
Profesionālais bakalaura grāds datorsistēmās ar kvalifikāciju
programmēšanas inženieris vai finanšu vadītājs.
Studiju ilgums: 4 gadi (lekcijas notiek  darbdienās, laika posmā no 8.30
– 18.00.)
Studiju valoda: latviešu
Studiju maksa pirmajā gadā: EUR 2 800 
  

iegūt zināšanas programmatūras izstrādē (sistēmu analīzē, projektēšanā, kodēšanā,
testēšanā), programmatūras ieviešanā un uzturēšanā;
izprast un analizēt programmatūras projektējuma aprakstus, prasību specifikācijas,
uzturamās sistēmas dokumentāciju un kodu, kā arī veikt izmaiņas tajā;
spēj lietot programmatūras izstrādes vides un rīkus;
spēj domāt radoši, lai izstrādātu jaunas metodes un pieejas problēmu risināšanai ar
datorsistēmu palīdzību;
izprast aktuālās finanšu attīstības tendences un likumsakarības, orientējas finanšu
vidē notiekošajos procesos un spēt tos izskaidrot;
spēj prognozēt uzņēmuma saimnieciskās darbības finansiālo rezultātu, sastādīt
uzņēmuma finanšu plānus un budžetu, sagatavot investīciju projektus, novērtēt
un pārvaldīt finanšu riskus.
izprot aktuālās finanšu attīstības tendences un likumsakarības, orientējas finanšu
vidē notiekošajos procesos un spēj tos izskaidrot.

Pirmā un vienīgā studiju programma Latvijā un reģionā, kura sagatavo
starpdisciplinārus
speciālistus IT un finanšu jomā.

Studentiem paveras plašas iespējas strādāt fintech jomā, kas ir viena no straujāk
augošajām un inovatīvākajam nozarēm pasaulē, kurā ir liels pieprasījums pēc IT un
finanšu speciālistiem.

Studiju laikā studentiem ir iespēja papildu programmēšanas inženiera kvalifikācijai
iegūt
Skotijas kvalifikācijas aģentūras SQA finanšu vadītāja profesionālo sertifikātu.

Ievads studiju nozarē
Matemātika
Diskrētā matemātika
Finanšu matemātika
Fizika
Datu bāzu vadības sistēmas
Lietojumprogrammatūras
automatizēšanas rīki
Programmēšanas valodas
Operētājsistēmas
Ievads mākslīgajā intelektā
Datu struktūras
Speciāla lietojuma angļu/vācu
valoda
Risinājumu algoritmizācija
 un programmēšana
Lielu datu bāzu tehnoloģija

 FINANŠU PĀRVALDĪBAS INFORMĀCIJAS SISTĒMAS

Karjeras iespējas:

Studiju programma sagatavo augsti kvalificētus starpdisciplināros specialistus
ar zināšanām, prasmēm un kompetencēm informācijas tehnoloģiju un finanšu
jomā. Programmas absolventi varēs strādāt strauji augošajā FinTech nozarē, kā arī
citos saistītos uzņēmumos.

Profesionālās specializācijas studiju kursi:

Galvenās pamatprasmes:

Izvēles kursi

Tīmekļa tehnoloģijas
Objektorientētā
programmēšana
Datorsistēmu uzbūve
Banku informācijas
sistēmas
Tīmekļa lietojumu izveide
(studiju projekts)
Procesorientēta sistēmu
izstrāde (studiju projekts)
Finanšu jomas mobilo
lietotņu
izstrāde (studiju projekts)
Objektorientētās
programmēšanas
praktikums
(studiju projekts)

Starptautiskās studiju iespējas:
no 2 līdz 12 mēnešiem studēt vai iziet praksi ārvalstīs ERASMUS+
studentu apmaiņas programmā;
piedalīties partneraugstskolu organizētajās starptautiskajās
projektu nedēļās.

Nozares studiju kursi:

Vispārizglītojošie studiju kursi:

Prakse:
Prakse vadošajos uzņēmumos Latvijā un ārvalstīs:

Finanšu pārvaldības
 informācijas sistēmas

ba.lv

profesionālā bakalaura programma

Risku vadība finanšu
nozarē
Vadības grāmatvedība un
uzņēmuma finanses
Finanšu vadība

Vides pārvaldības, civilās un
darba aizsardzības
organizācija
Lietišķā angļu/vācu valoda
Pārdošanas prasmes un
starpkultūru saskarsme
Projektu vadīšana

Risinājumu apstrāde Microsoft
vidē
Informatīvo sistēmu drošība
Objektorientētā sistēmanalīze
Aktuārmatemātika

Lietišķā finanšu analīze
Informācijas drošība
lietotājiem
un citi

3. un 4. studiju gadā

Noslēguma darbs:
Bakalaura darbs

Studiju darbi:
Kursa darbs

Ekonomika
Uzņēmējdarbības organizēšana
Tiesību zinības
Starptautiskās un

Speciāla lietojuma angļu/vācu
valoda

       komerctiesības

Finanšu sistēmas organizācija
Grāmatvedības sistēma
Nodokļi un audita sistēma

Finanšu pakalpojumi tīmekļavidē

(kopīga studiju programma ar RTU)

LATVIJA / RĪGA



+371 67360133 
K. Valdemāra iela 161, Rīga, LV-1013 
info@ba.lv 
www.ba.lv
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Kontakti:

Banku augstskolas studentu viesnīca 

Studentu un viesu ērtībām Banku augstskolā ir ierīkota 
studentu viesnīca. Tā atrodas Banku augstskolas ēkā 
Rīgā, K. Valdemāra ielā 161 (7.-10. stāvā).

Par absolventiem

Banku augstskolai uzticas darba devēji, tās diplomi ir 
starptautiski atzīti. Absolventu un darba devēju aptauju 
rezultāti liecina, ka teju visi Banku augstskolas absolventi 
strādā un saņem atalgojumu, kas būtiski pārsniedz vidējo 
līmeni valstī. Banku augstskola ir uzticams un starptautiski
 atzīts partneris personības izaugsmei! 

Papildu priekšrocības un iespējas:

bezmaksas bezvadu internets; 
bezmaksas trenažieru telpa; 
viesnīcas ēkā atrodas Banku augstskolas klausītavas; 
bibliotēka un ar datoriem aprīkota lasītava; 
veļas mazgāšana un žāvēšana; 
viesnīca ir izdevīgā vietā, netālu no pilsētas 

      centra, blakus atrodas veikali.

BANKU AUGSTSKOLA IR
VALSTS DIBINĀTA

AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS
IESTĀDE, KAS JAU

TRĪSDESMIT GADUS IR VIENA
NO ATPAZĪSTAMĀKAJĀM

LATVIJAS BIZNESA SKOLĀM.


