārbaudes forma 
1. 2. 3. 

Rakstisks darbs auditorijā ● ●  

Patstāvīgais darbs un tā prezentācija ● ● ● 

Rakstisks eksāmens ●  ● 

Obligātā un 

papildliteratūra  

 

 

Obligātā literatūra: 

1. Johnstone K.M., Gramling A.A., Rittenberg L.E. (2018), “Auditing: A Risk 

Based-Approach”, 11th edition, South-Western Cengage learning. 

2. IFRS 

3. GAAP 

4. LGS 

 

Papildliteratūra: 

1. Beasley M.S., Buckless F.A., Glover S.M., Prawitt D.F. (2019), “Audit 

Cases: an Interactive Approach”, 7th edition, Pearson. 

2. Messier W. Jr., Glover S., Prawitt D. (2019), “Auditing and Assurance 

Services: a Systematic Approach”, 11th edition, New York, NY: 

McGraw-Hill Education. 

3. www.lzra.lv 

 

Rekomendējamie izvēles 

kursa elementi 

Tiek saskaņots, uzsākot studiju kursu 

 

http://www.lzra.lv/

