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STUDIJU KURSA APRAKSTS  
  

Studiju kursa nosaukums  Starptautiskās finanses 

Programma Bakalaurs „Starptautiskās finanses”  

Studiju gads 3 

Akadēmiskais gads 2022./2023. 

Studiju līmenis Bakalaura studiju programma  

Studiju kursa kods BFa025 

Studiju kursa docētājs/i Anton Lominadze 

  

Kursa apjoms 2 KP, Latvijas KP jāreizina ar 1,5, lai iegūtu ECTS 

ECTS apjoms (1 Latvijas 

KP atbilst 1,5 ECTS) 

3 ECTS 

Studiju īstenošanas 

valoda 

angļu 

Studiju kursa veids 

(obligātais, izvēles) 

obligāts 

Semestris, kad kurss tiek 

īstenots 

6 

 

Studiju kursa īstenošanas 

veids  

Docētāja klātbūtne 

Kursa īstenošanas mērķis Sniegt izpratni par starptautiskajām finanšu attiecībām, valūtas tirgiem un 

finanšu vadību starptautiskajās kompānijās.  

Prasības studiju kursa 

apguves uzsākšanai 

Matemātika, Makroekonomika, Finanšu sistēmas organizācija, Finanšu tirgi, 

Uzņēmumu finanšu vadība I 

Studiju kursa saturs 

 

1. Starptautisko finanšu attiecību rašanās pamats un nozīme. 

2. Maksājumu bilance: struktūra, darījumu uzskaite, ekonomiskā analīze. 

3. Starptautiskās finanšu institūcijas. 

4. Monetārā integrācija, vienotas valūtas zonas, Eiropas Monetārā Savienība. 

5. Starptautiskās valūtas attiecības: pamatiezīmes un īpatnības. 

6. Pasaules valūtas tirgus. 

7. Finanšu vadība starptautiskajās korporācijās. 

Studējošo patstāvīgā 

darba organizācija un 

uzdevumi / Plānotās 

studiju formas un 

mācīšanas metodes 

Students apmeklē lekcijas, piedalās semināros, izstrādā un prezentē 

individuālos un grupu darbus. 

Gala vērtējumu veido: 20% aktīva līdzdalība lekcijās un semināros; 30% 

individuālo un grupu darbu izstrādāšana un prezentācija; 50% rakstiskais 

eksāmens kursa noslēgumā. 

Studiju metodes 

Studenta darba apjoms 

(1 KP = 40 stundas 

studenta darba) 

Lekcijas 20% 

Semināri, diskusijas, klases darbi 15% 

Patstāvīgā darba/prezentācijas sagatavošana 15% 

Darbs bibliotēka, patstāvīgas studijas 50% 

 Kopā 80 stundas 



 

 

Banku augstskolas un Šveices biznesa skolas sadarbības studiju programma 

Bakalaurs „Starptautiskās finanses” / BBA International Management 

 

 
 

 

Plānotie studiju rezultāti 

(zināšanas, prasmes, 

kompetences) 

 

 

1. zināšanas par starptautisko finanšu attiecību izveidošanos būtību, veidiem, 

formām, procesu, starptautisko finanšu institūciju būtību, mērķiem, 

darbības virzieniem, monetārās integrācijas jautājumiem, prasmi vērtēt 

reģiona atbilstību optimālas valūtas zonas prasībām, 
2. zināšanas par starptautisko finanšu darījumu uzskaiti un prasmi analizēt 

valsts maksājumu bilanci, 
3. stiprina kompetences darbā ar literatūras avotiem, prezentēšanas prasmes, 

spēju analizēt ekonomiskus procesus un to ietekmi uz finanšu lēmumu 

pieņemšanu. 
4. Izpratne par valūtas tirgus darbību un tā attīstības posmiem gan 

teorētiskajā, gan praktiskajā līmenī. 
5. Prasme analizēt starptautiskās valūtas sistēmas problēmas, novērtēt 

valūtas risku un tā ietekmi uz darījumiem ar ārvalstu valūtām. 
6. Prasme analizēt starptautisko uzņēmumu finanses. 

Studiju rezultātu 

vērtēšanas metodes un 

kritēriji 

 

 

Studiju rezultāti 

Pārbaudes forma 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 

Darbs auditorijā ● ●  ● ●  

Semināri, diskusijas   ●   ● 

Rakstisks eksāmens ● ●  ● ●  

Obligātā un 

papildliteratūra  

 

 

Obligātā literatūra: 

1. Eun, Ch.S., Resnick, B.G., International Finance, 9th, McGrawHill 

education, 2020 

Papildliteratūra: 

1. Copeland L. Exchange Rates and International Finance. 6th edition. 

Great Britain: Prentice Hall, 2014 

Rekomendējamie izvēles 

kursa elementi 

Tiek saskaņots uzsākot studiju kursu 

 


