
 

 

 

 

 

APSTIPRINĀTS 

Banku augstskolas 

Senāta 15.01.2018. sēdē,  

protokols Nr.1 

 

 

Pārskats par 2017./2018.ak.gadā veiktajām darbībām  

STUDIJU VIRZIENA  

„EKONOMIKA” 

pilnveidei 

 

 

 

 

 

 

 

Rīga 

2019 

 

 

 



2 

 

 

SATURS 

  

1. PĀRSKATS PAR 2017./2018.AK. GADĀ VEIKTAJĀM DARBĪBĀM STUDIJU VIRZIENĀ 
„EKONOMIKA” PILNVEIDEI ................................................................................................................ 3 

2. PĀRSKATS PAR 2017./2018. AK. GADĀ VEIKTAJĀM DARBĪBĀM PIRMĀ LĪMEŅA PROFESIONĀLĀS 
AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS STUDIJU PROGRAMMAS „GRĀMATVEDĪBA UN FINANSES” PILNVEIDEI ....... 6 

3. PĀRSKATS PAR 2017./2018.AK. GADĀ VEIKTAJĀM DARBĪBĀM BAKALAURA STUDIJU 
PROGRAMMAS “FINANSES” PILNVEIDEI ........................................................................................... 9 

4. PĀRSKATS PAR 2017./2018.AK. GADĀ VEIKTAJĀM DARBĪBĀM BAKALAURA STUDIJU 
PROGRAMMAS „STARPTAUTISKĀS FINANSES” PILNVEIDEI ............................................................. 15 

5. PĀRSKATS PAR 2017./2018.AK. GADĀ VEIKTAJĀM DARBĪBĀM BAKALAURA STUDIJU 
PROGRAMMAS “RISKU VADĪBA UN APDROŠINĀŠANA” PILNVEIDEI ................................................ 19 

6. PĀRSKATS PAR 2017./2018.AK. GADĀ VEIKTAJĀM DARBĪBĀM MAĢISTRA STUDIJU 
PROGRAMMAS “FINANŠU VADĪBA” PILNVEIDEI.............................................................................. 23 

7. PĀRSKATS PAR 2017./2018.AK. GADĀ VEIKTAJĀM DARBĪBĀM MAĢISTRA STUDIJU PROGRAMMAS 
“FINANSES” PILNVEIDEI .................................................................................................................. 27 

8. PĀRSKATS PAR 2017./2018.AK. GADĀ VEIKTAJĀM DARBĪBĀM MAĢISTRA STUDIJU PROGRAMMAS 
„STARPTAUTISKĀS FINANSES UN BANKU DARBĪBA” PILNVEIDEI ..................................................... 32 

 

 

 



1. PĀRSKATS PAR 2017./2018.AK. GADĀ VEIKTAJĀM DARBĪBĀM 

STUDIJU VIRZIENĀ „EKONOMIKA” PILNVEIDEI 

 

Studiju virzienā „Ekonomika” 2017./2018.ak.g. tika realizētas septiņas studiju 

programmas: 

 I līmeņa studiju programma „Grāmatvedība un finanses”; 

 bakalaura studiju programma „Finanses”; 

 bakalaura studiju programma „Starptautiskās finanses” (angļu valodā); 

 bakalaura studiju programma „Risku vadība un apdrošināšana” 

 maģistra studiju programma „Finanses”; 

 maģistra studiju programma „Finanšu vadība”; 

 maģistra studiju programma „Starptautiskās finanses un banku darbība” (angļu valodā). 

 

Virzienā studējošo un absolventu statistika atspoguļota 1.tabulā. 

1.tabula 

 

Studiju virzienā „ Ekonomika” studējošo un absolventu statistika 2017./2018.ak.g. 

Studiju programmas nosaukums Studenti Absolventi 

Pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība     

Grāmatvedība un finanses  104 24 

Profesionālā bakalaura studiju programmas:     

Finanses 480 105 

Starptautikās finanses (ENG) 131 38 

Risku vadība un apdrošināšana 57 5 

Profesionālā maģistra studiju programmas:     

Finanses 68 30 

Starptautiskās finanses un banku darbība 41 19 

Finanšu vadība 78 29 

 

Banku augstskolā ir nepieciešamais akadēmiskais personāls studiju virziena īstenošanas 

nodrošināšanai – kā lekciju, semināru, praktisko nodarbību, tā arī citu pedagoģisko un zinātnisko 

darbību izpildei. 2017./2018.ak.g. BA kopumā bija nodarbināti 44 akadēmiskajos amatos ievēlēti 

docētāji, viens viesdocents  un 65 pieaicināti docētāji, kuriem BA nav pamatdarba vieta. Saskaņā 

ar Augstskolu likuma 3. pantu, augstskolā strādā viens ārvalstu profesors, viens asociētais 
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profesors un viens ārvalstu viesdocents. 2017./2018.ak.g. BA bija ievēlēti  23 docētāji ar doktora 

zinātnisko grādu, kas veido 54,7% no kopējā akadēmiskā personāla sastāva. Studijas 

doktorantūrā turpina un pie saviem promocijas darbiem aktīvi strādā vēl 6 BA docētāji. 

Studiju virzienā iesaistītā akadēmiskā personāla pētnieciskā darbība ir aktīva: gan 

piedalīšanās BA, profesionālo asociāciju vai citu organizāciju īstenotajos projektos, gan zinātniski 

pētnieciskajās un profesionālajās konferencēs. Docētāju sagatavotās zinātniskās publikācijas un 

mācību literatūra skatāma datu bāzēs. Pētniecības darba rezultātu publicēšana notiek starptautiski 

pieejamos un recenzējamos izdevumos.  

Veicot ikgadējo darba devēju aptauju, tiek noskaidrots, kā darba devēji vērtē BA studentu 

profesionālās prasmes un zināšanu līmeni, kuras īpašības darba devēji novērtē visaugstāk BA 

studentu vidū, kā arī tiek noskaidrots darba devēju viedoklis par studentu sagatavotības līmeni 

atbilstoši darba tirgus prasībām. Vadoties no iegūtajiem rezultātiem, tiek pilnveidots studiju 

programmu saturs un ieviestas jaunas, progresīvas mācību metodes. 

Katras programmas aktualizācijai tiek organizētas atsevišķas studiju programmu padomes 

sēdes, kurā tiek uzklausīti darba devēju, studentu, absolventu un docētāju viedokļi par studiju 

programmas aktualitāti un nepieciešamajiem uzlabojumiem. Pēc šīm padomju sēdēm tiek 

organizētas profilējošo katedru sēdes, kurās tiek izskatīti visi  iesniegtie priekšlikumi. Grozījumi 

programmās tiek iesniegti un apstiprināti Senātā. 

Regulāra sadarbība ar partneru augstskolām ārvalstīs notiek visās Banku augstskolas studiju 

programmās. Sadarbība ir orientēta uz studentu un docētāju apmaiņu.  

Banku augstskola piedāvā saviem studentiem arī ārvalstu docētāju vieslekcijas. BA tradīciju 

rīkot starptautisko viesdocētāju nedēļu iedibināja 2009.gada rudenī un tā guvusi plašu atsaucību 

gan no studentu, gan no augstskolas docētāju un viesdocētāju puses. Starptautiskās vieslektoru 

nedēļas sniedz neatsveramu pieredzi gan studentiem, gan pasniedzējiem, veidojot ciešāku 

sadarbību ar ārvalstu augstskolām. Studentiem tā ir lieliska iespēja gūt jaunas zināšanas un 

informāciju par biznesa sfēras aktualitātēm un attīstību ārzemēs, kā arī iepazīties ar katrai valstij 

raksturīgajām kultūras un uzņēmējdarbības vides atšķirībām (skat.2.tabulu).  



2.tabula 

Starptautiskās vieslektoru nedēļas Banku augstskolā  

vieslektoru saraksts 

2017. gada 27. novembris - 2. decembris 

  

Nr.p.k. Vārds, uzvārds Valsts 
Augstskola 

1.  
Bert Forschelen Germany 

Universiy of Applies Sciences 

Kaiserslautern 

2.  
Dimitrios Maditinos Greece 

Eastern Macedonia and Thrace 

Institute of Technology, Kavala 

3.  
Zschocke, Martina Germany 

University of Applied Sciences 

Zittau/GĆ¶rlitz 

4.  
Ioannis 

Tampakaoudis Greece 

University of Macedonia 

Thessaloniki 

5.  
Jana Pasáčková Czech Republic 

The College of Polytechnics Jihlava 

/ Jihlava  

6.  
Žaneta Rylková Czech Republic 

Silesian University in Opava, 

School of Business Administration  

7.  
Kateřina Matušínská Czech Republic 

Silesian University Opava, School 

of Business Administration  

8.  
Pia Jääskeläinen Finland Xamk, Mikkeli 

9.  
Eisl Christoph Austria 

University of Applied Sciences 

Upper Austria/Steyr 

10.  
Naveed, Yasin United Kingdom 

Manchester Metropolitan 

University, England 

11.  
Peter Janssen Belgium  UCLL - Leuven - Belgium 

12.  
Marjaana Roponen Finland 

South-Eastern Finland University of 

Applied Sciences 

13.  
Mrs. Tuuli Järvinen Finland 

South-Eastern Finland University of 

Applied Sciences/Mikkeli/Kouvola 

14.  
Andrius Tamošiūnas  Lithuania 

Vilnius Gediminas Technical 

University 

15.  
Niels Willemsen Netherlands 

Avans University of Applied 

Science / Den Bosch 

16.  
Hendrik Brasjen Netherlands 

Avans University of Applied 

Science / Den Bosch 

17.  
Alessio Reali Italy LIUC/Castellanza (Varese) 

18.  
Martin Kockum Sweden 

Business Administration, 

Kristianstad University 

19.  
Daniel Kleber Germany 

University of Applied Sciences 

Kaiserslautern, Germany 
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Būtiski uzlabojumi tiek veikti Banku augstskolas infrastruktūrā. 2017.gada 13.jūnijā starp 

Centrālo finanšu un līgumu aģentūru un Banku augstskolu darbības programmas “Izaugsme un 

nodarbinātība” 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu 

valsts un dzīvojamās ēkās” 4.2.1.2. pasākuma “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts 

ēkās” ietvaros tika parakstīta Vienošanās par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu 

Nr.4.2.1.2/17/I/004. Vienošanās ietvaros tiks īstenots projekts – Paaugstināt valsts ēkas Rīgā, 

Skanstes ielā 43 (agrākā adrese -K.Valdemāra ielā 163) energoefektivitāti.  

Projekta ietvaros plānots veikt energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumus valsts ēkā 

Rīgā, Skanstes ielā 43, lai iegūtu primārās enerģijas ietaupījumu un samazinātu siltumnīcefekta 

gāzu emisijas apjomu, kā arī uzlabotu ēkas vizuālo izskatu un iekļaušanos kopējā arhitektoniskā 

vidē. Pēc projekta īstenošanas plānotais siltumenerģijas patēriņa ietaupījums  ~46,65% apmērā. 

Kopējās plānotās projekta izmaksas ir 981720,98 EUR ar PVN, t.sk. Eiropas Reģionālās 

attīstības fonda finansējums 637500,00 EUR apmērā, valsts budžeta finansējums 112500,00 EUR 

apmērā, Banku augstskolas finansējums 231720,98 EUR apmērā.  

 

2. PĀRSKATS PAR 2017./2018. AK. GADĀ VEIKTAJĀM DARBĪBĀM PIRMĀ 

LĪMEŅA PROFESIONĀLĀS AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS STUDIJU 

PROGRAMMAS „GRĀMATVEDĪBA UN FINANSES” PILNVEIDEI 

 

Izanalizējot valsts pārbaudījumu komisijas locekļu un nozares ekspertu ieteikumus, 

studiju programmā “Grāmatvedība un finanses” 2017./2018.ak.g., tika uzsākta sadarbība ar 

Visma Enterprise SIA, papildus ieviešot IT rīkus grāmatvedības datu analīzei un apstrādei. Datu 

ielādes mehānisma pieslēgšana no resursu vadības sistēmas „Horizon” grāmatvedības nozares 

studiju kursu apguvei ļaus maksimāli pietuvināt studiju procesu darba videi. 

Programmas īstenošanā kopumā ir iesaistīti 23 docētāji, no kuriem 35% ir ieguvuši 

doktora zinātnisko grādu. 74% studiju programmā iesaistīto docētāju ir Banku augstskolā ievēlēti 

docētāji. Nozares profesionālās specializācijas studiju kursos iesaistītas grāmatvedības industrijā 

nodarbinātas personas. Lai nodrošinātu augsta līmeņa studijas, katru gadu tiek organizēts 

programmas satura, apmācībā pielietojamo metožu un datorprogrammu audits. Akadēmiskā gada 

beigās tiek organizētas akadēmiskā personāla attīstības pārrunas, kuru laikā izvērtē studentu 

atsauksmes par docētāja darbu ar studentiem. Aptauja tiek veikta katra studiju kursa beigās un tā 



notiek e-vidē. Studējošo aptauju rezultātus ņem vērā plānojot nākamo akadēmisko gadu,izvērtējot 

vai docētājs turpina vai neturpina strādāt šajā programmā.  

Vērtējot studiju programmas absolventu nodarbinātības iespējas, tiek ņemtas vērā 

Nodarbinātības valsts aģentūras īstermiņa prognozes, kas grāmatvedības speciālistiem ar ceturto 

kvalifikācijas līmeni Latvijā prognozē nadaudz pieaugošu darba spēka pieprasījumu. Tādējādi, 

Banku augstskolas studiju programmas “Grāmatvedība un finanses” absolventu nodarbinātības 

perspektīvas ir vērtējamas kā augstas. Par kvalificētu grāmatvedības speciālistu pieprasījumu 

liecina gan studējošo skaita stabilitāte programmā “Grāmatvedība un finanses”, gan arī tas, ka šī 

programma ir pieprasīta otras izglītības un kvalifikācijas iegūšanai.  Kopumā 2017./2018.ak.g. 

Banku augstskolas studiju programmā “Grāmatvedība un finanses”, ar jau citās augstākās 

izglītības iestādēs iegūtu izglītību studē 14 studenti.  

Pamatojoties uz iepriekšējā studiju virziena akreditācijā saņemto ekspertu ieteikumiem, 

tiek attīstīta studiju e-vide. 98% no studiju kursu mācību materiāliem ir pieejami Moodle sistēmā. 

Tiek arī izmantotas Moodle sistēmas sniegtās iespējas organizēt pārbaudījumus e-vidē un iesniegt 

patstāvīgos darbus. Tā rezultātā ir uzlabojusies informācijas apmaiņa starp docētājiem un 

studējošajiem un ir veicināta studiju kvalitātes paaugstināšanās. 

Lai nodrošinātu pirmā līmeņa studiju programmas “Grāmatvedība un finanses” atbilstību 

darba tirgus prasībām, tā tiek regulāri pilnveidota. 2017./2018 .ak. g. laikā tiek īstenota pirmā 

līmeņa studiju programma “Grāmatvedība un finanses” ar grozījumiem, kuri BA Senātā tika 

apstiprināti 27.09.2016., protokols Nr.8 (3.tabula). 

3.tabula 

Pirmā līmeņa profesionālā augstākās izglītības studiju programma 

 “Grāmatvedība un finanses” 
 

N. p. 

k. 
Studiju kursa nosaukums 

Kredītpunktu skaits 

Kopā 1. kurss 2. kurss 3. kurss 

Vispārizglītojošie A daļa 

1. Matemātika  6 6     

2. Informātika  4 4     

3. Lietišķā angļu/vācu valoda 4 4     

4. Speciālā lietojuma angļu/vācu valoda 2   2   

5. Vides, civilās un darba aizsardzības organizācija 2   2   

6. Lietišķā saskarsme 2 2     

7. Pētnieciskā darba metodoloģija 2     2 

Kopā: 22 16 4 2 

Nozares B daļa 

8. Uzņēmējdarbības organizēšana 6 6     

9. Ekonomika 4 4     

10. Statistika 2   2   

11. 

  

Tiesību zinības:             

11.1.Tiesību zinības I 2 2     
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N. p. 

k. 
Studiju kursa nosaukums 

Kredītpunktu skaits 

Kopā 1. kurss 2. kurss 3. kurss 

11.2. Tiesību zinības II 2   2   

Kopā: 16 12 4   

Nozares (profesionālās specializācijas) B daļa 

12. 

  

  

Finanšu sistēma:             

12.1. Ievads finansēs 2 2     

12.2. Banku finanšu pakalpojumi 2 2    

12.3. Apdrošināšanas pamati 2  2   

13. 

  

Uzņēmuma finanses un analīze:             

13.1. Uzņēmumu vadības grāmatvedība 2   2   

13.2. Finanšu analīze 4   4   

14. 

Grāmatvedība un nodokļi:             

14.1. Grāmatvedības pamati 2 2     

14.2. Finanšu grāmatvedība I 4   4   

14.3. Nodokļu sistēma 4   4   

14.4. Finanšu grāmatvedība II 2   2  

14.5. Grāmatvedība pašnodarbinātajiem 2   2   

14.6. Grāmatvedības praktikums datorvidē 4     4 

15. Audits 2     2 

Kopā: 34 6 20 8 

Brīvā izvēle C daļa 

16. Izvēles kursi 4   4   

  Kopā : 4   4   

17.  Prakse  18     18 

18.  Kvalifikācijas darbs  8     8 

  Kopā programmā: 100 34 32 34 

Avots: BA Senāta sēdes protokols Nr.8, 2016. 

 

Kopš 2016./2017. ak.g. laikā pirmā līmeņa studiju programmā “Grāmatvedība un 

finanses” prakses individuālais uzdevums tiek sasaistīts ar kvalifikācijas darba pētījuma virzienu, 

kā arī tiek organizēts kvalifikācijas darbu priekšaizstāvēšanas seminārs. 2017./2018. ak.g. ir 

spēkā 44 ilgtermiņa sadarbības līgumi ar darba devējiem, kuri nodrošina prakses programmas 

īstenošanas iespējas, tai skaitā 15 līgumi noslēgti ar ārpakalpojumu grāmatvedības uzņēmumiem, 

audita uzņēmumiem un dalīto pakalpojumu centriem (BA Karjeras centra dati, 2018). 

2017./2018. ak .g. 87.5% no aizstāvētajiem kvalifikācijas darbiem ieguvuši vērtējumu 

“labi” un augstāku. Ar vērtējumu “teicami” un “izcili” tika novērtēti darbi par tādām tēmām, kā:  

 

 

 

 

 

 

 



4.tabula 

Izcili un teicami aizstāvēto studiju programmas “Grāmatvedība un finanses”  

kvalifikācijas darbu tēmas 2017./2018.ak.g. 

Tēma 

SIA “Finanšu risinājumi":  debitoru politikas analīze 

SIA Baker Tilly Baltics debitoru politikas analīze 

Pakalpojuma pašizmaksas noteikšanas analīze un cenu veidošana grāmatvedības 

ārpakalpojumu sniedzēja uzņēmumā SIA “Finanšu risinājumi” 
Avots: BA 1.līmeņa studiju programmas “Grāmatvedība un finanses” Valsts pārbaudījumu komisijas 

sēdes protokoli (2018.) 

 

Lai veicinātu Banku augstskolas studentu integrāciju un apriti starptautiskā līmenī, kas ir 

būtisks priekšnosacījums profesionālo kompetenču un prasmju pilnveidošanā, Banku augstskola 

ir aktīva līdzdalībniece ES studentu apmaiņas programmās, sniedzot iespēju studentiem 

pieteikties starptautiskos projektos Banku augstskolas sadarbības partneru augstskolās. 

2017./2018. ak.g. programmā “Grāmatvedība un finanses” viena studējošā studente izmantoja 

iespēju piedalīties starptautiskajā Grāmatvedības nedēļā (ETAP), Coimbra University of Applied 

Sciences (Portugālē). Pieci programmas “Grāmatvedība un finanses” absolventi pēc programmas 

absolvēšanas turpina studjas bakalaura studiju programmā “Finanses”. 

 

3. PĀRSKATS PAR 2017./2018.AK. GADĀ VEIKTAJĀM DARBĪBĀM 

BAKALAURA STUDIJU PROGRAMMAS “FINANSES” 

PILNVEIDEI 

 

Lai nodrošinātu bakalaura studiju programmas “Finanses” atbilstību darba tirgus 

prasībām, tā tiek regulāri pilnveidota. 2017./2018.ak.g. studiju programmā “Finanses” tika 

uzsākta sadarbība ar Visma Enterprise SIA par operatīvo finanšu datu apstrādes platformas 

ieviešanu “Cloud BI” studiju nolūkiem. Platformas ieviešana maksimāli pietuvinās apmācības 

procesu darba videi, ar kādu absolventiem nāksies sastapties darba tirgū.  

Programmas kvalitāti un aktualitāti apliecina darba devēju augstais novērtējums. Latvijas 

Darba devēju konfederācijas sadarbībā ar karjeras portālu “prakse.lv” veidotajā 2017.gada darba 

devēju ieteiktāko izglītības iestāžu un studiju programmu TOPā Banku augstskolas bakalaura 

studiju programma “Finanses” ieņem augsto 5.vietu. Programmā realizētais studiju modulis 

“Finanšu vadība” ieguvis  starptautisku akreditāciju, ko izsniegusi Skotu kvalifikācijas aģentūra 

(SQA). 
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Kopš studiju programmas izveides, ilgākā laika periodā programmas realizācijā ir 

attīstītas vairākas būtiskas konkurētspējas priekšrocības – stiprās puses: 

1. augsti kvalificētu finanšu sektora speciālistu iesaistīšana programmas organizācijas un 

realizācijas procesā; 

2. visiem programmas studentiem  ir iespēja sadarboties ar studentiem no partneraugstskolām 

starptautiskajos pētījumu projektos un biznesa nedēļās; 

3. visiem programmas studentiem  ir iespēja studēt starptautiskā vidē līdzvērtīgās programmās 

citās ES augstskolās kā apmaiņas studentiem;  

4. visiem programmas studentiem ir nodrošinātas prakses vietas nozares uzņēmumos gan 

Latvijā, gan ārvalstīs; 

5. Latvijā darba tirgū pastāv liels pieprasījums pēc programmas absolventiem. 

Studiju programmas īstenošanā kopumā bija iesaistīti 26 docētāji. 12 (46%) docētājiem ir 

doktora zinātniskais grāds, savukārt 3 (12.%) studiju programmas docētāji turpina studijas 

doktorantūrā. 23 docētājiem (88%) BA ir pamatievēlēšanas vieta. Lai nodrošinātu studiju procesa 

kvalitāti un sniegtu studentiem padziļinātu izpratni par zināšanu praktisko pielietojumu, studiju 

programmai piesaistīti arī 4 (15%) docētāji, kam BA nav pamatdarba vieta, bet kas ir savā nozarē 

praktizējoši speciālisti un eksperti. Lai nodrošinātu augsta līmeņa studijas, katru gadu tiek 

organizētas akadēmiskā personāla attīstības pārrunas un kvalifikācijas celšanas pasākumi.  

2017./2018 .ak. g. laikā tiek īstenota bakalaura studiju programma “Finanses” ar grozījumiem, 

kuri BA Senātā tika apstiprināti 21.06.2016., protokols Nr.6 (5.tabula) 

5.tabula 

Banku augstskolas bakalaura profesionālā augstākās izglītības 

pilna laika studiju programma “Finanses” 

 

N. 

p.  

k. 

  

Kods 
Studiju kursa nosaukums 

 

Kredītpunktu skaits 

Zināšanu 

pārbaudes 

forma 

1. 

ak.g. 

2. 

ak.g. 

3. 

ak.g. 

4. 

ak.g. 
Kopā 

 VISPĀRIZGLĪTOJOŠIE STUDIJU KURSI (A daļa) 

1.  BF001 Lietišķā angļu/ vācu valoda 4       4 Eksāmens 

2.  BF002 Matemātika 6       6 Eksāmens 

3.  BF003 Lietišķā saskarsme 2       2 Eksāmens 

4.  BF004 Tiesību zinības 4       4 Eksāmens 

5.  BF005 
Pārdošanas prasme un starpkultūru 

saskarsme   2     2 
Eksāmens 

6.  BF006 
Vides, civilās un darba aizsardzības 

organizācija     2   2 
Eksāmens 

 Kopā 16 2 2 0 20   

 NOZARES STUDIJU KURSI (B daļa) 



N. 

p.  

k. 

  

Kods 
Studiju kursa nosaukums 

 

Kredītpunktu skaits 

Zināšanu 

pārbaudes 

forma 

1. 

ak.g. 

2. 

ak.g. 

3. 

ak.g. 

4. 

ak.g. 
Kopā 

7.  BF007 Ekonomika 6       6 Eksāmens 

8.  BF008 Statistika 4       4 Eksāmens 

9.  BF009 
Informātika un datu bāzu vadības 

sistēmas 4       4 
Eksāmens 

10.  BF010 Ievads finansēs 2       2 Eksāmens 
11.  BF011 Pētnieciskā darba metodoloģija   2     2 Eksāmens 

12.  BF012 

Uzņēmējdarbības organizēšana 2  4     6 

Eksāmens, 

Biznesa plāna 

aizstāvēšana 

13.  BF013 Uzņēmumu vadības grāmatvedība I   2     2 Eksāmens 
14.  BF038 Apdrošināšanas pamati     2   2 Eksāmens 

15.  BF041 Finanšu ekonometrija     2   2 Eksāmens 

16.  BF016 
Speciālā lietojuma angļu/ vācu 

valoda    4 2   6 
Eksāmens 

 Kopā 18 12 6 0 36   

 NOZARES PROFESIONĀLĀS SPECIALIZĀCIJAS STUDIJU KURSI (B daļa)  

17.  BF017 Grāmatvedības pamati 2       2 Eksāmens 

18.  BF018 Finanšu grāmatvedība I 4       4 Eksāmens 

19.  BF019 Banku finanšu pakalpojumi  2     2 Eksāmens 

20.  BF020 Nodokļi un nodokļu politika   4     4 Eksāmens 

21.  BF021 
Finanšu grāmatvedības un nodokļu 

praktikums   2     2 
Eksāmens 

22.  BF045 Kursa darbs   2     2 Aizstāvēšana 

23.  BF022 Finanšu analīze   4     4 Eksāmens 
24.  BF024 Uzņēmumu vadības grāmatvedība II     2   2 Eksāmens 
25.  BF015 Audits I     2   2 Eksāmens 

26.  BF014 Starptautiskās tiesības     2   2 Eksāmens 

27.  BF039 
Starptautiskās un Eiropas nodokļu 

tiesības     2   2 Eksāmens 

28.  BF046 Lietišķais pētījums     2   2 Aizstāvēšana 

29.  BF028 Vadībzinību pamati     2   2 Eksāmens 

30.  BF029 Projektu vadīšana     2   2 Eksāmens 

31.  BF030 Stratēģiskā vadīšana     2   2 Eksāmens 

32.  BF031 Iekšējais audits     2   2 Eksāmens 

33.  BF033 
Starptautiskās finanses un valūtas 

tirgus     2   2 
Eksāmens 

34.  BF032 Patērētāju uzvedība finanšu tirgū     2  2 Eksāmens 
35.  BF025 Konsolidācijas pamati    2 2 Eksāmens 

36.  BF034 
Vērtspapīru tirgus un ieguldījumu 

fondi       4 4 
Eksāmens 

37.  BF035 Finanšu vadība       8 8 Eksāmens 

38.  

BF040 Nodokļu administrēšana*    2 2 Eksāmens 

BF023 Audits II*    2 2 Eksāmens 

BF036 Banku vadība un risku pārvaldība*       4 4 Eksāmens 
 Kopā 6 14 22 18 60   

 BRĪVĀS IZVĒLES STUDIJU KURSI (C daļa)** 

39.   Brīvās izvēles studiju kursi   4 2   6 Eksāmens 

 PRAKSE UN VALSTS PĀRBAUDĪJUMS 

40.  BF050, 51 Prakse    8 8 10 26 Aizstāvēšana 
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N. 

p.  

k. 

  

Kods 
Studiju kursa nosaukums 

 

Kredītpunktu skaits 

Zināšanu 

pārbaudes 

forma 

1. 

ak.g. 

2. 

ak.g. 

3. 

ak.g. 

4. 

ak.g. 
Kopā 

41.  BF047 Bakalaura darbs       12 12 Aizstāvēšana 

 Kopā 0 8 8 22 38  

 Pavisam kopā 40 40 40 40 160  

*    Studenti izvēlas vai nu studiju kursu „Banku vadība un risku pārvaldība” vai studiju kursus  „Nodokļu 

administrēšana” un „Audits II” 

Avots: BA Senāta sēdes protokols Nr.6, 2017. 

 

Augstāk minētā programma ir saistoša arī nepilna laika studentiem, tikai tās īstenošana 

notiek ar atšķirīgu studiju ilgumu. 

Analizējot darba tirgū nepieciešamo prasmju un kompetenču nodrošināšanu, 2017.gada 

augustā tika pilnveidots brīvās izvēles studiju kursu klāsts. Brīvās izvēles (C daļas) studiju kursus 

studējošie izvēlējās no 2017.gada 27. jūnija (protokols Nr.7) Senāta sēdē apstiprināts C daļas 

studiju kursu saraksts: Reputāciju vadība; Problēmu risināšanas prasmju attīstīšana; Klientu 

attiecību vadīšana; Otrā svešvaloda (vācu, krievu); Praktiskās uzņēmējdarbības uzsākšana; 

Sociālā uzņēmējdarbība; Zaļās investīcijas, finanses un uzskaite; Informācijas drošība 

lietotājiem; Pašnodarbināto personu grāmatvedība un nodokļi; Lielo datu analīze; Starptautiskā 

biznesa nedēļa; Sports un sabiedriskās aktivitātes. Brīvās izvēles kursus kopā apgūst studenti no 

dažādām studiju programmām, līdz ar to tiek veicināta un stiprināta starpdisciplinaritāte un arī 

studentu sadarbība. 

Studiju kurss “Praktiskās uzņēmējdarbības uzsākšana” ir C daļas brīvās izvēles kurss 2KP 

apjomā, kurš augstskolā tiek piedāvāts līdz ar BA Biznesa inkubatora izveidi. Kurss domāts 

studentiem, kuri pabeiguši vismaz 1. kursu (2. kurss vai vecāki), un kuriem ir vēlme kļūt par 

uzņēmējiem un darboties BA Biznesa inkubatorā. Studiju kursā iesaistās studenti ar savu biznesa 

ideju, kursa gaitā to pilnveidojot, kā arī attīstot zināšanas par uzņēmējdarbību. Kursa noslēgumā 

katrs tā dalībnieks prezentē savu izstrādāto biznesa plānu, kas kalpo par pamatu uzņemšanai 

inkubatorā. 2017./2018.ak.g. minēto studiju kursu apguva iegūstot augstāko novērtējumu viens 

bakalaura programmas “Finanses” students. 

Katru gadu tiek pilnveidots studentu pētnieciskais darbs. Pētījumi tiek veikti gan Latvijā, 

gan starptautiski kopā ar ārvalstu studentiem. 2018. gada 13.jūnijā BA notika VI Studentu 

pētniecisko darbu konference “Globālās biznesa attīstības tendences: izaicinājumi un iespējas 

Latvijai”, kurā savus pētījumus prezentēja 68 studiju programmas studenti.  



Akadēmiskais personāls un viņu vadībā studējošie aktīvi iesaistās uzņēmumu pasūtītos 

pētījumos, kuros jāmeklē risinājumi konkrētām problēmām.  2017./2018. ak.g. pētījumu iniciatori 

bija Latvijas Pasts, AS “SEB banka”, AS “Swedbank”, Vides aizsardzības un reģionālās 

aizsardzības ministrija (VARAM) un Mašīnbūves un metālapstrādes rūpniecības asociācija 

(MASOC). Ar katru gadu pieaug uzņēmumu interese par šādiem pētījumiem un līdz ar to 

palielinās sadarbības apjoms: 

6.tabula 

Pētījuma tēma Pasūtītājs 

Esošo universālo pasta pakalpojumu saistību izvērtējums Latvijas Pasts 

Bankas pakalpojumu attīstība tehnoloģiju attīstības ietekmē un 

klientu gatavība šo pakalpojumu apgūšanai/lietošanai 
AS “Swedbank” 

Apdrošināšana  kā Latvijas iedzīvotāju atbildība pret savu ģimeni un 

savu īpašumu 
AS “Swedbank” 

Uzkrājumu kultūras veidošanās tendences Latvijā AS “Swedbank” 

Banku piedāvātās bezkontakta kartes: banku un lietotāju ieguvumi 

un riski 
AS “Swedbank” 

Jauniešu studiju izvēles kritēriji AS “Swedbank” 

Kritēriji, pēc kuriem iedzīvotāji izvēlas sadarbību ar banku AS “Swedbank” 

ES vispārīgās datu aizsardzības regula (GDPR) AS “SEB Banka” 

Ūdens resursu apsaimniekošana upju baseinos VARAM 

Ūdens resursu apsaimniekošana HES VARAM 

Saimnieciskās darbības  analīze Mašīnbūves un Metālapstrādes 

Rūpniecības nozares uzņēmumā X – izmaksas/darba ražīgums 
MASOC 

Saimnieciskās darbības  analīze Mašīnbūves un Metālapstrādes 

Rūpniecības nozares uzņēmumā X – lielo datu analīze 
MASOC 

Uzkrājumu kultūras veidošanās tendences Latvijā AS “Swedbank” 

Saimnieciskās darbības  analīze Mašīnbūves un Metālapstrādes 

Rūpniecības nozares uzņēmumā X – lielo datu analīze 
MASOC 

Avots: Bakalaura studiju programmas “Finanses” uzskaites dati, 2018. 

 

Kopš 2013./2014.ak.g. studentiem 4. kursā  kārto kvalifikācijas eksāmenu “Finanšu 

vadībā”, kuru nokārtojot ar gala vērtējumu “labi” un augstāk, iegūst starptautiskā darba tirgū  

atzītu  Skotu kvalifikācijas aģentūras (SQA) sertifikātu. 2018.gada janvārī eksāmenu nokārtoja un 

kvalifikācijas sertifikātu finanšu vadībā ieguva 80 ceturtā kursa studenti. 

Profesionālo bakalaura grādu finansēs un finansista kvalifikāciju var iegūt, ja sekmīgi 

nokārtoti visi studiju kursi, studiju laikā izstrādāti  un aizstāvēti trīs patstāvīgie darbi, kā arī 

aizstāvēts bakalaura darbs. 2017./2018.ak. g. BA diplomu ar izcilību saņēma viena studente. 

Programmas apguves noslēgumā studenti kārto valsts noslēguma pārbaudījumu - aizstāv 

bakalaura darbu. Studenti veic pētījumus savos bakalaura darbos un sasniedz izcilus rezultātus. 

2017./2018.ak.g. ar vērtējumu “teicami” un “izcili” savus pētījumus aizstāvēja 11  profesionālās 
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bakalaura studiju programmas “Finanses” studenti. Valsts komisijas augstākos novērtējumus 

ieguva bakalauru darbu pētījumi par finanšu nozarei svarīgām, aktuālām un inovatīvām tēmām 

(7.tabula): 

7. tabula 

Izcili  un teicami aizstāvēto bakalaura programmas “Finanses”  

pētījumu tēmas 2017./2018.ak.g. 

Tēma 

Tiesu darbinieku atalgojuma izmaiņas nodokļu reformas ietekmē  

Nasdaq Baltic farmācijas uzņēmumi kā investīciju objekti  

Nedzīvības apdrošināšanas sabiedrības „Peonija” debitoru pārvaldība un to iekšējās 

kontroles sistēmas pilnveidošanas iespējas  

Nodokļu loma Siguldas un Cēsu novadu pašvaldību budžeta ieņēmumos  

Debitoru pārvaldības politikas pilnveides iespējas uzņēmumā “Topaz Energy Limited” 

Depozīta sistēmas analīze un ekonomiskais novērtējums Eiropas savienības līmenī  

Patērētāju kreditēšanas attīstības tendences Latvijā  

Studentu finanšu plānošanas paradumu novērtējums Latvijā un Beļģijā  

Investīciju iespējas gados jaunam cilvēkam vecumdienu labklājības nodrošināšanai  

Uzņēmumu novērtēšanas procesa un tiesiskā regulējuma neesamības ietekme uz 

kolektīvās finansēšanas uzņēmumu pašu kapitālu  

Uzņēmuma ienākuma nodokļa izmaiņu ietekme SIA “Anzāģe” 
Avots: BA bakalaura studiju programmas “Finanses” Valsts pārbaudījumu un kvalifikācijas piešķiršanas komisijas 

sēdes protokoli 2018.g. 

Attīstot studentu prasmes darbam starptautiskā vidē, visiem programmas studentiem tiek 

dota iespēja piedalīties starptautiskos studentu pasākumos. 2017./2018.ak.gadā šo iespēju 

izmantoja: 

- 4 otrā kursa studenti piedalījās 19. Eiropas grāmatvedības nedēļā Portugālē; 

- 14 otrā un trešā kursa students piedalījās starptautiskajās projektu nedēļās BA 

partneraugstskolās; 

- 20 trešā kursa studenti  kopā ar 35 studentiem no partneraugstskolām piedalījās  BA 

organizētajā Starptautiskajā projektu nedēļā Rīgā; 

- viena trešā kursa studente piedalījās Primenetworking organizētājā 24.Euroweek 

projektā “Biznesa digitalizācija” un veica pētījumu par tēmu: “The use of Artificial 

Intelligence in building a competitive advantage”. 

Strādājot starptautiskās projektu grupās kopā ar dažādu valstu studentiem, ir iespēja gūt 

starptautisku pieredzi gan profesionālā, gan starpkultūru saskarsmes jomā. 

2017./2018. ak. g. 9 programmas studenti izmantoja ERASMUS+ programmas piedāvātās 

iespējas un studēja BA partneraugstskolās. 

Studijas BA maģistra studiju programmās turpina 22 bakalaura programmas absolventi. 



4. PĀRSKATS PAR 2017./2018.AK. GADĀ VEIKTAJĀM DARBĪBĀM 

BAKALAURA STUDIJU PROGRAMMAS „STARPTAUTISKĀS 

FINANSES” PILNVEIDEI 

 

Banku augstskolas profesionālā bakalaura studiju programma „Starptautiskās finanses” 

angļu valodā tiek īstenota sadarbībā ar Šveices biznesa skolu (SBS Swiss Business School) 

Cīrihē, Šveicē, kopš sadarbības līguma parakstīšanas 2012.gadā.  

Sekmīgi absolvējot studiju programmu, tiek iegūts Banku augstskolas profesionālā 

bakalaura grāds finansēs ar specializāciju starptautiskajās finansēs (profesionālās augstākās 

izglītības diploms), un kvalifikācija "Finansists", kas atbilst 5. profesionālās kvalifikācijas 

līmenim un 6. Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras un Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūras 

līmenim. Studiju programma ir starpdisciplināra un paredz absolventiem divu grādu iegūšanu. 

Partnerskola Šveices biznesa skola piešķir programmas absolventiem bakalaura grādu 

uzņēmējdarbības vadīšanā (Bachelor of Business Administration) ar specializāciju starptautiskajā 

vadībā (International Management). Katra skola un tās programmas ir akreditētas neatkarīgi 

viena no otrās, sadarbības iespējas diplomu piešķiršanā ir atrunātas Banku augstskolas un Šveices 

biznesa skolas sadarbības līgumos. 

Bakalaura programma „Starptautiskās finanses” ir pilna laika studiju programma, kopējais 

kredītpunktu skaits ir 160 KP, studiju ilgums 4 gadi. Studiju kursu sadalījums pa daļām un 

gadiem (dokuments Nr.1.5-2/34 no 21.06.2016.) ir apstiprināts Banku augstskolas Senāta 

21.06.2016. sēdē, protokols Nr.6, un ir atspoguļots 8.tabulā. 2017/2018.ak.gadā izmaiņas studiju 

programmā netika veiktas. 

8.tabula 

Bakalaura studiju programmas „Starptautiskās finanses” plāns  

N. p. 

k. 
Studiju kursa nosaukums 

KP   

Pārbaudījums 1. 

gads 

2. 

gads 

3. 

gads 

4. 

gads 
Kopā 

Vispārizglītojošie studiju kursi (A daļa) 

1. Speciālā lietojuma angļu valoda 4    4 eksāmens 

2. Lietišķā saskarsme  2    2 eksāmens 

3. 

Tiesību zinības 

1.daļa Tiesību zinības un lietvedība 2 KP 

2. daļa Vides, civilās un darba aizsardzības 

organizācija 2KP 

3. daļa Starptautiskās tiesības 2 KP 

2 

2 

 

 2   

6 

 

 

 

eksāmens 

eksāmens 

 

eksāmens 

4. Matemātika 6    6 
eksāmens 

5. 
Pārdošanas un starpkultūru 

komunikācija 
 2   2 

eksāmens 

Kopā: 16 4   20  
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N. p. 

k. 
Studiju kursa nosaukums 

KP   

Pārbaudījums 1. 

gads 

2. 

gads 

3. 

gads 

4. 

gads 
Kopā 

Nozares teorētiskie studiju kursi un IT(B daļa) 

5. 
Mikroekonomika 

 2       2 

eksāmens 

6. 
Informātika un datu bāzu vadības 

sistēmas 

  4    4 

eksāmens 

7. Uzņēmējdarbība un finanšu plānošana 

  4     4 

eksāmens 

Biznesa plāna 

aizstāvēšana 

9. 
Vācu valoda  

 
2 4 4 2 12 

eksāmens 

10. 
Statistika 

 
4    4 

eksāmens 

11. 
Makroekonomika 

Lehner Patrick 

 

4    4 

eksāmens 

12. 
Pētnieciskā darba metodoloģija 

 
 2   2 

eksāmens 

 
Mārketings 

 
2    2 

eksāmens 

14. 
Līderība un cilvēkresursu vadība  

 
  2  2 

eksāmens 

Kopā: 14 14 6 2 36  

Nozares profesionālās specializācijas studiju kursi (B daļa) 

15. 
Bizness pasaules ekonomikā (kursa darbs) 

 
  2  2 

eksāmens 

kursa darba 

aizstāvēšana 

16. 

Finanšu grāmatvedība un nodokļi 

1. daļa Finanšu  grāmatvedība I 4 KP 

2. daļa Finanšu  grāmatvedība II 2 KP  

3.daļa Grāmatvedības uzskaite datorvidē 2 

KP 

4. daļa Nodokļi, nodokļu audits un 

plānošana 6 KP 

 

4 

 

 

 

2 

 
2 

 

 

 

 

6 

14 

 

eksāmens 

eksāmens 

eksāmens 

eksāmens 

17. 

Starptautiskās finanses un finanšu tirgi    

1.daļa Finanšu sistēmas organizācija 2KP 

2. daļa Starptautiskās finanses 2 KP 

3. daļa Finanšu tirgi 2 KP 

4.daļa Apdrošināšana 4 KP         

 

  

 

2 

2 

2 

 

 

 

 

 

4 

10 

 

eksāmens 

eksāmens 

eksāmens 

eksāmens  

19. 
Finanšu analīze 

 
 2   2 

eksāmens 

20. 
Audits 

 
  2  2 

eksāmens 

21. 

Uzņēmumu vadīšana 

1. daļa Organizāciju vadīšana 2 KP 

2. daļa Projektu vadīšana 2 KP 

3. daļa Stratēģiskā vadīšana 2 KP  

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

2 

 6 

 

eksāmens 

eksāmens 

eksāmens 



N. p. 

k. 
Studiju kursa nosaukums 

KP   

Pārbaudījums 1. 

gads 

2. 

gads 

3. 

gads 

4. 

gads 
Kopā 

22. 

Finanšu vadība 

1.daļa Uzņēmumu finanšu vadīšana 4 KP 

2. daļa Finanšu risku vadība 2 KP 

3.daļa Uzņēmējdarbības novērtēšana 2 KP 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

2 

2 
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eksāmens 

eksāmens 

eksāmens 

23. 
Vadības grāmatvedība 

 
 2   2 

eksāmens 

24. 
Banku darbība un risku vadība 

 
   2 2 

eksāmens 

25. 
E-komercija 

 
 2   2 

eksāmens 

26. 
Patērētāju uzvedība finanšu tirgū 

 
  2  2 

eksāmens 

27. 
Lietišķais pētījums 

 
   2 2 

aizstāvēšana 

28. 

Otrā svešvaloda *: 

Krievu valoda (kā svešvaloda) 

/ Ķīniešu valoda (kā svešvaloda) 

 

2* 4*   6* 

eksāmens 

eksāmens 

29. 
Inovācijas un radošums * 

 
 4*   4* 

eksāmens 

30. 
Loģistika * 

 
2*    2* 

eksāmens 

31. 
Latviešu valoda (kā svešvaloda) * 

 
2*    2* 

eksāmens 

Kopā: 10 14 22 14 60  

Brīvās izvēles studiju kursi (C daļa)* 

32. 

Otrā svešvaloda *: 

Krievu valoda (kā svešvaloda) 

/ Ķīniešu valoda (kā svešvaloda) 

 

  4* 2* 6* 

eksāmens 

eksāmens 

33. 

Uzņēmējdarbības uzsākšana/  

biznesa inkubators* 

 

  2* 2* 2* 

eksāmens 

 
Konsultāciju sniegšanas prasmes* 

 
   2* 2* 

eksāmens 

 

Korporatīvā sociālā atbildība un biznesa 

ētika* 

 

  2*   

eksāmens 

34. 
Organizāciju pārmaiņu vadība* 

 
  2*  2* 

eksāmens 

Kopā:   4* 2* 6*  

Studiju darbi, prakse un valsts pārbaudījums 

38. Prakse    8 8 10 26 aizstāvēšana 

39. Bakalaura darbs       12 12 aizstāvēšana 

  KOPĀ par visu programmu: 40 40 40 40 160  
* jāizvēlas  kādu no * studiju kursiem: 1.kursā 2 KP, 2.kursā 4 KP, 3.kursā 4 KP, 4.kursā 2 KP 

 

2017.gada 13.-15.februārī, Banku augstskolas ekonomikas virziena pārakreditācijas 

ekspertu vizītes laikā, programma ir saņēmusi augstu novērtējumu 4 visos vērtēšanas kritērijos, 



18 

 

izņemot programmas struktūru (vērtējums 3), un tika pārakreditēta uz maksimālo termiņu – 6 

gadiem. 

Galvenie ekspertu ieteikumi ir šādi: 

- Moodle aktīvā lietošana; 

- Studiju kursu sadrumstalotības samazināšana; 

- Ātrās aptaujas aplikācijas ieviešana; 

- Programmas unikālo vērtību plašākā popularizēšana; 

- Iesaiste starptautiskajos pētījumu un inovāciju projektos; 

- Pētniecības paplašināšana starptautiskajā līmenī; 

- Aktīvā dalība ERASMUS+ projektos; 

- Docētāju zinātnisko publikāciju skaita palielināšana starptautiskajos avotos. 

 

Lai turpinātu pildīt ekspertu ieteikumus, 2017/2018.ak.gadā programmā tika veikti šādi 

uzlabojumi: 

- Programmā ir iesaistīti viesdocētāji, tai skaitā no ārzemēm; programmas direktore un 

koordinatore sniedz tehnisku atbalstu viesdocētājiem studiju kursu materiālu 

izvietošanā Moodle un pieejamības nodrošināšanā studentiem; 

- Pēc katra studiju kursa studentiem ir nosūtīta aptauja, kā arī programmas direktore un 

koordinatore tiekas ar grupu un izrunā studiju lietas un studentu apmierinātību ar 

studiju kvalitāti; 

- Studiju programmā ir izvēles kurss “Inovācijas un radošums”, kuru vada viesdocētāja 

Lauma Muižniece, kas veic pētījumu šajā jomā doktorantūras līmenī, un kas nodrošina 

studentiem piekļuvi visaktuālākajai informācijai un tematiskiem pasākumiem 

inovāciju un radošās domāšanas jomā; 

- Studējošo grupa 2.gada pavasara semestrī pilnā apjomā ir piedalījusies ERASMUS+ 

studiju apmaiņā; 

- 4.kursa studenti kārtoja starptautisko eksāmenu CBE (Comprehensive Business 

Exam), lai tiktu salīdzināti ar citiem absolventiem starptautiskajā mērogā. 

    

2017./2018.ak.gadā, studiju programmā uzsāka studijas 33 studenti, tai skaitā 3 ārzemju 

studenti (2 no Krievijas un 1 no Kazahstānas), un absolvēja 38 studējošie, tai skaitā 2 studenti ir 

aizstāvējuši bakalaura darbus ar izcilību. 



5. PĀRSKATS PAR 2017./2018.AK. GADĀ VEIKTAJĀM DARBĪBĀM 

BAKALAURA STUDIJU PROGRAMMAS “RISKU VADĪBA UN 

APDROŠINĀŠANA” PILNVEIDEI 

 

Lai nodrošinātu bakalaura studiju programmas “Risku vadība un apdrošināšana” (turpmāk 

– Programma) atbilstību darba tirgus prasībām, tā tiek regulāri pilnveidota sadarbībā ar atbilstošo 

nozaru uzņēmumiem un saistītajām organizācijām. 2017./2018.ak.g. programmā tika organizēta 

sadarbība ar AAS (apdrošināšanas akciju sabiedrība) “Balta” studējošo finansiālai atbalstīšanai, 

piešķirot stipendiju.  

Programmas kvalitāti un aktualitāti apliecina darba devēju augstais pieprasījums gan pēc 

praktikantiem (2. un 4. kurss), gan pēc studentiem kā darbiniekiem.  

Kopš studiju programmas izveides ilgākā laika periodā programmas realizācijā ir attīstītas 

vairākas būtiskas konkurētspējas priekšrocības – stiprās puses: 

1. programma ir unikāla, un vienīgā, kas Latvijā gatavo speciālistus tieši risku vadības un 

apdrošināšanas nozarei; 

2. augsti kvalificētu finanšu sektora speciālistu iesaistīšana programmas organizācijas un 

realizācijas procesā; 

3. visiem programmas studentiem  ir iespēja sadarboties ar studentiem no partneraugstskolām 

starptautiskajos pētījumu projektos un biznesa nedēļās; 

4. visiem programmas studentiem  ir iespēja studēt starptautiskā vidē līdzvērtīgās programmās 

citās ES augstskolās kā apmaiņas studentiem;  

5. visiem programmas studentiem ir nodrošinātas prakses vietas nozares uzņēmumos gan 

Latvijā, gan ārvalstīs; 

6. Latvijā darba tirgū pastāv liels pieprasījums pēc programmas absolventiem. 

Studiju programmas īstenošanā kopumā ir iesaistīti 28 docētāji. 13 (46%) docētājiem ir 

doktora zinātniskais grāds, savukārt 1 (3%) studiju programmas docētājs turpina studijas 

doktorantūrā. 16 docētājiem (57%) BA ir pamatievēlēšanas vieta. Lai nodrošinātu studiju procesa 

kvalitāti un sniegtu studentiem padziļinātu izpratni par zināšanu praktisko pielietojumu, studiju 

programmai piesaistīti arī 9 (32%) docētāji, kam BA nav pamatdarba vieta, bet kas ir savā nozarē 

praktizējoši speciālisti un eksperti. Lai nodrošinātu augsta līmeņa studijas, katru gadu tiek 

organizētas akadēmiskā personāla attīstības pārrunas un kvalifikācijas celšanas pasākumi.  

2017./2018 .ak. g. laikā tiek īstenota bakalaura studiju programma “Risku vadība un 
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apdrošināšana” ar grozījumiem, kuri BA Senātā tika apstiprināti 27.09.2016., protokols Nr.8 

(9.tabula) 

9.tabula 

Banku augstskolas bakalaura profesionālā augstākās izglītības 

pilna laika studiju programma “Risku vadība un apdrošināšana” 

Program-

mas daļa Studiju kursi 
 Kredītpunktu skaits 

Pārbaudījums 
1 gads 2 gads 3 gads 4 gads Kopā 

VISPĀRIZGLĪTOJOŠIE STUDIJU KURSI  – 20 KP 

A 

1.Lietišķā angļu /vācu valoda 4       4 Eksāmens 

2.Matemātika 6       6 Eksāmens 

3.Lietišķā saskarsme 2       2 Eksāmens 

4.Tiesību zinības 4       4 Eksāmens 

5.Pētnieciskā darba metodoloģija   2     2 Eksāmens 

6.Vides, civilās un darba aizsardzības 

organizācija     2   2 

Eksāmens 

Kopā 16 2 2 0 20  

NOZARES STUDIJU KURSI – 36 KP 

B 

7.Ekonomika 6       6 Eksāmens 

8.Ievads finansēs 2       2 Eksāmens 

9.Finanšu matemātika     4   4 Eksāmens 

10.Statistika 4       4 Eksāmens 

11.Demogrāfija    2    2 Eksāmens 

12.Uzņēmējdarbības organizēšana   6     6 Biz.pl. aizstāv. 

13.Varbūtību teorija 2       2 Eksāmens 

14.Vadībzinību pamati     2   2 Eksāmens 

15.Stratēģiskā vadīšana     2   2 Eksāmens 

16.Speciālā lietojuma angļu/vācu valoda   4 2   6 Eksāmens 

Kopā 14 10 12 0 36  

NOZARES PROFESIONĀLĀS SPECIALIZĀCIJAS STUDIJU KURSI – 60 KP 

 

 

 

B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.Risku vadības pamati 2       2 Eksāmens 

18.Starptautiskās  finanses     2   2 Eksāmens 

19.Informātika un datu analīze 4       4 Eksāmens 

20.Grāmatvedības pamati 2       2 Eksāmens 

21.Finanšu grāmatvedības pamati 2       2 Eksāmens 

22.Apdrošināšanas likumdošanas vide un 

tiesības     2   2 

Eksāmens 

23.Nodokļu sistēma   4     4 Eksāmens 

24.Apdrošināšana   4     4 Eksāmens 

25.Apdrošināšanas pakalpojumu 

mārketings un pārdošana  2   2 

Eksāmens 

Kursa darbs   2     2 Eksāmens 

26.Audits     2   2 Eksāmens 

27.Finanšu analīze un prognozēšana   4     4 Eksāmens 

28.Banku finanšu pakalpojumi     2   2 Eksāmens 



Program-

mas daļa Studiju kursi 
 Kredītpunktu skaits 

Pārbaudījums 
1 gads 2 gads 3 gads 4 gads Kopā 

B 29.Projektu vadība un finanses     2   2 Eksāmens 

30.Pārapdrošināšana       2 2 Eksāmens 

Lietišķais pētījums     2   2 Eksāmens 

31.Apdrošināšanas veidi     2   2 Eksāmens 

32.Finanšu vadība       6 6 Eksāmens 

33.Aktuāru matemātika       4 4 Eksāmens 

34.Banku riski       2 2 Eksāmens 

35.Vērtspapīru tirgus un ieguldījumu 

fondi       4 4 

Eksāmens 

35.Risku matemātiskā analīze      2  2 Eksāmens 

      Eksāmens 

Kopā 10 16 16 18 60  

BRĪVĀS IZVĒLES STUDIJU KURSI – 6 KP 

C 

Brīvās izvēles studiju kursi   4    4 Eksāmens 

Brīvās izvēles studiju kursi   2  2 Eksāmens 

Kopā  4 2  6  

PRAKSE – 26 KP 

 

Prakse   8 8  16 Aizstāvēšana 

Prakse    10  Aizstāvēšana 

Kopā  8 8 10 26  

BAKALAURA DARBS –  12KP 

 
Bakalaura darbs    12 12 Aizstāvēšana 

Kopā    12 12  

Kopā: 160 KP 40 40 40 40 160  

*    Studenti izvēlas vai nu studiju kursu „Banku vadība un risku pārvaldība” vai studiju kursus  „Nodokļu 

administrēšana” un „Audits II” 

Avots: 27.09.2016. Senāta sēdē, prot. Nr.8 

 

Studijas 1. un 2.kursā tiek realizētas dienas laikā, bet 3. un 4. studiju gadā tās notiek 

vakaros (divas darba dienas nedēļā) un sestdienās. Šāds sadalījums nodrošina studējošajiem 

iespēju palikt strādāt pēc prakses pabeigšanas konkrētajā darba vietā, kā arī nodrošina ātrāku 

integrēšanos darba tirgū jau studiju procesā.   

Analizējot darba tirgū nepieciešamo prasmju un kompetenču nodrošināšanu, 2017.gada 

augustā tika pilnveidots brīvās izvēles studiju kursu klāsts. Brīvās izvēles (C daļas) studiju kursus 

studējošie izvēlējās no 2017.gada 27. jūnija (protokols Nr.7) Senāta sēdē apstiprinātā C daļas 

studiju kursu saraksta Reputāciju vadība; Problēmu risināšanas prasmju attīstīšana; Klientu 

attiecību vadīšana; Otrā svešvaloda (vācu, krievu); Praktiskās uzņēmējdarbības uzsākšana; 

Sociālā uzņēmējdarbība; Zaļās investīcijas, finanses un uzskaite; Informācijas drošība 

lietotājiem; Pašnodarbināto personu grāmatvedība un nodokļi; Lielo datu analīze; Starptautiskā 
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biznesa nedēļa; Sports un sabiedriskās aktivitātes. Brīvās izvēles kursus kopā apgūst studenti no 

dažādām studiju programmām, līdz ar to tiek veicināta un stiprināta starpdisciplinaritāte un arī 

studentu sadarbība. 

Studiju kurss “Praktiskās uzņēmējdarbības uzsākšana” ir C daļas brīvās izvēles kurss 2KP 

apjomā, kurš augstskolā tiek piedāvāts līdz ar BA Biznesa inkubatora izveidi. Kurss domāts 

studentiem, kuri pabeiguši vismaz 1. kursu (2. kurss vai vecāki), un kuriem ir vēlme kļūt par 

uzņēmējiem un darboties BA Biznesa inkubatorā. Studiju kursā iesaistās studenti ar savu biznesa 

ideju, kursa gaitā to pilnveidojot, kā arī attīstot zināšanas par uzņēmējdarbību. Kursa noslēgumā 

katrs tā dalībnieks prezentē savu izstrādāto biznesa plānu, kas kalpo par pamatu uzņemšanai 

inkubatorā.  

Katru gadu  3.kursa “Risku vadības un apdrošināšanas”  studenti komandās veic lietišķos 

pētījumus, kuru mērķis ir veidot gan teorētiskās, gan praktiskās pētnieciskās iemaņas. Pētījumi 

tiek veikti gan Latvijā, gan starptautiski kopā ar ārvalstu studentiem, tā, piemēram, viens 3RVA 

grupas students šādu pētījumu veica sadarbībā ar HS Kaiserslautern University of Applied 

Sciences (Zweibrucken, Vācija) starptautiskā studentu komandā.  (10.tabula) 

Lietišķo pētījuma tēmas 2017./2018.ak.g. 

Risku vadības praktiskā piemērošana lauksaimniecības nozarē 

Risku vadība lauksaimniecībā 

Apdrošināšana  kā Latvijas iedzīvotāju atbildība pret savu ģimeni un savu īpašumu 

Risku vadības situācija Latvijas uzņēmējdarbības vidē, nozare X 

Latvijas iedzīvotāju izpratne un attieksme pret apdrošināšanu 

Risku vadība finanšu nozarē/operacionālie riski 

Avots: Bakalaura studiju programmas “Risku vadība un apdrošināšana” uzskaites dati, 2018. 

Kopš 2015./2016.ak.g. studentiem 4. kursā  ir iespējas kārtot kvalifikācijas eksāmenu 

“Finanšu vadībā”, kuru, nokārtojot ar gala vērtējumu “labi” un augstāk, iegūst starptautiskā darba 

tirgū  atzītu  Skotu kvalifikācijas aģentūras (SQA) sertifikātu.  

Profesionālo bakalaura grādu risku vadībā un apdrošināšanā un finanšu analītiķa 

kvalifikāciju var iegūt, ja sekmīgi nokārtoti visi studiju kursi, studiju laikā izstrādāti  un aizstāvēti 

trīs patstāvīgie darbi, kā arī aizstāvēts bakalaura darbs.  

Programmas apguves noslēgumā studenti kārto valsts noslēguma pārbaudījumu – aizstāv 

bakalaura darbu. Studenti veic pētījumus savos bakalaura darbos un sasniedz labus rezultātus 

(11.tabula): 

11. tabula 

Aizstāvēto bakalaura studiju programmas “Risku vadība un apdrošināšana”  
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bakalaura darbu tēmas 2017./2018.ak.g. 

Tēma 

Krājaizdevu sabiedrība kā instruments Kurzemes reģiona Talsu novada labklājības 

uzlabošanai 

Klimata izmaiņu ietekme uz nekustamā īpašuma apdrošināšanu 

Kiberriska ietekme Latvijas uzņēmumos un tā pārvalde 

Kravu apdrošināšanas analīze Latvijas tirgū 

Kriptovalūtas risku identificēšana un analīze 
Avots: BA bakalaura studiju programmas “Risku vadība un apdrošināšana” Valsts pārbaudījumu un kvalifikācijas 

piešķiršanas komisijas sēdes protokols 2018.g. 

 

Attīstot studentu prasmes darbam starptautiskā vidē, visiem programmas studentiem tiek 

dota iespēja piedalīties starptautiskos studentu pasākumos. 2017./2018.ak.gadā šo iespēju 

izmantoja: 

- Viena trešā kursa studente piedalījās Euroweek pasākumā Vācijā; 

- 2017./2018. ak. g. 6 programmas studenti izmantoja ERASMUS+ programmas piedāvātās 

iespējas un studēja BA partneraugstskolās. 

Strādājot starptautiskās projektu grupās kopā ar dažādu valstu studentiem, ir iespēja gūt 

starptautisku pieredzi gan profesionālā, gan starpkultūru saskarsmes jomā. 

Studijas BA maģistra studiju programmās turpina 4 bakalaura programmas absolventi. 

 

6. PĀRSKATS PAR 2017./2018.AK. GADĀ VEIKTAJĀM DARBĪBĀM 

MAĢISTRA STUDIJU PROGRAMMAS “FINANŠU VADĪBA” PILNVEIDEI 

 

2017./2018.ak.g. studiju programmā “Finanses” tika uzsākta sadarbība ar Visma 

Enterprise SIA par operatīvo finanšu datu apstrādes platformas ieviešanu “Cloud BI” studiju 

nolūkiem. Platformas ieviešana maksimāli pietuvinās apmācības procesu darba videi, ar kādu 

absolventiem nāksies sastapties darba tirgū. 

 Programmu ietvaros tika piedāvātas finanšu un ekonomikas ekspertu vieslekcijas, kas 

sekmē pētījumu veikšanas un zinātniskā darba izstrādes prasmes, nodrošinot iespēju programmas 

beidzējiem turpināt studijas doktorantūrā. 

Maģistra studiju programma “Finanšu vadība” savas profesionālās specifikas dēļ nav plaši 

piedāvāta Latvijas augstskolu programmās, tādēļ BA maģistru studijas programmas  „Finanšu 

vadība” un „Finanses” uzskata par savu nišas produktu. Pieprasījums pēc šo programmas 

beidzējiem joprojām ir augsts un turpmāko sešu gadu perspektīvā, programmas būs joprojām 
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pieprasītas. Augsto pieprasījumu pēc šo programmas absolventiem raksturo tas, ka visi maģistra 

programmas studenti strādā savā specialitātē, daudziem no viņiem šīs programmas izvēle ir jau 

otrā izglītība, pārkvalificējot sevi darba tirgū. Savukārt par darba devēju augsto uzticību liecina 

tas, ka akadēmiskā gada laikā mērķtiecīgi tika uzrunāti programmas studenti, pieaicinot viņus 

konkrētiem amatu konkursiem. 

Izpildot MK noteikumu Nr.512 (2014.g. 26.augusts) „Noteikumi par otrā līmeņa 

profesionālās augstākās izglītības valsts standartu” 22. un 55. punktus, pārskata periodā tika 

palielināts kontaktstundu skaits vienam kredītpunktam: 12 akadēmiskās stundas darbam 

auditorijā un 28 akadēmiskās stundas – patstāvīgajām studijām un konsultācijām. Papildus 

maģistra studiju programmā “Finanšu vadība” apgūstamajiem studiju kursiem, studentiem tiek 

piedāvāta iespēja noklausīties vieslekciju ciklu par tautsaimniecībai aktuālām tēmām, radot 

ievirzi maģistra darbu pētījumiem. Akadēmiskā gada ietvaros, BA tika piedāvātas nozares 

ekspertu vieslekcijas: 

- Latvijas Bankas ekonomists: “Ekonomika - zinātne vai māksla”; 

- SEB bankas galvenais ekonomists: “Globālās ekonomikas tendences un to ietekme uz 

Latvijas tautsaimniecību aktualitāte”; 

- Latvijas Bankas Monetārās pārvaldes galvenā ekonomiste: “Latvijas tautsaimniecība – 

pārkaršanas riski”; 

- Latvijas Banka, Monetārās pārvaldes ekonomists: “Netradicionālie monetārās politikas 

instrumenti”; 

- SEB bankas Valdes loceklis Kredītu un risku vadītājs: “Ekonomiskie cikli un 

kreditēšana”; 

- LR Ekonomikas ministrijas Tautsaimniecības struktūrpolitikas departamenta direktora 

vietnieks: “Latvijas struktūrpolitikas aktualitātes”; 

- Latvijas Bankas Starptautisko attiecību un komunikāciju pārvaldes galvenā ekonomiste: 

“ES ekonomikas un monetārās savienības darbība un reformas tās pilnveidošanai”. 

Pamatojoties uz 2016.gada 12.maija Studiju programmas padomes sēdē izteiktajiem darba 

devēju ieteikumiem un pēc to apspriešanas 2016.gada 2.jūnija Finanšu katedras sēdē (protokols 

Nr.5) pieņemtajiem lēmumiem, maģistra studiju programmā “Finanšu vadība” tika veikti 

grozījumi studiju kursu “Pētniecības metodes biznesā” aizstājot ar “Pētniecības metodes finanšu 

vadībā”. Tādejādi pastiprinot nepieciešamās prasmes pētniecības metožu pielietošanā finanšu 

vadības pētījumos (12.tabula). Grozījumi  Senātā tika apstiprināti 27.09.2016., protokols Nr.8. 



 

12. tabula 

Banku augstskolas maģistra profesionālā augstākās izglītības 

pilna laika studiju programma “Finanšu vadība” 

Kursu nosaukums Docētāji KP 
Pārbaudes 

veids 

plānojums 

semestris 

1 2 

STUDIJU KURSI, KURI NODROŠINA ZINĀŠANU APGUVI NOZARES TEORIJĀ UN 

PRAKSĒ 

Finanšu vadība un 

starptautiskās finanses 

Dr.sc.administr. 

Mg.oec. 
2 Eksāmens 2  

Investīciju un finanšu 

vadība uzņēmumā 

Mg.oec./Dr.oec. 

 
4 Eksāmens 4  

PĒTNIECISKĀ, JAUNRADES, PROJEKTĒŠANAS DARBA UN VADĪBZINĪBU KURSI 

Pētniecības metodes finanšu 

vadībā 
Dr.oec. 2 Eksāmens 2  

Finanšu modelēšana un 

prognozēšana 

Dr.math. 

Mg.math. 
4 Eksāmens 4  

Izvēles kursi - 2KP 

Ilgtspējīgā līderība Mg.soc. 2 Eksāmens 2  

Radošā domāšana Dr.paed. 2 Eksāmens 2  

PRAKSE – 6 KP 

Prakse  Karjeras centrs 6 Aizstāvēšana  6  

VALSTS PĀRBAUDĪJUMS 

Maģistra darbs  Vadītājs 20 Aizstāvēšana  20 

Kopā: 40  20 20 

Avots: BA Senāta sēdes protokols Nr.8, 2016. 

 

Pēc teorētiskās daļas apguves, prakses laikā tiek nostiprinātas teorētiskās zināšanas, 

iegūstot studiju programmai un kvalifikācijai atbilstošu profesionālo pieredzi un apgūstot 

praktisko iemaņu kopumu, kas nepieciešamas finanšu analītiķim. Papildus jau iepriekš 

noslēgtajiem 90 ilgtermiņa prakses līgumiem starp Banku augstskolu un darba devējiem, 

2017.gadā ir noslēgti seši jauni līgumi ar SIA “CIDO GRUPA”, SIA “Connect Baltic”, SIA 

“Spectrum Pay”, SIA “Bilderings Digital”, AS “Bigbank” Latvijas filiāle, SIA “Nexia Audit 

Advice” (BA KC dati, 2017). 

Maģistru darbu izstrādes periodā rīkotie semināri un priekšaizstāvēšanas, kuros studenti 

kopā ar darbu vadītājiem analizē paveikto un uzklausa ieteikumus darba turpmākai izstrādei, 

iegūst ar vien plašāku popularitāti, jo studenti aktīvi apmeklē arī tos seminārus, kuros tiek 

prezentēti citu kursa biedru pētījumi, aktīvi iesaistās to apspriešanā, sniedzot profesionālus 

ieteikumus.    

Programmas īstenošanā kopumā ir iesaistīti 10 docētāji. 5 docētājiem (50%) ir doktora 

zinātniskais grāds, savukārt 2 minētās studiju programmas pasniedzēji turpina studijas 

doktorantūrā, 7 docētājiem Banku augstskola ir pamatievēlēšanas vieta.  
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Visu studiju kursu norisē ir paredzētas studentu regulāras individuālās konsultācijas, 

saskaņā ar apstiprināto konsultāciju grafiku. Nepieciešamības gadījumos pasniedzēji piedāvā 

papildus konsultācijas studiju kursa padziļinātai apguvei.  

Studenti regulāri izmanto komunikācijas iespējas ar programmas vadību, lai konsultētos 

viņiem interesējošos jautājumos vai risinātu savas problēmas. 

Programmas apguves noslēgumā students kārto valsts noslēguma pārbaudījumu - aizstāv 

maģistra darbu. 2017./2018. ak.g. ar vērtējumu “ļoti labi”, “teicami” un “izcili” savus maģistra 

darbus aizstāvēja 16 no 29 profesionālās maģistra studiju programmas “Finanšu vadība” 

studentiem. Valsts komisijas augstākos novērtējumus ieguva maģistra darbu pētījumi par finanšu 

nozarei svarīgām, aktuālām un inovatīvām tēmām (13.tabula):  

 

13. tabula 

Izcili un teicami aizstāvēto maģistra programmas “Finanšu vadība”  

darbu tēmas 2017./2018.ak.g. 

 

Tēma 

Maksātspējas prognozēšanas metožu piemērotība Latvijas apstrādes rūpniecības nozares 

uzņēmumiem  

LEADER uzņēmējdarbības atbalsta projektu izvērtēšanas ekonomiskā ietekme uz Latvijas 

lauku teritoriju uzņēmējdarbības attīstību  

Iekšējās kontroles sistēma un tās efektivitāte finanšu risku pārvaldībā grāmatvedības 

ārpakalpojumu uzņēmumos  

VAS Valsts nekustamie īpašumi pakalpojumu cenošanas metodoloģijas pilnveide  

Digitalizācijas ieviešana grāmatvedības ārpakalpojumu uzņēmumā konkurences efektivitātes 

palielināšanai  

Paredzamo kredītu zaudējumu novērtēšana nebanku sektorā pēc 9.SFPS  

Debitoru parādu vadīšanas ietekme uz telekomunikāciju uzņēmuma SIA “Bite Latvija” 

finansiālo stāvokli  

Maksātnespējas regresīvo diskriminanto prognozēšanas modeļu validācija un izstrāde Latvijas 

maziem un vidējiem uzņēmumiem  
Avots: BA maģistra studiju programmas “Finanšu vadības” Valsts pārbaudījumu komisijas sēdes 

protokoli (2018.) 

 

 Intervējot Valsts komisijas locekļus, par maģistra darbos piemērotajām aprēķinu un 

pētījumu metodēm, ir novērojams kvalitatīvs uzlabojums, jo studenti brīvāk pielieto aprēķinos 

studiju kursā “Pētniecības metodes finanšu vadībā” apgūtās metodes. Viens no maģistru 

programmas absolventiem turpina studijas BA starpaugstskolu doktora līmeņa programmā. 



Sakarā ar dinamisku studiju plānojumu un īso apmācību periodu, ERASMUS+ studiju 

iespējas maģistra programmas “Finanšu vadība” studenti neizmantoja.  

 

 

7. PĀRSKATS PAR 2017./2018.AK. GADĀ VEIKTAJĀM DARBĪBĀM 

MAĢISTRA STUDIJU PROGRAMMAS “FINANSES” PILNVEIDEI 

 

2017./2018.ak.g. studiju programmā “Finanses” tika uzsākta sadarbība ar Visma 

Enterprise SIA par operatīvo finanšu datu apstrādes platformas ieviešanu “Cloud BI” studiju 

nolūkiem. Platformas ieviešana maksimāli pietuvinās apmācības procesu darba videi, ar kādu 

absolventiem nāksies sastapties darba tirgū.  

Otra programmas pilnveides joma saistāma ar papildus izvēles studiju kursu piedāvājuma 

paplašināšanu un starpprogrammu sadarbības attīstīšanu.  

Vēl viena studiju programmas pilnveides joma  saistīta ar studiju kursa “Uzņēmuma 

finanšu vadība” satura pielāgošanu un aprobāciju starptautiskā sertifikāta ACCA F9 iegūšanai. 

Maģistra studiju programma “Finanses” (turpmāk – Programma) ir BA nišas produkts 

kopš programmas pirmreizējās akreditācijas. Pieprasījums pēc šīs programmas beidzējiem 

joprojām ir augsts. Šīs programmas absolventiem ir plašas iespējas strādāt savā specialitātē.  

Profesionālo organizāciju pārstāvji (LRTK un LDDA) un darba devēji apliecina, ka 

Finanšu virziena studiju programmu absolventiem ir labas izredzes atrast darbu, kas atbilst 

tautsaimniecības attīstības tendencēm.  

2016.gada 29.septembra Finanšu katedras sēdē (protokols Nr.7)  pieņemto lēmumu 

rezultātā tika rosināti grozījumi un papildinājumi BA Uzņemšanas noteikumos, sākot ar 

2017./2018.ak.g., paplašinot uzņemamo pretendentu loku un vienlaicīgi nodrošinot papildus 

nozares studiju kursu apguvi 20KP apmērā. Tika ierosināts īstenot programmu ar 1,5; 2; un 2,5 

gadu ilgumu, nosakot, ka:  

1,5 gadu studiju ilgums ir pretendentiem ar profesionālo bakalaura grādu vai iegūtu 5.līmeņa 

profesionālo kvalifikāciju finansēs, ekonomikā, vadībzinībās; 

2 gadu studiju ilgums, ir pretendentiem ar profesionālo bakalaura grādu  citās zinātnēs, ar 

nosacījumu, ja ir vismaz trīs gadu darba pieredze finanšu jomā; 

2,5 gadu studiju ilgums, ir pretendentiem ar akadēmisko bakalaura grādu, ar nosacījumu, ja ir 

vismaz trīs gadu darba pieredze finanšu jomā (14.tabula): 
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2017./2018. akadēmiskajā gadā studijas Programmā ar studiju ilgumu 2,5 gadi, uzsāka 2 

studenti. Izlīdzinošos profesionālās specializācijas kursus abi studenti apguva pēc individuālā 

plāna. Nodarbību plāns tika nodrošināts, integrējot studentus plūsmu nodarbībās kopā ar citām 

studiju grupām. Izvērtējot izlīdzinošo profesionālās specializācijas studiju kursu daļas, 

nodrošināšanas pieredzi kā arī apkopojot studentu atsauksmes, tika konstatēts, ka risinājums 

izdevies veiksmīgāks par sākotnējo prognozi. Tas liecina, ka izlīdzinošās daļas nodrošināšana un 

kvalitatīva realizācija ir iespējama arī skaitliski mazam pretendentu skaitam.  

Lai nodrošinātu pretendentu veiksmīgas studijas,  ar studiju programmas pretendentiem tika 

veiktas individuālas pārrunas. 

14. tabula 

Banku augstskolas maģistra profesionālā augstākās izglītības 

pilna laika studiju programma “Finanses” 

 

Kursa nosaukums Docētājs KP 
Pārbaudes 

veids 

Plānojums 

semestris 

1 2 3 4 5 

STUDIJU KURSI, KURI NODROŠINA ZINĀŠANU APGUVI NOZARES TEORIJĀ UN PRAKSĒ 

IEROBEŽOTĀS IZVĒLES STUDIJU KURSI 

PROFESIONĀLĀS SPECIALIZĀCIJAS KURSI 

Kopīgie nozares studiju kursi* 20*  

Finanšu grāmatvedība un nodokļi Mg.oec. 

Dr.oec. 
6* Eksāmens 6* 

    

Uzņēmumu finanses 6*  

1. daļa. Vadības grāmatvedība (2KP) Mg.oec.  Eksāmens 2*     

2. daļa. Finanšu analīze (2KP) Dr.sc.admin.  Eksāmens 2*     

3. daļa.  Risku vadība (2KP) Mg.oec.  Eksāmens 2*     

Statistika  Mg.math. 2* Eksāmens 2*     

Finanšu ekonometrija Dr.oec. 2* Eksāmens 2*     

Angļu valoda finansistiem Dr.phil. 

Mg.phil. 
2* Eksāmens 2* 

    

Kvalitāte un vides pārvaldība Dr.oec. 2* Eksāmens 2*     

Finanšu sektora studiju kursi 6   6    

Banku vadība (2KP) Dr.oec.  Eksāmens  2    

Apdrošināšanas finanšu vadība (2KP) Mg.oec.  Eksāmens  2    

Latvijas tautsaimniecības perspektīvas 

(2KP) 

Dr.oec. 
 Eksāmens  2 

   

Investīciju vadība (2KP) Mg.oec.  Eksāmens  2    

HUMANITĀRIE UN SOCIĀLIE STUDIJU KURSI 2    2   

Radošā domāšana (2KP) Mag.soc.  Eksāmens   2   

Intelektuālā īpašuma aizsardzība (2KP) Mag.iur  Eksāmens   2   

Starpkultūras saskarsme (2KP) Dr.phil.  Eksāmens   2   

Korporatīvā sociālā atbildība (2KP) Dr.oec.  Eksāmens   2   

Ilgtspējīgā līderība (2KP) Mg.soc.  Eksāmens   2   

NOZARES OBLIGĀTIE STUDIJU KURSI 

Uzņēmuma finanšu vadība 



Kursa nosaukums Docētājs KP 
Pārbaudes 

veids 

Plānojums 

semestris 

1 2 3 4 5 

1. daļa. Finanšu grāmatvedība un analīze  Mg.oec. 2 Eksāmens  2    

2. daļa. Finanšu vadība Mg.oec. 4 Eksāmens  4    

Finanšu tirgi 

1. daļa. Finanšu tirgi Dr.oec. 2 Eksāmens   2   

2. daļa. Modelēšana un prognozēšana  Dr.math. 

Mg.math. 
4 Eksāmens   4 

  

3. daļa. Ieguldījumu fondi Dr.oec. 2 Eksāmens   2   

Sabiedriskā sektora finanses 

1. daļa. Sabiedriskā sektora ekonomika 

un finanses 

Dr.oec. 
2 Eksāmens  2 

   

2. daļa. Nodokļu politika Eiropas vidē Dr.oec. 2 Eksāmens  2    

PĒTNIECISKĀ, JAUNRADES, PROJEKTĒŠANAS DARBA UN VADĪBZINĪBU KURSI 

Ilgtspējīga organizācija un vadība 

1. daļa. Stratēģiskā vadīšana Dr.oec. 2 Eksāmens  2    

2. daļa. Stratēģiskā finanšu vadība Dr.sc.admin. 2 Eksāmens  2    

3. daļa. Projektu vadīšana un finansēšana Mg.oec. 2 Eksāmens   2   

Pētniecības metodes biznesā Dr.oec. 2 Eksāmens   2   

PRAKSE 

Prakse Karjeras 

centrs 
6 

Aizstāvēšana 
  6  

 

Prakse Karjeras 

centrs 
20 

Aizstāvēšana 
   20* 

 

VALSTS PĀRBAUDĪJUMS 

Maģistra darbs Vadītājs 20 Aizstāvēšana   
 

20 20* 

   Kopā: 20* 20 20 20 20* 

* jāapgūst studentiem ar iepriekš iegūtu akadēmisko bakalaura grādu, profesionālo bakalaura grādu un/vai iegūtu 

5.līmeņa profesionālo kvalifikāciju citās  zinātnēs, kas nav finanses, ekonomika vai vadības zinātne 

 

Viens kredītpunkts saskaņā ar Augstskolu likuma 1. pantu atbilst studējošā darba apjomam 

– 40 akadēmiskās stundas jeb viena studiju nedēļa: 12 akadēmiskās stundas paredzētas darbam 

auditorijā un 28 akadēmiskās stundas – patstāvīgajām studijām un konsultācijām. 

Programmas īstenošanā ir iesaistīti 22 docētāji. 11 docētājiem (50%) ir doktora zinātniskais 

grāds, savukārt 3 minētās studiju programmas pasniedzēji pašlaik turpina studijas doktorantūrā. 

18 docētājiem (82%) Banku augstskola ir pamatievēlēšanas vieta. Lai nodrošinātu studiju procesa 

kvalitāti, studiju programmai piesaistīti arī 4 docētāji, kam Banku augstskola nav pamatdarba 

vieta, bet kas ir eksperti savā nozarē (2017). 

Lai attīstītu studentu praktiskās iemaņas darbam starptautiskos uzņēmumos atbilstoši 

starptautiskās sertifikācijas prasībām, tika pārstrādāts studiju kursa “Uzņēmuma finanšu vadība” 

saturs. Atbilstoši starptautiskajā sertifikācijā atzītajiem līmeņiem tika veiktas korekcijas finanšu 

un vadības grāmatvedības jautājumos (balstoties uz ACCA F3 un F2), uzņēmuma saimnieciskās 

darbības analīzes un vadības jautājumos (balstoties uz ACCA F5), kā arī uzņēmuma finanšu 
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vadības jautājumos (balstoties uz ACCA F9). Jaunā satura aprobācija maģistra studiju 

programmā 2017./2018.ak.g. deva iespēju identificēt svarīgākos riskus studiju kursa apguvē, 

sagatavojot studentus šo sertifikātu ieguvei. 

Iepriekšējā izglītībā vai profesionālajā pieredzē sasniegtie studiju rezultāti BA tiek atzīsti 

atbilstoši nolikumam  “Nolikums par iepriekšējā izglītībā vai profesionālajā pieredzē sasniegto 

studiju rezultātu atzīšanu” (apstiprināts Senāta 17.12.2013. sēdē, prot.12). Nolikums tika 

izstrādāts saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 10.janvāra noteikumiem Nr. 36 “Iepriekšējā 

izglītībā vai profesionālajā pieredzē sasniegtu studiju rezultātu atzīšanas noteikumi” (līdz 

2018.g. 14.augustam, pēc tam zaudējis spēku) un Ministru kabineta 2018.gada 14.augusta 

noteikumiem Nr.505. “Ārpus formālās izglītības apgūto vai profesionālajā pieredzē iegūto 

kompetenču un iepriekšējā izglītībā sasniegtu studiju rezultātu atzīšanas noteikumi”. 

Profesionālajā pieredzē sasniegto studiju rezultātu atzīšanai, pārskata periodā, dokumentus 

iesniedza 4 studenti. 

Programmas ietvaros tiek sekmēta pētījumu veikšanas un zinātniskā darba izstrādes 

prasme, kas nodrošina iespējas programmas beidzējiem turpināt studijas doktorantūrā. Studiju 

kursa „Latvijas tautsaimniecības perspektīvas” mērķis ir aktuālu tautsaimniecības problēmu 

identificēšanas un zinātniski pētniecisko prasmju attīstīšana, jo šī kursa noslēgumā studentam 

jāiesniedz referāts par maģistra darba tēmai atbilstošu pētījumu un zinātnisko publikāciju analīzi, 

svarīgākajiem secinājumiem. Studiju kursa  ietvaros, studentiem tika piedāvātas 7 finanšu un 

ekonomikas ekspertu vieslekcijas: 

- SEB bankas galvenā ekonomista vieslekcija: “Globālās ekonomikas tendences un to 

ietekme uz Latvijas tautsaimniecību aktualitāte”; 

- Latvijas Banka Monetārās pārvaldes galvenās ekonomistes vieslekcija: “Latvijas 

tautsaimniecība – pārkaršanas riski”; 

- Latvijas Banka, Monetārās pārvaldes ekonomista vieslekcija: “Netradicionālie monetārās 

politikas instrumenti”; 

- SEB banka Valdes locekļa Kredītu un risku vadītāja vieslekcija: “Ekonomiskie cikli un 

kreditēšana”; 

- LR Ekonomikas ministrijas Tautsaimniecības struktūrpolitikas departamenta direktora 

vietnieka vieslekcija: “Latvijas struktūrpolitikas aktualitātes”; 



- Latvijas Bankas Starptautisko attiecību un komunikāciju pārvaldes galvenās ekonomistes 

vieslekcija: “ES ekonomikas un monetārās savienības darbība un reformas tās 

pilnveidošanai”. 

Uz vieslekcijām par atsevišķām aktuālām tēmām tika aicināti arī vieslektori citos studiju 

kursos: 

- studiju kursā “Finanšu tirgi” tika novadīta Latvijas Bankas ekonomista vieslekcija 

“Ekonomika - zinātne vai māksla”; 

- studiju kursā “Sabiedriskā sektora ekonomika un finanses” auditorkompānijas nodokļu 

ekspertes vieslekcija “Nodokļu reformas iespējamie izaicinājumi”. 

Programmas studentiem ir pieejami papildus izvēles studiju kursi angļu valodā, kurus viņi 

var izvēlēties un apgūt kopā ar “International Finance and Banking”   maģistra studiju 

programmas studentiem. Šo iespēju akadēmiskā gada ietvaros izmantoja 4 maģistra programmas 

“Finanses” studenti. 

Programmas apguves noslēgumā studenti kārto valsts noslēguma pārbaudījumu - aizstāv 

maģistra darbu. Studenti veic pētījumus savos maģistra darbos un sasniedz izcilus rezultātus. 

2017./2018.ak.g. ar vērtējumu “teicami” un “izcili” savus maģistra darbus aizstāvēja 7  

profesionālās maģistra studiju programmas “Finanses” studenti. Valsts komisijas augstākos 

novērtējumus ieguva maģistra darbu pētījumi par finanšu nozarei svarīgām, aktuālām un 

inovatīvām tēmām (15.tabula): 

15. tabula 

Izcili  un teicami aizstāvēto maģistra programmas “Finanses”  

pētījumu tēmas 2017./2018.ak.g. 

 

Tēma 

Finanšu funkciju robotizācijas iespējas dalīto pakalpojumu centros  

Finanšu atbalsta instrumenti uzņēmējdarbības uzsākšanai izmitināšanas un ēdināšanas 

pakalpojumu nozarē Latvijā  

Restrukturizācija un tās ietekme uz uzņēmuma tirgus vērtību  

Sociālo uzņēmumu ilgtspējīgas darbības nodrošināšana  

Ieguldījumu konsultāciju loma ilgtspējīgas iedzīvotāju uzkrājumu veidošanas kultūrā  

Investīcijas SIA “Aerodium Technologies” darbības paplašināšanā  

Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas riska izvērtēšana un vadība elektroniskās naudas 

izdevējiestādē  
Avots: BA maģistra studiju programmas “Finanses” Valsts pārbaudījumu un kvalifikācijas piešķiršanas komisijas 

sēdes protokoli 2018.g. 
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Lai veicinātu Banku augstskolas studentu integrāciju un apriti starptautiskā līmenī, kas ir 

būtisks priekšnosacījums profesionālo kompetenču un prasmju pilnveidošanā, Banku augstskola 

ir aktīva līdzdalībniece ES studentu apmaiņas programmā ERASMUS+, sniedzot iespēju 

studentiem pieteikties stipendijai 3 līdz 10 mēnešu studijām Banku augstskolas sadarbības 

partneru augstskolās. 2017./2018. ak.g. apmaiņas programmas iespējas Portugālē, My Choice 

Algarve LDA izmantoja viena maģistra studiju programmas studente. 

 

8. PĀRSKATS PAR 2017./2018.AK. GADĀ VEIKTAJĀM DARBĪBĀM 

MAĢISTRA STUDIJU PROGRAMMAS „STARPTAUTISKĀS FINANSES UN 

BANKU DARBĪBA” PILNVEIDEI 

Maģistra studiju programma „Starptautiskās finanses un banku darbība” tiek īstenota kā 

starpdisciplināra studiju programma, ciešā sadarbībā ar Šveices Biznesa skolu (SBS Swiss 

Business School, www.sbs.edu) Cīrihē, Šveicē. Studējošajiem  ir iespēja iegūt grādus no abām 

skolām. Sadarbība ar Šveices biznesa skolu nodrošina programmas starptautisko virzienu un 

absolventu konkurētspēju starptautiskajā darba tirgū, studiju kursos iesaistot starptautiski atzītos 

mācību spēkus un praktiķus. Pašlaik šī ir vienīga profesionālās augstākās izglītības maģistra 

studiju programma Latvijā, kas nodrošina specializāciju starptautiskajās finansēs un banku 

darbībā, nodrošinot vienlaicīgi iespēju iegūt MBA grādu no ārzemju partnerskolas.  

Sekmīgi absolvējot studiju programmu, tiek iegūts Banku augstskolas profesionālā 

maģistra grāds finansēs (profesionālās augstākās izglītības diploms), un kvalifikācija 

"Finansists", kas atbilst 5. profesionālās kvalifikācijas līmenim un 7. Latvijas kvalifikāciju 

ietvarstruktūras un Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūras līmenim., ka arī Šveices biznesa skola 

piešķir programmas absolventiem maģistra grādu „Master of Business Administration”. Katra 

skola un tās programmas ir akreditētas neatkarīgi viena no otrās, sadarbības iespējas diplomu 

piešķiršanā ir atrunātas Banku augstskolas un Šveices biznesa skolas sadarbības līgumos. 

 2008.-2018.gados, Francijas uzņēmuma SMBG, kas specializējas augstākās izglītības un 

profesionālās orientācijas jautājumos, izveidotā organizācija Eduniversal un tās Starptautiskā 

zinātniskā komiteja ierindojusi BA starp 1000 labākajām pasaules biznesa skolām un 

universitātēm. Kopš 2011.gada, kad tika uzsākts maģistra studiju programmu novērtējums pēc 

jomām un reģioniem (labāko programmu reitings), programma tika atzīta par vienu no 20 

labākajām maģistra studiju programmām uzņēmuma finanšu (Corporate Finance) jomā 



Austrumeiropas reģionā. 2018.gadā reitinga vieta ir Nr.15 (http://www.best-

masters.com/ranking-master-corporate-finance-in-eastern-europe.html).  

Pirmo reizi programma tika akreditēta 2007.gadā uz maksimālo termiņu 6 gadi - līdz 

2013.gada 31.decembrim (akreditācijas lapa Nr.003-1164, akreditācijas komisijas 2007.gada 

6.jūnija lēmums Nr.2066). 2013.gadā BA ekonomikas virziena novērtēšanas laikā programma 

tika atzīta par 1.grupas programmu, visam virzienam tika piešķirta akreditācija uz maksimālo 

termiņu līdz 2019.gada 25.jūnijam. 2017.gada 13.-15.februārī, Banku augstskolas ekonomikas 

virziena pārakreditācijas ekspertu vizītes laikā, programma ir saņēmusi augstu novērtējumu 4 

visos vērtēšanas  kritērijos, izņemot programmas struktūru (vērtējums 3), un tika pārakreditēta uz 

maksimālo termiņu – 6 gadiem. 

Lai nodrošinātu studējošajiem mūsdienu prasībām atbilstošu augstāko izglītību, programma 

tika papildināta ar diviem jauniem brīvās izvēles studiju kursiem “Lietišķā procesu 

automatizācija un programmēšana/Applied Automation and Programming” un “Pieredzes 

Ekonomika/ Experience Economy”, katrs 2 KP apmērā (Banku augstskolas Senāta 

2018.g.19.jūnija lēmums Nr. 1.5-2/33, Protokols Nr.7). Studiju programma ar izmaiņām ir 

atspoguļota 16.tabulā. 

16.tabula 

 

Banku augstskolas maģistra profesionālā augstākās izglītības pilna laika studiju 

programma „Starptautiskās finanses un banku darbība” plāns 

 
 

 

Studiju kursi KP Pārbaudī

-jums 
1.sem. 

(sept.-

dec.) 

2.sem. 

(janv.-

aug.) 

3.sem. 

(sept.-

dec.) 

4.sem 

(janv.-

aug.) 

Docētājs   

Studiju kursi, kas nodrošina jaunāko sasniegumu padziļinātu apguvi nozares teorijā un praksē (A - 

obligātā daļa, B* - izvēles daļa) 
A Mārketinga vadība  2    Eks. 

A Starptautiskās finanšu institūcijas un tirgi  2    Eks. 

A Finanšu vadība 2     Eks. 

A Finanšu grāmatvedība un analīze 2     Eks. 

A Jauno uzņēmumu dibināšana 4     Eks. 

A Vadības ekonomika 2     Eks. 

A Starptautiskā finanšu vadība 4     Eks. 

A Vērtspapīru investīciju analīze 4     Eks. 

A Nākotnes finanšu darījumi un opcijas  2    Eks. 

A Risku vadība  2    Eks. 

B* Nodokļu plānošana  2    Eks. 

B* Aktīvu un fondu pārvaldīšana  2    Eks. 

B* EXCEL finansēs  2    Eks. 

Pētnieciskā, jaunrades, projektēšanas darba un vadībzinības kursi (A - obligātā daļa, B*  - izvēles daļa) 

A Projektu izstrāde un vadība  2    Eks. 

A Informatīvo sistēmu vadīšana  2    Eks. 
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Studiju kursi KP Pārbaudī

-jums 
1.sem. 

(sept.-

dec.) 

2.sem. 

(janv.-

aug.) 

3.sem. 

(sept.-

dec.) 

4.sem 

(janv.-

aug.) 

Docētājs   

B* Biznesa Pētniecība  2    Eks. 

B* Komercdarbības starptautiskā tiesiskā vide  2    Eks. 

B* Cilvēkresursu vadīšana  2    Eks 

B* Intelektuālais īpašums   2    Eks. 

B* Koučings biznesa izaugsmei   2    Eks. 

A Komunikāciju prasmes biznesā 2     Eks. 

B* Pārrunu vadīšana un konfliktsituāciju 

risināšana 

 2    Eks. 

B* Komercdarbības ētika  2    Eks. 

B* Ilgtspējīgā līderība  2    Eks. 

B* Radošā domāšana  2    Eks. 

B* Latviešu valoda (ārzemju studentiem)  2    Eks. 

B* Lietišķā procesu automatizācija un 

programmēšana 

 2     

B* Pieredzes Ekonomika  2     

Prakse  
B Profesionālā prakse  6   Karjeras 

centrs 

Aizstāv. 

B Profesionālā prakse 1   20 1  Karjeras 

centrs 

 

Valsts pārbaudījumi  
B Maģistra darbs   20  20 1 Darba vadītājs Aizstāv. 

 Kopā: 60 KP/ 90 ECTS 20 20 20    

 Kopā: 80 KP/ 120 ECTS 20 20 20 20   

 

No B* brīvās izvēles kursiem jāizvēlas vismaz 1. Brīvās izvēles kursi tiek noteikti akadēmiskajām gadam par 

nozares aktuālām  tēmām vai nepieciešamām  iemaņām. 
1- prasības 2 gadu studējošiem. 

  

Lai nodrošinātu studējošo iespējas apgūt plašāko brīvās izvēles studiju kursu klāstu, 2018.gada 

22.maijā Banku augstskolas Senāts pieņēma lēmumu atbalstīt kopīgo brīvās izvēles studiju kursu 

izveidi profesionālajās maģistra studiju programmās “Starptautiskās finanses un banku darbība”, 

“Finanses”, “Kiberdrošības pārvaldība” (Senāta lēmums Nr.1.5-2/21, Protokols Nr.6). Lēmumā ir 

iekļauti šādi studiju kursi, angļu valodā, katrs 2 KP apmērā: “EXCEL finansēs /Excel for Finance” 

(Elchin Jafarov), “Informatīvo sistēmu vadīšana/ Management Information Systems” (Elchin 

Jafarov), “Lietišķā procesu automatizācija un programmēšana/ Applied Automation and 

Programming” (Elchin Jafarov), “ Radošā domāšana/ Creative Thinking” (Kenneth Agerholm), 

“Pieredzes Ekonomika/ Experience Economy” (Kenneth Agerholm), “Pārrunu vadīšana un 

konfliktsituāciju risināšana/ Advanced Negotiation and Conflict Management” (Daniels Pavļuts), 

“Komercdarbības starptautiskā tiesiskā vide/ International Business Law” (Frank Diedrich), 

                                                 
1 Tikai maģistrantiem bez iepriekšējās profesionālās kvalifikācijas  



“Intelektuālais īpašums / Intellectual Property” (Ingrīda Kariņa-Bērziņa), ‘Nodokļu plānošana/ 

Tax Planning” (Kārlis Ketners). 

 

Galvenie ekonomikas virziena pārakeditācijas ekspertu ieteikumi bija šādi: 

- Moodle aktīvā lietošana; 

- Studiju kursu sadrumstalotības samazināšana; 

- Izvēles kursu iespēju paplašināšana; 

- Ātrās aptaujas aplikācijas ieviešana; 

- Programmas unikālo vērtību plašākā popularizēšana; 

- Iesaiste starptautiskajos pētījumu un inovāciju projektos; 

- Pētniecības paplašināšana starptautiskajā līmenī; 

- Aktīvā dalība ERASMUS+ projektos; 

- Docētāju zinātnisko publikāciju skaita palielināšana starptautiskajos avotos. 

Lai turpinātu pildīt ekspertu ieteikumus, 2017/2018.ak.gadā programmā tika veikti šādi 

uzlabojumi: 

- Programmā ir iesaistīti viesdocētāji, tai skaitā no ārzemēm; programmas direktore un 

koordinatore sniedz tehnisku atbalstu viesdocētājiem studiju kursu materiālu 

izvietošanā Moodle un pieejamības nodrošināšanā studentiem; 

- Pēc katra studiju kursa studentiem ir nosūtīta aptauja, kā arī programmas direktore un 

koordinatore tiekas ar grupu un izrunā studiju lietas un studentu apmierinātību ar 

studiju kvalitāti; 

- Absolventi, kas ir ieguvuši augsto novērtējumu par maģistra darba aizstāvēšanu, ir 

aicināti piedalīties Banku augstskolas studentu konferencē un publicēt savas atziņas 

kopā ar darba vadītājiem. 

 

2017./2018.ak.gadā, studiju programmā uzsāka studijas 17 studējošie, tai skaitā 3 ārzemju 

studējošie (1 no Krievijas, 1 no Gruzijas, 1 no Kazahstānas),  un absolvēja 19 studējošie, tai 

skaitā 1 studente ir aizstāvējusi maģistra darbu ar izcilību, un 7 studējošie absolvēja programmu 

ar izcilību (sarkaniem diplomiem).  

 

 

 

 


