
Profesionālā maģistra grāds finansēs ar kvalifikāciju finanšu analītiķis.
Studiju ilgums P: 1,5  gadi (studējošiem, ar iepriekš iegūtu profesionālo
bakalaura grādu)
Studiju ilgums A: 2  (studējošiem, ar iepriekš iegūtu
akadēmisko bakalaura grādu)
Studiju valoda: latviešu
Studiju maksa pirmajā gadā: EUR 3 136 
Studiju maksa par pilnu programmu:  EUR 4 032 (P), EUR 4 704 (A)

padziļinātas zināšanas un izpratne par finanšu procesiem, to daudzveidīgo norišu
kopsakarībām un attīstības tendencēm globalizācijas kontekstā;
spēja patstāvīgi pielietot jaunākās teorijas, atklājumus, metodes un problēmu
risināšanas prasmes, lai veiktu zinātniski pētniecisku darbību vai augsti kvalificētas
profesionālās funkcijas;
spēja sadarboties ar dažādu struktūrvienību darbiniekiem, tiešo vadību un
partneriem, kā arī uzņemties atbildību par personāla grupu darba rezultātiem un to
analīzi;
izpratne par uzņēmuma saimnieciskajām un finansiālajām kopsakarībām, spēja
prognozēt uzņēmuma vai iestādes finansiālo darbību ietekmējošos faktorus,
prasme analizēt, novērtēt un optimizēt kapitāla struktūru uzņēmumā, kā arī spēja
noteikt uzņēmuma tirgus vērtību un izstrādāt uzņēmuma vērtības palielināšanas
projektus.

Programma sagatavo finansistus, kuri nodarbojas ar finanšu prognozēšanu un plānošanu,
investīciju projektu sagatavošanu, finanšu tirgus parādību analizēšanu;

Banku augstskolā programma tiek īstenota kopš 2005. gada un tiek regulāri aktualizēta
atbilstoši nozares tendencēm.

Uzņēmuma finanšu vadība:
Finanšu grāmatvedība un analīze
Finanšu vadība

Finanšu tirgi:
Finanšu tirgi
Modelēšana un prognozēšana
Ieguldījumu fondi

Sabiedriskā sektora finanses
Sabiedriskā sektora ekonomika un
finanses
Nodokļu politika Eiropas vidē

Absolventa profils un  turpmāko studiju iespējas:
Augsti kvalificēts finanšu speciālists darbam kredītiestādēs, ieguldījumu un
apdrošināšanas sabiedrībās, kā arī visu veidu sabiedriskā un privātā sektora
uzņēmumos.

Iespējas turpināt studijas doktorantūrā.

Profesionālās specializācijas studiju kursi:

Sagaidāmie studiju rezultāti:

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

Vadībzinību, psiholoģijas un pētnieciskā 
darba studiju kursi: 

Prakse:

Finanses
ba.lv

P: 6 nedēļas

Valsts pārbaudījums
Maģistra darbs

Ilgtspējīga organizācija un vadība:
Stratēģiskā vadīšana
Stratēģiskā finanšu vadība
Projektu vadīšana un finansēšana

Pētniecības metodes biznesā

 FINANSES
profesionālā maģistra programma

Prasības iepriekšējai izglītībai:
Profesionālais vai akadēmiskais bakalaura grāds

A: 26 nedēļas

Ierobežotas izvēles studiju kursi

Profesionālās specializācijas kursi:

Noziedzīgi iegūtu līdzekļu
legalizācijas riski un to pārvaldīšana
Ilgtspējīgās finanses
Investīciju vadība
Kiberdrošības riski

Humanitārie un sociālie studiju kursi:

Radošā domāšana
Ilgtspējīgā līderība
Globālā ilgtspēja un pasaules
ekonomika

LATVIJA / RĪGA
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Banku augstskolas studentu viesnīca 

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

Par absolventiem

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

Papildu priekšrocības un iespējas:

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

      centra, blakus atrodas veikali.

BANKU AUGSTSKOLA IR
VALSTS DIBINĀTA

AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS
IESTĀDE, KAS JAU

TRĪSDESMIT GADUS IR VIENA
NO ATPAZĪSTAMĀKAJĀM

LATVIJAS BIZNESA SKOLĀM.


