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Banku augstskola ir valsts dibināta augstākās 
izglītības iestāde, kas jau divdesmit piecus gadus 
ir viena no atpazīstamākajām Latvijas biznesa 
skolām. 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.

Pievienojies mums!

1600 11 500
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STUDIJU
PROGRAMMAS
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AUGST
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TOP 5 

100 500 

   
98,2% 

36

Banku augstskolas rektors,  
profesors
Andris Sarnovičs
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AKĀPĒC STUDĒT BANKU 

AUGSTSKOLĀ?

AKTUĀLAS STUDIJU PROGRAMMAS 

Visas studiju programmas ieguvušas visaugstāko novērtējumu augstākās izglītī
bas studiju programmu izvērtēšanā un ir akreditētas uz maksimālo termiņu;

Studiju programmu izstrādē un īstenošanā iesaistīti finanšu un biznesa jomu va
došie eksperti un darba devēji;

Banku augstskola ir pirmā Latvijas augstskola, kurai piešķirta Eiropas Komisijas 
Eiropas Kredītpunktu pārneses sistēmas (ECTS) atzinības zīme, kas apliecina, 
ka augstskolā tiek īstenotas uz zināšanām, prasmēm un kompetencēm balstītas 
studiju programmas un tās ir savstarpēji salīdzināmas ar citu valstu studiju prog
rammām.

ATBALSTOŠA STUDIJU VIDE
Studijas tiek īstenotas pieredzējušu un profesionālu pasniedzēju vadībā, nodroši
not individuālu pieeju katram studentam;

Daļu no  studiju kursiem vada nozarē atzīti eksperti;

Nodarbības tiek organizētas Banku augstskolā kā arī pie sadarbības partneriem – 
uzņēmumos un dažādās organizācijās;

Tiek piedāvātas iespējas studēt pa dienu, vakaros un sestdienās, līdz ar to ir ie
spēja apvienot studijas ar darbu;

Augstskolas Karjeras centrs nodrošina katra studenta vēlmēm un stiprajām pu
sēm atbilstošākās prakses vietas pie vadošajiem darba devējiem nozarē.

STARPTAUTISKAS STUDIJU IESPĒJAS IKVIENAM
Erasmus+ studiju un prakses iespējas ārvalstīs, kā arī dalība starptautiskos pēt
nieciskos projektos pieejamas katram Banku augstskolas studentam;

Padziļināta biznesa svešvalodas (angļu vai vācu) apgūšana ir augstskolas prog
rammu priekšrocība;

Iespēja iegūt Šveices Biznesa skolas izglītību, studējot Latvijā;

Iespēja studēt kopā ar ārvalstu studentiem angļu valodā īstenotajās studiju prog
rammās;

Ik gadu starptautisku projektu ietvaros Banku augstskolā lekcijas lasa vieslektori 
no ārvalstīm.

ABSOLVENTIEM PLAŠAS IESPĒJAS DARBA TIRGŪ
Banku augstskolas absolventi ir pieprasīti darba tirgū;

Studiju laikā students praksi iziet vairākas reizes dažādos uzņēmumos un organi
zācijās, tādējādi iegūstot profesionālas zināšanas un prasmes, kas veicina iekļau
šanos darba tirgū jau studiju laikā vai uzreiz pēc absolvēšanas;

Augstskolas studenti bieži turpina karjeru uzņēmumos, kuros bijuši praksē. Sākot 
no piektā semestra, lekciju grafiks ļauj sekmīgi apvienot studijas ar darbu;

Darba devēji uzrunā Banku augstskolas studentus, aicinot pieteikties aktuālajām 
vakancēm, arī augstskolas organizēto ikgadējo Karjeras dienu ietvaros;

Ik gadu Banku augstskola un tās studiju programmas novērtētas kā vienas no 
atzītākajām, iekļūstot Latvijas darba devēju ieteiktāko studiju programmu topa 
augšgalā.
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Ar šīs augstskolas absolventiem  
ir vienkārši sadarboties,  

jo viņi ir darītāji, ne tikai  
“akadēmiski vērotāji vai kritiķi”.

Kārlis Danēvičs,
SEB bankas valdes loceklis,  

risku vadītājs 
Banku augstskolas bakalaura studiju 

programmas “Finanses” absolvents
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GRĀMATVEDĪBA 
UN FINANSES

1. 
LĪ

M
E

N
IS

Latviešu

Turpmāko studiju iespējas:

 Kvalifikācija:  Studiju grafiks:

 Studiju maksa gadā:

Galvenās pamatprasmes:Karjeras iespējas: 

Studiju programmas apgūša
na sniedz priekšrocības iegūt 
stabilu darbu uzņēmumos 
gan Latvijā, gan ārvalstīs, kā 
arī iespēju attīstīt savu uzņē
mējdarbību grāmatvedības 
pakalpojumu jomā. Zinošs 
grāmatvedis ir vajadzīgs kat
rā uzņēmumā. 

Bakalaura studiju 3. kurss

Nodrošina saimniecisko 
da rī jumu pilnu uzskaiti at
bilstoši  Latvijas Republikas 
normatīvajiem aktiem; 
Sastāda statistikas, grā mat 
ve dības un nodokļu pār
skatus atbilstoši normatīvo 
aktu prasībām; 
Veic izmaksu uzskaiti paš
izmaksas aprēķināšanai un 
cenu noteikšanai;

Izprot aktuālās ekonomis
kās attīstības likumsakarī
bas un uzņēmumu darbī
bas principus; 
Veic uzņēmuma finanšu rā
dītāju analīzi, finanšu plā
nošanu un budžetu sastā
dīšanu;
Novērtē uzņēmuma finan
siālo stāvokli, pieņem lēmu
mus par līdzekļu racionālu 
izmantošanu.

Sagatavo augsti kvalificētus grāmatvežus ar 
padziļinātām zināšanām finanšu analīzē;

Banku augstskolā programma tiek īstenota kopš 
2011. gada un tiek regulāri aktualizēta atbilstoši 
nozares attīstības tendencēm.

 Studiju ilgums:

 Studiju pamatvaloda:

1 100 EUR nepilna laika studijas

1 500 EUR pilna laika studijas

Pilna laika studijas – 
katru darba dienu

Nepilna laika studijas – 
katru sestdienu

P O T C P S Sv P O T C P S Sv

Grāmatvedis

pilna laika 
studijās

nepilna laika 
studijāsGADI

2.5
GADI
3
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IZVĒLES STUDIJU KURSI 

Prakse:
Nobeiguma 
pārbaudījums:

Starptautiskās  
studiju iespējas:

Reputācijas vadība
Klientu attiecību vadīšana

18 nedēļu prakse 
vadošajos 
uzņēmumos 
Latvijā un 
ārvalstīs

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

Sociālā uzņēmējdarbība
Sports un sabiedriskās aktivitātes

PROGRAMMAS SATURS

Profesionālās 
specializācijas 
studiju kursi

Grāmatvedības pamati
Finanšu grāmatvedība
Nodokļu sistēma
Grāmatvedības un nodokļu 
praktikums datoru vidē
Audits
Banku finanšu pakalpojumi
Apdrošināšanas pamati
Uzņēmumu vadības  
grāmatvedība
Finanšu analīze
Ievads finansēs

Nozares  
studiju kursi 

Uzņēmējdarbības organizēšana
(uzņēmējdarbība, lietvedība, 
mārketinga pamati, vadīšanas 
pamati, biznesa plāna izstrāde)
Ekonomika
Statistika
Tiesību zinības I
Tiesību zinības II

Matemātika
Informātika
Lietišķā angļu/vācu valoda
Speciālā lietojuma angļu/vācu 
valoda
Vides, civilās un darba 
aizsardzības organizācija
Starppersonu saskarsme
Pētnieciskā darba  
metodoloģija

Vispārizglītojošie 
studiju kursi

Kvalifikācijas darbs

Studiju darbs: 
Biznesa plāns
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FINANSES

B
A

K
A

LA
U

R
S

Latviešu

Maģistrantūra

Turpmāko studiju iespējas:

Izprot aktuālās ekonomis
kās attīstības likumsakarī
bas un uzņēmumu darbī
bas principus; 
Orientējas finanšu vidē 
notiekošajos procesos un 
spēt tos paskaidrot;
Pielieto finanšu analīzes 
kvantitatīvās metodes uz
ņēmuma efektīvas darbī
bas nodrošināšanai;
Veic finanšu prognozēšanu, 
izstrādā investīciju projek
tus, vada finanšu riskus;
Pārvalda aktīvus, sastāda
finanšu pārskatus, aprēķina 
nodokļus u.c.;
Pārzina un vada uzņēmu
ma funkcionālās sfēras; 

Sagatavo un vada projektus; 
Pārzina uzņēmējdarbību 
un finanšu institūciju dar
bību reglamentējošos nor
matīvos dokumentus.

 Kvalifikācija:

 Grāds:  Studiju grafiks:

 Studiju maksa gadā:

Galvenās pamatprasmes:Karjeras iespējas: 

SQA kvalifikācija:

Studiju programmas absol
venti strādā kredītiestādēs, 
ieguldījumu kompānijās, grā
matvedības firmās, auditor
kompānijās, valsts institūcijās 
vai komerciestādēs, ir piepra
sīti finanšu jomas eksperti un 
konsultanti. Šī profesija ir pie
prasīta katrā organizācijā. Papildus studenti var iegūt 

Scottish Qualifications Aut
hority starptautiski atzītu ser
tifikātu finanšu vadībā.
BA studiju programma “Fi
nanses” ir vienīgā bakalaura 
studiju programma Baltijas 
valstu reģionā, kuras grāds 
tiek pielīdzināts Skotijas Kval
ifikāciju ievadstruktūras 9. 
bakalaura līmenim.

Pieprasītākā Banku augstskolas studiju 
programma. Banku augstskolā tiek īstenota 
kopš 2004. gada un tiek regulāri aktualizēta 
atbilstoši nozares attīstības tendencēm;

Papildus padziļinātai finanšu jautājumu 
apguvei programmā tiek sniegtas zināšanas 
un prasmes, kuras nepieciešamas biznesa 
vadībā;

Papildu iespēja studiju laikā iegūt Skotijas 
kvalifikācijas aģentūras SQA profesionālo 
sertifikātu.

 Studiju ilgums:

 Studiju pamatvaloda:

1 600 EUR nepilna laika studijas

2 300 EUR pilna laika studijas

Pilna laika studijas – 
katru darba dienu*

Nepilna laika studijas – 
katru sestdienu

P O T C P S Sv P O T C P S Sv
Finansists

Profesionālā bakalaura 
grāds finansēs

pilna laika 
studijās

nepilna laika 
studijāsGADI GADI

* Studijas iespējams apvienot ar darbu, vakara nodaļā nodarbības tiek organizētas 
divas darba dienas nedēļā (vakarā) un katru sestdienu.

Pieejamas budžeta vietas
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IZVĒLES STUDIJU KURSI 
Problēmu risināšanas prasmju attīstība (angļu valodā)
Programmēšanas pamati finansistiem un uzņēmējiem 
Zaļās investīcijas, finanses un uzskaite
Informācijas drošība lietotājiem
Sociālā uzņēmējdarbība
Reputācijas vadība
IT projektu vadīšana
Otrā svešvaloda
Klientu attiecību vadīšana

Grāmatvedības pamati
Finanšu grāmatvedība
Finanšu grāmatvedības un 
nodokļu praktikums
Finanšu analīze
Nodokļi un nodokļu 
grāmatvedība 
Starptautiskās finanses un 
valūtas tirgus
Banku finanšu pakalpojumi
Vērtspapīru tirgus un 
ieguldījumu fondi
Konsolidācijas pamati
Revīzija un kontrole 
Starptautiskās tiesības
Vadībzinību pamati
Projektu vadīšana
Stratēģiskā vadīšana
Starptautiskās nodokļu tiesības 
un nodokļu politika
Patērētāju uzvedība finanšu tirgū
Banku vadība un risku pārvaldība
Finanšu vadība
Lielo datu analīze

Ekonomika
Statistika
Informātika un datu bāzu 
vadības sistēmas
Ievads finansēs
Pētnieciskā darba metodoloģija
Uzņēmējdarbības organizēšana
Uzņēmumu vadības 
grāmatvedība
Apdrošināšanas pamati
Audits
Speciālā lietojuma angļu/vācu 
valoda 
Finanšu ekonometrija

Matemātika
Lietišķā angļu/vācu valoda
Lietišķā saskarsme
Tiesību zinības
Vides, civilās un darba 
aizsardzības organizācija
Pārdošanas prasme un 
starpkultūru saskarsme

Prakse vadošajos 
uzņēmumos  
Latvijā un ārvalstīs:

10 nedēļas  
2. studiju gadā;
16 nedēļas  
4. studiju gadā. 

Bakalaura darbs

Studiju darbi:
Biznesa plāns, kursa darbs 
un lietišķais pētījums

PROGRAMMAS SATURS

Prakse:
Nobeiguma 
pārbaudījums:

Starptautiskās  
studiju iespējas:

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

Profesionālās 
specializācijas 
studiju kursi

Nozares  
studiju kursi 

Vispārizglītojošie 
studiju kursi
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STARPTAUTISKĀS 
FINANSES/
UZŅĒMĒJDARBĪBAS 
VADĪŠANA AR 
SPECIALIZĀCIJU 
STARPTAUTISKAJĀ 
VADĪBĀ

B
A

K
A

LA
U

R
S

Angļu

Maģistrantūra

Turpmāko studiju iespējas:

Izprast aktuālās globālās 
ekonomiskās attīstības 
likumsakarības un uzņē
mumu darbības principus 
starptautiskajā vidē; 
Pielietot finanšu analīzes 
kvantitatīvās metodes uz
ņēmuma efektīvas darbī
bas nodrošināšanai;
Pārvaldīt aktīvus, sastādīt 
finanšu pārskatus; aprēķi
nāt nodokļus;
Pārzināt uzņēmuma funk
cionālās sfēras (mārketin

gu, personāla, finanšu va
dīšanu, loģistiku);
Sagatavot un vadīt projek
tus; 
Izmantot teicamas komu
nikācijas prasmes vietējā 
un starptautiskajā finanšu 
un uzņēmējdarbības vidē;
Padziļināta svešvalodu ap
guve;
Pārzināt uzņēmējdarbību 
un finanšu institūciju dar
bību reglamentējošos nor
matīvos dokumentus.

 Kvalifikācija:

 Grāds:  Studiju grafiks:

 Studiju maksa gadā:

Galvenās pamatprasmes:Karjeras iespējas: 

Studiju programmas absol
venti strādā kredītiestādēs, 
ieguldījumu kompānijās, grā
matvedības firmās, auditor
kompānijās, valsts institūcijās 
vai komerciestādēs, ir piepra
sīti finanšu jomas eksperti un 
konsultanti. 

Banku augstskolas un Šveices biznesa 
augstskolas dubultdiplomu studiju 
programma;

Divu augstskolu diplomi;

Docētāji no Šveices un Latvijas;

Studijas notiek Banku augstskolā;

Tiek īstenota kopš 2012. gada un regulāri 
aktualizēta atbilstoši nozares attīstības 
tendencēm.

 Studiju ilgums:

 Studiju pamatvaloda:

3700 EUR

Finansists

Profesionālā bakalaura  
grāds finansēs

Šveices Biznesa skolas 
bakalaura grāds 
uzņēmējdarbības  
vadīšanā ar specializāciju 
starptautiskajā vadībā (BBA 
International Management) pilna laika 

studijāsGADI

Pirmajā un otrajā studiju gadā 
lekcijas notiek dienas nodaļā.
Trešajā un ceturtajā studiju gadā 
lekcijas notiek vakaros un brīvdienās.
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IZVĒLES STUDIJU KURSI 
Otrā svešvaloda*: krievu vai ķīniešu valoda
Uzņēmējdarbības uzsākšana/biznesa inkubators*
Bizness digitālajā vidē* 
Korporatīvā sociālā atbildība un biznesa ētika*
Organizāciju pārmaiņu vadība*
Loģistika
Inovācijas un radošums

*Izvēles studiju kursi

Bizness pasaules ekonomikā 
Finanšu grāmatvedība un nodokļi
Starptautiskās finanses un 
finanšu tirgi
Finanšu analīze
Audits
Uzņēmumu vadīšana
Finanšu vadība
Vadības grāmatvedība
Banku darbība un risku vadība
Ekomercija
Patērētāju uzvedība finanšu tirgū
Lietišķais pētījums
Otrā svešvaloda*:
krievu vai ķīniešu valoda
Inovācijas un radošums*
Loģistika*
Latviešu valoda (kā svešvaloda)*

Mikroekonomika
Informātika un datu bāzu 
vadības sistēmas
Uzņēmējdarbība un finanšu 
plānošana
Vācu valoda
Statistika
Makroekonomika
Pētnieciskā darba metodoloģija
Mārketings
Līderība un cilvēkresursu vadība

Speciālā lietojuma angļu valoda
Lietišķā saskarsme
Tiesību zinības
Matemātika
Pārdošanas un starpkultūru 
komunikācija

PROGRAMMAS SATURS

Prakse vadošajos 
uzņēmumos  
Latvijā un ārvalstīs:

16 nedēļas  
2. un 3. studiju gadā;
10 nedēļas  
4. studiju gadā. 

Bakalaura darbs

Studiju darbi:
Biznesa plāns, kursa darbs 
un lietišķais pētījums

Prakse:
Nobeiguma 
pārbaudījums:

Starptautiskās  
studiju iespējas:

Profesionālās 
specializācijas 
studiju kursi

Nozares  
studiju kursi 

Vispārizglītojošie 
studiju kursi

no 2 līdz 12 mēnešiem studēt vai 
iziet praksi ārvalstīs ERASMUS+ 
studentu apmaiņas programmā;
piedalīties partneraugstskolu 
organizētajās starptautiskajās 
projektu nedēļās.
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Izstrādājot uzņēmuma bizne
sa plānu, veidojot stratēģiju, 
kā arī vadot projektus, risku 
vadība ir unikāla priekšrocī
ba, kura nodrošinās mērķu 
sasniegšanu. Savukārt apdro
šināšanas jomā programma 
sniedz iespēju apgūt zināša
nas vienā no lielākajiem un 
dinamiskākajiem finanšu sek
toriem pasaulē. Risku paraks
tītājs, finanšu analītiķis, audi
tors, apdrošināšanas brokeris 
ir tikai daži no amatiem, kuros 
strādā absolventi.

RISKU 
VADĪBA UN 
APDROŠINĀŠANA

B
A

K
A

LA
U

R
S

Latviešu

Maģistrantūra

Turpmāko studiju iespējas:

Izprast aktuālās ekonomi
kas, finanšu, kā arī uzņē
mējdarbības likumsakarī
bas un principus;
Identificēt riskus un iespē
jas, kas saistīti ar uzņēmu
ma mērķu sasniegšanu. 
Veikt risku novērtēšanu un 
atbilstošo risinājumu stra
tēģiju piemērošanu;
Analizēt uzņēmuma stra
tēģiskos mērķus un uzde
vumus, finanšu  rādītājus, 
vadības pārskatos atspogu
ļoto rādītāju kopsakarības;

Noteikt finanšu ieguldīju
mu ienesīgumu un risku;
Sagatavot un vadīt investī
ciju projektus;
Pārzināt uzņēmējdarbību 
un finanšu institūciju dar
bību reglamentējošos nor
matīvos dokumentus.

 Kvalifikācija:

 Grāds:

 Studiju maksa gadā:

Galvenās pamatprasmes:

Karjeras iespējas: 

Vienīgā šāda veida studiju programma 
Latvijā. Banku augstskolā tiek īstenota kopš 
2009. gada un tiek regulāri aktualizēta 
atbilstoši nozares attīstības tendencēm; 

Zināšanas un prasmes, kas nepieciešamas ne 
tikai apdrošināšanā, bet arī citās finanšu sfērās 
un biznesa vadībā; 

Studiju programma un tās studentu pētījumi 
tiek īpaši atbalstīti no Latvijā pārstāvētajām 
apdrošināšanas kompānijām;

Risku vadības un drošības lomai ir pieaugoša 
tendence pasaulē;

Papildus iespēja studiju laikā iegūt Skotu 
kvalifikācijas aģentūras SQA profesionālo 
sertifikātu.

Studiju 
ilgums:

 Studiju pamatvaloda:
2 300 EUR

Finanšu 
analītiķis

Profesionālā bakalaura 
grāds finansēs

pilna laika 
studijās

GADI

 Studiju grafiks:

SQA kvalifikācija:

Studenti papildus var iegūt 
starptautisku finanšu vadī
tāja sertifikātu no Scottish 
Quali fications Authority. Tas 
ir starptautiskā mērogā atzīts 
un novērtēts sertifikāts, kas 
apliecina iegūto zināšanu un 
prasmju augsto līmeni. 

Pirmajā un otrajā studiju gadā  
lekcijas notiek dienas nodaļā.

Trešajā un ceturtajā studiju gadā  
lekcijas notiek vakaros un brīvdienās.

Pieejamas budžeta vietas
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Prakse vadošajos 
uzņēmumos  
Latvijā un ārvalstīs:

10 nedēļas  
2. studiju gadā;
16 nedēļas  
4. studiju gadā. 

IZVĒLES STUDIJU KURSI 
Programmēšanas pamati finansistiem un uzņēmējiem
Situāciju analīze
Reputācijas vadība
Klientu attiecību vadīšana
Mārketinga skaitliskās metodes
Uzņēmējdarbības uzsākšana
Biznesa nedēļa
Otrā svešvaloda
Sports un sabiedriskās aktivitātes

PROGRAMMAS SATURS

Bakalaura darbs

Studiju darbi:
Biznesa plāns, kursa darbs 
un lietišķais pētījums

Prakse:
Nobeiguma 
pārbaudījums:

Starptautiskās  
studiju iespējas:

Profesionālās 
specializācijas 
studiju kursi

Risku vadības pamati
Finanšu analīze un prognozēšana
Risku matemātiskā analīze
Nodokļu sistēma
Apdrošināšana
Apdrošināšanas pakalpojumu 
mārketings un pārdošana
Pārapdrošināšana
Apdrošināšanas veidi
Aktuāru matemātika
Banku riski
Apdrošināšanas likumdošanas 
vide un tiesības
Finanšu vadība
Projektu vadība un finanses
Banku finanšu pakalpojumi
Starptautiskās finanses
Informātika un datu analīze
Grāmatvedības pamati
Finanšu grāmatvedības pamati
Audits
Vērtspapīru tirgus un 
ieguldījumu fondi

Nozares  
studiju kursi 

Ekonomika
Varbūtību teorija
Ievads finansēs
Finanšu matemātika
Statistika
Demogrāfija
Uzņēmējdarbības organizēšana
(uzņēmējdarbība, lietvedība, 
mārketinga pamati, vadīšanas 
pamati, biznesa plāna izstrāde)
Vadībzinību pamati
Stratēģiskā vadīšana
Speciālā lietojuma  
angļu/vācu valoda

Lietišķā angļu/vācu valoda
Matemātika
Lietišķā saskarsme
Tiesību zinības
Pētnieciskā darba metodoloģija
Vides, civilās un darba 
aizsardzības organizācija

Vispārizglītojošie 
studiju kursi

no 2 līdz 12 mēnešiem studēt vai 
iziet praksi ārvalstīs ERASMUS+ 
studentu apmaiņas programmā;
piedalīties partneraugstskolu 
organizētajās starptautiskajās 
projektu nedēļās.
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FINANŠU PĀRVALDĪBAS 
INFORMĀCIJAS  
SISTĒMAS
(kopīga studiju programma ar RTU)B

A
K

A
LA

U
R

S

Latviešu

Maģistrantūra

Turpmāko studiju iespējas:

Iegūt zināšanas programma
tūras izstrādē (sistēmu ana
līzē, projektēšanā, kodēšanā, 
testēšanā), programmatūras 
ieviešanā un uzturēšanā;
Izprast un analizēt prog
rammatūras projektējuma 
aprakstus, prasību specifi
kācijas, uzturamās sistēmas 
dokumentāciju un kodu, kā 
arī veikt izmaiņas tajā;
Spēj lietot programmatūras 
izstrādes vides un rīkus;
Spēj domāt radoši, lai izstrā
dātu jaunas metodes un pie
ejas problēmu risināšanai ar 
datorsistēmu palīdzību;
Izprast aktuālās finanšu at
tīstības tendences un likum
sakarības, orientējas finanšu 
vidē notiekošajos procesos 

un spēt tos izskaidrot;
Spēj prognozēt uzņēmuma 
saimnieciskās darbības fi
nansiālo rezultātu, sastādīt 
uzņēmuma finanšu plānus 
un budžetu, sagatavot in
vestīciju projektus, novērtēt 
un pārvaldīt finanšu riskus.
Izprot aktuālās finanšu at
tīstības tendences un likum
sakarības, orientējas finanšu 
vidē notiekošajos procesos 
un spēj tos izskaidrot.

 Kvalifikācija:

 Grāds:  Studiju grafiks:

 Studiju maksa gadā:

Galvenās pamatprasmes:Karjeras iespējas: 

SQA kvalifikācija:

Studiju programma sagata
vo augsti kvalificētus starp
disciplināros specialistus 
ar zināšanām, prasmēm un 
kom petencēm informācijas 
tehnoloģiju un finanšu jomā. 
Programmas absolventi varēs 
strādāt strauji augošajā FinTe
ch nozarē, kā arī citos saistītos 
uzņēmumos.

Papildus studenti var iegūt 
Scottish Qualifications Aut
hority starptautiski atzītu ser
tifikātu finanšu vadībā.

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.

 Studiju pamatvaloda:

2 800 EUR pilna laika studijas

Pilna laika studijās – 
katru darba dienu

P O T C P S Sv
Programmēšanas inženieris
Finanšu  
vadītājs 

Profesionālais bakalaura 
grāds datorsistēmās 

 Studiju ilgums:

pilna laika 
studijāsGADI
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IZVĒLES STUDIJU KURSI 
Risinājumu apstrāde Microsoft vidē
Informatīvo sistēmu drošība
Objektorientētā sistēmanalīze
Aktuārmatemātika
Lietišķā finanšu analīze
Patērētāju uzvedība finanšu tirgū
Klientu attiecību vadīšana

Ievads studiju nozarē
Matemātika
Diskrētā matemātika
Finanšu matemātika
Fizika
Datu bāzu tehnoloģijas
Lietojumprogrammatūra
Programmēšanas valodas
Operētājsistēmas
Ievads mākslīgajā intelektā
Datu struktūras un algoritmi
Risinājumu algoritmizācija  
un programmēšana
Lielās datu bāzes
Tīmekļa tehnoloģijas
Objektorientētā programmēšana
Datorsistēmu uzbūve
Banku informācijas sistēmas
Informācijas sistēmu izstrādes 
pamati
Informācijas sistēmu izstrādes 
pamati (studiju projekts)
Finanšu jomas mobilo lietotņu 
izstrāde (studiju projekts)
Objektorientētās 
programmēšanas praktikums 
(studiju projekts)

Ekonomika
Uzņēmējdarbības organizēšana
Tiesību zinības
Starptautiskās un  
komerctiesības
Vides pārvaldības, civilās un 
darba aizsardzības organizācija
Lietišķā angļu/vācu valoda
Pārdošanas prasmes un 
starpkultūru saskarsme
Projektu vadīšana

Finanšu sistēmas organizācija
Grāmatvedības sistēma
Nodokļi un audita sistēma
Finanšu pakalpojumi tīmekļa 
vidē
Risku vadība finanšu nozarē
Vadības grāmatvedība un 
uzņēmuma finanses
Finanšu vadība

Prakse vadošajos 
uzņēmumos  
Latvijā un ārvalstīs:

3. un 4. studiju 
gadā.

Bakalaura darbs

Studiju darbi:
Kursa darbs

PROGRAMMAS SATURS

Prakse:
Nobeiguma 
pārbaudījums:

Starptautiskās  
studiju iespējas:

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

Nozares teorētiskie pamatkursi un nozares 
profesionālās specializācijas studiju kursi

Vispārizglītojošie 
studiju kursi
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AUGSTĀKĀ 
IZGLĪTĪBA 
BIZNESA 
VADĪBAS 
JOMĀ
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Izvēloties augstskolu - es devu 
priekšroku tai, kura ne tikai sniedz 

zināšanas, bet māca analizēt, domāt 
kritiski un ārpus rāmja. 

Ir būtiski apgūt profesionālās 
iemaņas, kuras var sākt izmantot 

jau studiju laikā, lai varētu attīstīties 
virzienā, kur redzi sevi nākotnē.

Natālija Cudečka-Puriņa
Vides kvalitātes un atkritumu 

apsaimniekošanas nodaļas vadītāja, Banku 
augstskolas doktorantūras un bakalaura 
studiju programmas "Uzņēmējdarbības 

vadīšana" absolvente.
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OPENLAB
JAUNUMS BANKU AUGSTSKOLĀ! 

OPENLAB 
IR VIETA, KUR 
TIEKAS, TĪKLOJAS UN 
DARBOJAS STUDENTI, 
PASNIEDZĒJI, NOZARU 
PĀRSTĀVJI, ĀRVALSTU 
VIESI.

OpenLab ir vieta, kur:
satikt līdzīgi un citādi domājošos;
attīstīt starpdisciplināru komandu darbu;
jaunā, modernā veidā apgūt praktiskās 
zināšanas un iemācīties, kā teoriju pielietot 
praksē;
rīkot prāta vētras, risināt esošas biznesa 
problēmas, eksperimentēt, radīt un radoši 
attīstīt jaunas idejas;
veicināt esošu ideju pārvēršanu biznesā;
brīvajos brīžos arī uzspēlēt galda un prāta 
spēles, atpūsties un noskaņoties studijām.
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BAAA Biznesa kluba izveide gan studentu, gan absolventu biznesa atbalstam;
Regulāra informācijas apmaiņa ar absolventiem;
Neformāli pasākumi BAAA biedriem un absolventiem;
Sadarbības iniciatīvas absolventu un augstskolas starpā;
Absolventu veiksmes stāstu veidošana un publicēšana;
Starta kapitāla fonda izveide studentu jaunu biznesa ideju atbalstīšanai;
Finansējuma piesaiste Banku augstskolas studentu stipendiju nodrošināšanai;
Absolventu un studentu savstarpējo sadarbības aktivitāšu organizēšana;
Absolventu iesaiste Banku augstskolas studiju programmu pilnveidošanas un studiju procesā;
Absolventu piesaiste BAAA aktivitāšu un pasākumu organizēšanā;
BAAA biedru lojalitātes programmas ieviešana;
Sadarbība ar citām absolventu asociācijām Latvijā un ārvalstīs.

Banku augstskolas absolventi vienojas Banku augstskolas Absolventu 
asociācijā (BAAA), kuras mērķis ir veidot un uzturēt ilgtermiņa attiecības 
starp absolventiem, augstskolu, studentiem un citām ieinteresētajām 
pusēm un būt par stratēģisko partneri Banku augstskolai tās vīzijas, misijas 
īstenošanā un mērķu sasniegšanā. 

ABSOLVENTU ASOCIĀCIJA

BAAA darbības virzieni:
Izglītības un kompetenču paaugstināšanas pasākumi;
Savstarpējās sadarbības tīkls;
Biznesa veicināšanas un lietišķo kontaktu apmaiņas pasākumi;
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KĀ KĻŪT PAR BANKU 
AUGSTSKOLAS STUDENTU?
Nepieciešamā iepriekšējā izglītība,  
lai iestātos Banku augstskolas 
pamatstudiju programmās: 

iegūts vispārējo vidējo vai vidējo 
profesionālo izglītību apliecinošs 
dokuments; 

centralizēto eksāmenu sertifikāti: 

latviešu valodā un literatūrā, 

matemātikā, 

svešvalodā (angļu vai vācu).

Banku augstskolas studenti var 
pretendēt uz studiju un studējošā 
kredītu no kredītiestāžu līdzekļiem, kas 
ir garantēti ar valsts budžeta līdzekļiem:

studiju kredīts – paredzēts studiju 
maksas segšanai;

studējošā kredīts – paredzēts iztikas 
izdevumu segšanai.

Banku augstskola ir izveidojusi  
plašu studiju maksas atlaižu sistēmu  
studentiem un reflektantiem.  
Dažas no tām:

atlaide „Junior Achievement Latvia” 
sertifikātu ieguvējiem;

radinieka atlaide;

atlaide par aktīvu dalību studējošo 
pašpārvaldē;

atlaide par sponsoru piesaisti;

lojalitātes atlaide;

sociālā atlaide;

atlaide par aktīvu dalību citos 
studējošo pašpārvaldes pasākumos.

Pieteikšanās studijām:
uzņemšanas portālā  
www.latvija.lv/studijas,  
sākot no jūnija.

1

2

3

4
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Bizness 24h ir lielākais ikgadējais biznesa 
simulācijas spēļu konkurss Latvijā, kuru 
organizē Banku augstskolas studējošo 
pašpārvalde sadarbībā ar Banku augstskolu. 

Šī konkursa mērķauditorija ir vidusskolēni un 
studenti vecumā no 16 līdz 24 gadiem

Bizness 24h norisinās katru gadu no februāra 
līdz pat aprīlim, konkursa norises gaita 
sadalīta trīs kārtās, pēc kurām tikai viena 
komanda iegūst “Biznesa Guru” titulu un 
citas vērtīgas konkursa atbalstītāju balvas. 

Konkursa mērķis ir mudināt skolēnus un 
studentus aizdomāties par savu nākotni, 
savas uzņēmējdarbības uzsākšanu, jaunas 
pieredzes un zināšanu iegūšanu. 

Bizness 24h dalībniekiem ir iespēja apmeklēt 
mentoru lekcijas, uzzinot par to, kā veiksmīgi 
veidot biznesu, kā arī smelties iedvesmu 
veidot savu biznesu un iegūt reālu pieredzi 
to izveidojot. 

PASĀKUMU KALENDĀRS 
VIDUSSKOLĒNIEM

ATVĒRTO DURVJU DIENAS 2020. GADĀ 

 15. aprīlis 16. maijs
 17. jūnijs 9. jūlijs 

 
plkst. 16.00 

Rīgā, K. Valdemāra ielā 161

INDIVIDUĀLA KONSULTĀCIJA

 iepriekš piesakoties pa tālruni 
67360133 

vai rakstot uz epastu: 
info@ba.lv

ĪSIE SAGATAVOŠANAS KURSI MATEMĀTIKĀ 

nostiprina, papildina un sistematizē zināšanas matemātikā,
palīdz sagatavoties valsts centralizētajiem eksāmeniem,
iepazīstina ar prasībām, kādas tiek izvirzītas topošajiem 
Banku augstskolas studentiem.

Ik gadu pavasara brīvlaikā 
2020. gadā no 24. līdz 26. martam

Rīgā, K. Valdemāra ielā 161

Pieteikšanās rakstot kursi@ba.lv 

SEKO STUDENTAM

Iespēja no 2020. gada 
23. līdz 27. martam, 

K.Valdemāra ielā 161, Rīgā, 
sev ērtā laikā ēnot Banku 

augstskolas studentu 
ikdienā! 

Pieteikšanās ej.uz/
SekoStudentam2020

Seko līdz jaunākajai informācija: www.ba.lv

Sīkāku informāciju  
par konkursa norises gaitu  

un tā aktualitātēm meklē mājaslapā  
www.bizness24h.lv  

vai Facebook lapā Bizness24h.
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STARPTAUTISKĀ 
SADARBĪBA

Sadarbība ar ārvalstu augstākās izglītības iestā-
dēm, kā arī akadēmiskajām un profesionālajām 
organizācijām sniedz plašākas studiju iespējas 
studentiem un sekmē augstskolas virzību uz 
internacionalizāciju, tostarp augstskolas tēla 
starptautisku atpazīstamību. 

Eduniversal 
reitingā ieņemta 
vieta starp TOP 
1000 labākajām 
biznesa skolām 

pasaulē

 Atbildīgas 
izglītības vadības 

principi/ Principles 
for Responsible 

Management Education

Eiropas Komisijas 
piešķirta Eiropas 

Kredītpunktu 
pārneses 
sistēmas 

atzinības zīme

Sertificēta 
kvalitātes vadības 
sistēma atbilstoši 

Lielbritānijas izcilības 
standartam Investor 

in Excellence

Skotijas kvalifikācijas 
aģentūras 

akreditācija/ Scottish 
Qualifications 

Authority  
Approoved Centre

STARPTAUTISKIE NOVĒRTĒJUMI

LĪDZDALĪBA STARPTAUTISKAJĀS ORGANIZĀCIJĀS

Profesionālais 
menedžmenta nozares 

izglītības tīkls/ 
Professional  

Inter–university 
Management for 

Educational Networking

Eiropas Profesionālo 
augstskolu asociācija/ 
European Association 

of Institutions in Higher 
Education 

Baltijas Menedžmenta 
attīstības asociācija/ 
Baltic management 

development association  

Centrālās un 
Austrumeiropas 
Menedžmenta 

attīstības asociācija/ 
Central and East 

European Management 
Development Association 

Starptautisko biznesa 
augstskolu tīkls/  

Network of International 
Business Schools

Eiropas Menedžmenta 
attīstības fonds/ 

European Foundation 
for Management 

Development 

128 ārzemju 
partneri

36 valstīs

Sadarbības 
augstskolas 

Eiropā
 Austrija

Beļģija 
Čehija 
Dānija 

Francija 
Grieķija 

Horvātija 
Igaunija 

Itālija
Kipra 

Lielbritānija 
Lietuva 

Nīderlande 
Norvēģija 

Polija 
Portugāle
Slovākija 

Somija 
Spānija 
Šveice 
Turcija 

Ungārija 
Vācija 

Zviedrija 

 
Sadarbības 
augstskolas 

ārpus Eiropas
ASV

Armēnija 
 Dienvidkoreja 

Ēģipte 
 Gruzija 

Kazahstāna 
Malta 

Ukraina 
Malaizija
Taizeme
Maroka
Libāna
Izraēla

Krievija
Indija
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BIBLIOTĒKA, VIESNĪCA UN 
ĀRPUSSTUDIJU AKTIVITĀTES

Bibliotēka
Bibliotēka sastāv no divām daļām – abonementa 
un lasītavas. Tās grāmatu fonds izveidots atbilstoši 
augstskolas specializācijai un tiek nemitīgi papildi
nāts.

Studējošo pašpārvalde
Studentu izvirzītie līderi apvienojas Banku augstsko
las studējošo pašpārvaldē (BASP), palīdzot Banku 
augstskolas studentiem izjust patieso studentu dzīvi.
BASP darbības mērķis ir aizstāvēt Banku augstskolas 
studentu intereses, apvienot studentus kopīgos pasā
kumos un rast atbildes uz tiem jautājumiem, kuri sais
tās ar studentu interesēm, vēlmēm un problēmām.
BASP’ā ir iespēja iesaistīties ikvienam interesentam, 
kurš ir gatavs sevi izaicināt, padarīt savu studiju dzī
vi piesātinātāku un iegūt dzīvē noderīgus kontaktus. 
Katram ir iespēja darboties kādā no BASP struktūr
vienībām: 

 Projektu daļa;
 Sabiedrisko attiecību daļa;
 Iekšējā / ārējā komunikācija;
 Finanšu un lietvedības daļa;
 Sociāli akadēmiskā daļa.

Koris
Dziedošie studenti, darbinieki, absolventi un Banku 
augstskolas draugi apvienojušies jauktajā korī „Monē
ta”, kurš priecē izlaidumos un citos augstskolas pasā
kumos. Koris piedalās arī nozīmīgākajos kora mūzikas 
pasākumos, piemēram, Dziesmu un deju svētkos, Pa
saules koru olimpiādē u.c. 

Sports
Banku augstskolā ir iespēja nodarboties ar basket
bolu, futbolu, volejbolu un dejām, kā arī apmeklēt 
augstskolā ierīkoto trenažieru zāli. Viena no Banku 
augstskolas tradīcijām ir Sporta diena. Šajā dienā 
augstskolas darbinieki un studenti kopīgi atpūšas, kā 
arī piedalās dažādās sportiskās aktivitātēs.

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




