
Rīgas Tehniskā universitāte   

RTU studiju kurss "Banku informācijas sistēmas" 

12306 Lietišķo datorzinātņu katedra 

Vispārīgā informācija 
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Nosaukums Banku informācijas sistēmas 

Studiju kursa statuss programmā Obligātais/Obligātais izvēles 

Studiju kursa līmenis Pamatstudiju 

Studiju kursa tips Profesionālais 

Tematiskā joma Datorika 

Atbildīgais mācībspēks Ingars Eriņš - Doktors, Asociētais profesors 

Apjoms daļās un kredītpunktos 1 daļa, 3.0 kredītpunkti, 4.5 EKPS kredītpunkti 

Studiju kursa īstenošanas valodas LV 

Studiju kursa apgūšanas iespēja tālmācības  

ceļā  

Nav paredzēts 

Maksimālais studentu skaits auditorijā 30 

Maksimālais studentu skaits semestrī 30 

Anotācija Bankas uzbūves pamatprincipi, Galvenie biznesa un atbalsta procesi un to sasaiste ar Banku 
informācijas sistēmām. Banku informācijas sistēmu veidi, aktuālo risinājumu piedāvājums tirgū, 
risinājumu dzīves cikls. Banku sistēmas īpatnības. Ārējo uzraugošo iestāžu un normatīvo aktu 
prasības finanšu institūcijām saistībā ar informācijas sistēmu ieviešanu un uzturēšanu. Bankas 
iekšējā dokumentācija ( procedūras, nolikuma, lietotāja instrukcijas u.c.). Bankas informācijas 
sistēmu testēšanas specifika. Kanālu risinājumi un to aktualitātes. Lēmumu pieņemšanas plūsmas. 
Klientu identifikācijas metodes. Datu noliktavas un atskaišu veidošanas risinājumi. Strategic 
sourcing risinājumi Banku informācijas sistēmām. Iepirkumi. Ieviešanas projektu vadība. 
Informācijas sistēmu integrācijas jautājumi un datu apmaiņas standarti, ārējās datubāzes. 

Mērķis un uzdevumi, izteikti kompetencēs un 

prasmēs 

Izprot banku galvenos biznesa un atbalsta procesus. 

Izprot banku informācijas sistēmu risinājumu veidus,  specifiku un attīstības tendences. 

Izprot ārējo uzraugošo iestāžu un normatīvo aktu prasības finanšu institūcijām saistībā ar 

informācijas sistēmu ieviešanu un uzturēšanu. 

Patstāvīgais darbs, tā organizācija un uzdevumi Patstāvīgais darbs tiek organizēts paralēli lekcijām. Patstāvīgā darba uzdevumi ir apgūt un 

nostiprināt vielu izmantojot nozares literatūru un citus informācijas avotus. 

Literatūra Provost, Foster,. Data science for business : what you need to know about data mining and 
dataanalytic thinking /Foster Provost and Tom Fawcett. Sebastopol, Ca. : O'Reilly, ©2013., 
xxi, 386 lpp. : 

il. 

Nepieciešamās priekšzināšanas Grāmatvedības pamati. Banku uzbūves pamatprincipi. Programmēšanas pamati. Informācijas 

sistēmu uzbūves un izstrādes pamati. 

Tematu izklāsts 

Tēma Stundu skaits 

Bankas uzbūves pamatprincipi 2 

Galvenie biznesa un atbalsta procesi un to sasaiste ar Banku 

informācijas sistēmām 

2 

Banku informācijas sistēmu veidi, aktuālo risinājumu 

piedāvājums tirgū, risinājumu dzīves cikls 

2 

Banku sistēmu īpatnības 2 

Ārējo uzraugošo iestāžu un normatīvo aktu prasības finanšu 

institūcijām saistībā ar informācijas sistēmu ieviešanu un 

uzturēšanu 

2 

Bankas iekšējā dokumentācija ( procedūras, nolikuma, lietotāju 

instrukcijas u.c.) 

2 

Bankas informācijas sistēmu testēšanas specifika 2 

Kanālu risinājumi un to aktualitātes 2 



Lēmumu pieņemšanas plūsmas 2 

Klientu identifikācijas metodes 2 

Datu noliktavas un atskaišu veidošanas risinājumi 2 

Sasniedzamie studiju rezultāti Rezultātu vērtēšanas metodes 

Spēj definēt funkcionālās un nefunkcionālās prasības dažādām 

bankas sistēmām 

Praktiskais darbs " prasību definēšana"/ Eksāmens 

Pārzina informācijas sistēmu tipus un bankas uzbūves 

pamatprincipus, spēj analizēt un dokumentēt bankas procesus, 

definēt nepieciešamās programmatūras izstrādes prasības un 

nodevumus 

Praktiskais darbs " procesu dokumentācija un izstrādes specifikācija"/ Eksāmens 

 

Sasniedzamie studiju rezultāti un to vērtēšana 

Pārzina informācijas sistēmu iepirkuma izstrādes posmus un veicamās darbības katrā posmā, 

posmu nodevumus un dokumentus 

Praktiskais darbs" informācijas sistēmu 

iepirkuma projekts"/ Eksāmens 
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