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1. PAMATINFORMĀCIJA 
 

 

1.1. JURIDISKAIS STATUSS UN DIBINĀŠANAS VĒSTURE 
 

Banku augstskola (turpmāk tekstā arī – Augstskola) ir atvasināta publiska persona, kas atrodas 

Izglītības un zinātnes ministrijas pārraudzībā.1 

Banku augstskola dibināta 1997. gada 30. decembrī ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 

1997. gada 30. decembra rīkojumu Nr. 675 "Par Banku augstskolas dibināšanu". Augstskola dibināta 

uz Latvijas Banku koledžas (LBK) un Latvijas Banku akadēmijas (LBA) bāzes. LBK dibināta 

1992. gada jūnijā, kura 1996. gada 3. janvārī saņēma licenci ar tiesībām uzsākt augstskolas studiju 

programmu īstenošanu Latvijas Banku akadēmijā. Banku augstskola ir Latvijas Bankas 

struktūrvienības — Latvijas Banku koledžas — tiesību, pienākumu, saistību, arhīva, kustamās mantas 

un intelektuālā īpašuma pārņēmēja.2  

 

 

 

1.2. DARBĪBAS VIRZIENI 
 

Banku augstskolas darbības virzieni, saskaņā ar tās Satversmi, ir: 

- Studiju programmu realizācija; 

- Zinātnisko pētījumu veikšana; 

- Tālākizglītības programmu īstenošana.3 

 

 

 

1.3. PĀRVALDES INSTITŪCIJAS UN STRUKTŪRA 
 

Augstskolas pārstāvības, vadības un lēmējinstitūcijas4 ir:  

- Satversmes sapulce (priekšsēdētājs J.Strautmanis),  

- Senāts (priekšsēdētājs D.Kriķis), 

- Rektors (A.Sarnovičs), 

- Revīzijas komisija (priekšsēdētājs K.Lešinskis), 

- Akadēmiskā šķīrējtiesa (priekšsēdētāja I.Mavļutova). 

 

Uz Gada pārskata sagatavošanas brīdi spēkā esoša ir Senāta 2018. gada 29.augusta sēdē (protokola Nr. 

8) apstiprinātā Banku augstskolas struktūra. Ar to var iepazīties Banku augstskolas mājas lapā: 

http://www.ba.lv/augstskola/kontakti-un-struktura/struktura/  

 

 

                                                 
1 Banku augstskolas Satversme [tiešsaiste], pieejams: http://likumi.lv/doc.php?id=155880 
2 Turpat  
3 Turpat 
4 Turpat 

http://www.ba.lv/augstskola/kontakti-un-struktura/struktura/
http://likumi.lv/doc.php?id=155880
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1.4. MISIJAS VĒSTĪJUMS UN STRATĒĢISKIE MĒRĶI 
 

Misija: 

 

- Banku augstskola sniedz izcilu finanšu un biznesa izglītību mērķtiecīgām personībām. Mūsu 

augsto reputāciju nodrošina kvalitatīvas studijas, pētniecība un starptautiskā sadarbība, 

profesionāls un radošs personāls, studentu un absolventu sasniegumi, ciešā sadarbība ar finanšu 

un biznesa pasauli. 

 

 

Vīzija: 

 

- Banku augstskola – uzticams un starptautiski atzīts partneris personības izaugsmei. 

 

 

Vērtības: 

 

- Personība; 

- Sadarbība; 

- Piederība. 

 

 

Banku augstskolas ilgtspēja balstīta uz četriem principiem: 

 

1. Latvijā un ārvalstīs atzītu un akreditētu programmu piedāvājums; 

2. Darba devēju un sabiedrības vajadzībām atbilstošs studiju saturs; 

3. Potenciālo studentu pieprasītas studiju programmas; 

4. Atbilstoša infrastruktūra, cilvēkresursi un augstskolas finanšu stabilitāte. 

 

 

BA galvenie stratēģiskie mērķi laika periodam 2018.-2023. gadam ir noteikti šādi: 

 

1. Īstenot augstas reputācijas, starptautiski atzītas studiju programmas biznesa vadības un finanšu 

specializācijās, kas tās absolventiem sniedz kompetenci ar augstu pievienoto vērtību. 

2. Nodrošināt kvalitatīvu zinātnisko un lietišķo pētniecību finanšu un biznesa vadības jomās, 

iesaistoties akadēmiskajam un zinātniskajam personālam un studējošajiem. 

3. Nodrošināt kvalitatīvu studiju vidi un modernu infrastruktūru, kas atbalsta pilnvērtīga studiju 

procesa īstenošanu un sadarbību ar ārējiem partneriem. 

4. Nodrošināt augstākās izglītības tiešu iesaisti sociāli ekonomiskajā attīstībā, īstenojot 

Augstskolas un sabiedrības mijiedarbību starpaugstskolu, publiskā un privātā partnerībā. 

5. Nodrošināt efektīvi pārvaldītu, pētniecībā balstītu, uz sadarbību vērstu Latvijā un starptautiski 

atpazītas un konkurētspējīgas augstskolas darbību.5 

 

 

 

 

                                                 
5 Banku augstskolas Attīstības stratēģija 2018.-2023. g. [tiešsaiste], pieejams: 

https://www.ba.lv/augstskola/kopsavilkums/misija-vizijas-strategija/  

https://www.ba.lv/augstskola/kopsavilkums/misija-vizijas-strategija/
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1.5. 2018. GADA GALVENIE UZDEVUMI 
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1.  
Banku augstskolas Attīstības stratēģijas 2018.-2023. gadam saskaņošana 

Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijā 
X   

2.  

Banku augstskolas Studiju programmu attīstības un konsolidācijas plāns 

2018.-2022.gadam izstrāde un saskaņošana Latvijas Republikas Izglītības un 

zinātnes ministrijā 

X   

3.  

Banku augstskolas un Rīgas Tehniskās universitātes kopīgās profesionālās 

bakalaura studiju programmas „Finanšu pārvaldības informācijas sistēmas” 

īstenošanas uzsākšana 

X   

4.  Valsts budžeta vietu nodrošināšana bakalaura studiju līmenī  X  

5.  

Eiropas Sociālā fonda atbalsta līdzekļu piesaiste studiju programmu attīstībai 

ES valodās (SAM 8.2.1), akadēmiskā personāla kapacitātes stiprināšanai 

(SAM 8.2.2), pārvaldības sistēmas pilnveidei (SAM 8.2.3), studentu un 

personāla mobilitātes starp programmas valstīm (KA103, KA107) 

X   

6.  

Banku augstskolas ēkas Skanstes ielā 433 fasādes renovācija Eiropas 

Savienības fonda 4.2.1.2. pasākuma “Veicināt energoefektivitātes 

paaugstināšanu valsts ēkās” projekta ietvaros  

X   
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2.  AUGSTSKOLAS GALVENIE DARBĪBAS REZULTĀTI UN 
FINANŠU INFORMĀCIJA 

 

 

2.1. ĪSTENOTIE STUDIJU VIRZIENI UN STUDIJU PROGRAMMAS 
 

Banku augstskola 2018./2019.ak.g. Latvijas augstākās izglītības tirgū piedāvā 15 profesionālās studiju 

programmas divos studiju virzienos: finanšu programmas - studiju virzienā „Ekonomika” un 

uzņēmējdarbības programmas - studiju virzienā „Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu 

pārvaldība”. Augstskolā tiek īstenotas gan pirmā līmeņa, gan bakalaura un maģistra profesionālās 

studiju programmas, kā arī doktora līmeņa studijas.  

Banku augstskolas studiju virziena “Ekonomika” studiju programmas akreditētas līdz 2023.gada 

10.aprīlim. Studiju virziena “Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība” visu studiju 

programmu akreditācija ir spēkā līdz 2020.gada 31.decembrim. Šo studiju programmu kārtējā 

akreditācija notiks 2020.gadā. 

2018.gadā tika izstrādāts “Banku augstskolas studiju programmu attīstības un konsolidācijas plāns 

2018.-2022.gadam”.  

 

BANKU AUGSTSKOLAS ĪSTENOTĀS STUDIJU PROGRAMMAS 
 

 
Ekonomika Vadība un administrēšana 

Doktorantūra - 
Biznesa vadība 
(latviešu un angļu valodā) 

Maģistra 
līmenis 

Starptautiskās finanses un banku darbība  
(angļu valodā) 

Kiberdrošības vadīšana 
(latviešu valodā) 

Uzņēmējdarbības vadīšana radošajās 
industrijās  
(latviešu un angļu valodā) 

Finanšu vadība  

(latviešu valodā) 

Uzņēmējdarbības vadīšana 

(latviešu valodā) 

Finanses  
(latviešu valodā) 

Inovatīvā uzņēmējdarbība 
(latviešu valodā) 

Bakalaura 
līmenis 

Finanses 
(latviešu valodā) 

Uzņēmējdarbības vadīšana  
(latviešu valodā un angļu valodā) 

Risku vadība un apdrošināšana  

(latviešu valodā) 

Inovācijas un produktu attīstība 
uzņēmējdarbībā  
(latviešu valodā) 

Starptautiskās finanses  
(angļu valodā) 

 

Finanšu pārvaldības informācijas sistēmas 
(latviešu valodā) 

 

1.līmenis 
Grāmatvedība un finanses  
(latviešu valodā) 

- 

 

 



8 

 

Bakalaura studiju programma „Starptautiskās finanses” un maģistra studiju programma 

„Starptautiskās finanses un banku darbība” tiek realizētas sadarbībā ar Banku augstskolas ilggadējo 

sadarbības partneri Šveices Biznesa skolu (Swiss Business School). Bakalaura studiju programma 

“Finanšu pārvaldības informācijas sistēmas” tiek realizēta kopīgi ar Rīgas Tehnisko universitāti. 

Doktora studiju programma „Biznesa vadība” tiek realizēta kopīgi ar Biznesa, mākslas un 

tehnoloģiju augstskolu “RISEBA” (RISEBA) un sadarbībā ar Rīgas Ekonomikas augstskolu (SSE 

Riga) un Kaiserslauternas universitāti (Kaiserslautern University of Applied Sciences, Vācija). 

Maģistra studentiem ar priekšzināšanām un darba pieredzi konkrētajā nozarē ir iespēja studijas apgūt 

īsākā laika periodā, studējot programmās „Finanšu vadība” un „Inovatīvā uzņēmējdarbība”. Banku 

augstskola īsteno arī SQA sertificētu apmācības moduli „Finanšu vadība”, pēc kura apgūšanas tiek 

piešķirta finanšu vadītāja profesionālā kvalifikācija un izsniegts starptautisks sertifikāts. Plašāka 

informācija par studiju programmām, to mērķiem, sagaidāmajiem absolventu rezultātiem, iegūstamo 

kvalifikāciju, studiju kursiem un moduļiem, studiju ilgumu un grafiku, kā arī prasībām iepriekšējai 

izglītībai ir pieejama Banku augstskolas interneta mājas lapā www.ba.lv.  

 

 

2.2. UZŅEMŠANAS REZULTĀTI 
 

 

2018. gadā Banku augstskolā tika uzņemti 357 jauni studenti, no tiem 232 students bakalaura un pirmā 

līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmās, 115 studenti – maģistra studiju 

programmās un 10 studenti – doktora studiju programmā. Salīdzinot ar 2017. gadu, uzņemto studentu 

skaits 2018. gadā ir samazinājies par 11%. 
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http://www.ba.lv/
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2.3. FINANŠU RESURSI 
 

 

Banku augstskolas pašu ieņēmumi pamatbudžetā 2018. gadā ir EUR 2 279581,00. Maksa par izglītības 

pakalpojumiem ir galvenais Banku augstskolas ieņēmumu avots pašu ieņēmumos, t.i., 82,31% no 

kopējiem ieņēmumiem.  

 

 
 

Līdzekļi EUR 113548,00 tika saņemti pamatbudžeta kontā no valsts budžeta bakalaura un doktora 

studiju procesa nodrošināšanai. EUR 401030,00 tika piešķirti ERASMUS+ (103. un 107.aktivitāte) 

īstenošanai. Tāpat no valsts budžeta un Rīgas domes tika saņemta mērķdotācija Banku augstskolas 

jauktā kora “Monēta” atbalstam EUR 5903,00 apmērā.  

  

Ieņēmumi no izglītības pakalpojumiem; 
€ 1 876 219,00 

Pārējie ieņēmumi no izglītības 
pakalpojumiem, kā arī dokumentu 

izsniegšanu un kancelejas 
pakalpojumiem; € 83 639,00 

Ieņēmumi no telpu 
nomas; € 127 485,00 

Ieņēmumi par 
viesnīcu 

pakalpojumiem; € 
139 700,00 

Valsts budžeta 
līdzekļu dotācija; € 

119 451,00 

Ieņēmumi no ES 
politikas 

instrumentiem; € 
504 850,00 

Pārējie iepriekš neklasificētie 
pašu ieņēmumi; € 52 538,00 

IEŅĒMUMU SADALĪJUMS 2018.GADĀ
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STUDIJU MAKSA PAR VISU STUDIJU LAIKU TIEM STUDĒJOŠAJIEM, 
 KURI STUDIJAS UZSĀKA 2018.g. 

 

1.līmeņa studiju programmai „Grāmatvedība un finanses” 
EUR 3 700,00 

pilna laika studijas 
EUR 3 300,00 

nepilna laika studijas 
Visām latviešu valodā īstenotajām bakalaura studiju programmām 

EUR 8 200,00 
pilna laika studijas 

EUR 7 500,00 
 programmām, kurās ir nepilna laika studijas 

Bakalaura studiju programmai „Starptautiskās finanses” angļu valodā 
EUR 14 400,00  

pilna laika studijas 
Bakalaura studiju programmai „Uzņēmējdarbības vadīšana” angļu valodā 

EUR 10 800,00 
pilna laika studijas 

Bakalaura studiju programmai “Finanšu pārvaldības informācijas sistēmas” 

EUR 11 200,00  
pilna laika studijas 

Maģistra studiju programmai „Finanses”  
EUR 3 414,00 

ar jau iegūto profesionālo kvalifikāciju, pilna laika 
studijas 

EUR 4 040.00 
bez iegūtās profesionālās kvalifikācijas, pilnā laika 

studijas 

Maģistra studiju programmai „Uzņēmējdarbības vadīšana” 
EUR 3 414,00 

ar jau iegūto profesionālo kvalifikāciju, pilna laika 
studijas 

EUR 4 040.00 
bez iegūtās profesionālās kvalifikācijas, pilnā laika 

studijas 

Maģistra studiju programmai „Finanšu vadība” 
EUR 2 280,00 

 pilna laika studijas, 1 gads 
Maģistra studiju programmai „Inovatīvā uzņēmējdarbība” 

EUR 2 500,00 
pilna laika studijas, 1 gads 1mēnesis 

EUR 3 600,00 
pilna laika studijas, 2 gadi 

Maģistra studiju programmai „Starptautiskās finanses un banku darbība” 
EUR 9 000,00 

 ar jau iegūto profesionālo kvalifikāciju pilna laika 
studijas  

EUR 9 626,00 
bez iegūtās profesionālās kvalifikācijas pilnā laika 

studijas  

Maģistra studiju programmai „Kiberdrošības pārvaldība” 
EUR 6 300,00 

ar jau iegūto profesionālo kvalifikāciju pilna laika 
studijas 

EUR 6 900,00 
bez iegūtās profesionālās kvalifikācijas pilnā laika 

studijas  

Doktora studiju programmai „Biznesa vadība” 

EUR 9 570,00 

 

Studentiem tiek piedāvātas iespējas pretendēt uz studiju maksas atlaidēm, stipendijām, kā arī 

garantijām studiju kredītam. Banku augstskola ieviesusi studiju maksas atlaižu sistēmu. 

2018./2019.ak.g. atlaižu sistēmā iekļautas 21 veida atlaides studentiem un reflektantiem studijām pirmā 

līmeņa, bakalaura un arī maģistra studiju programmās. Studiju maksas atlaides tiek piešķirtas 

studentiem par lojalitāti, ļoti labām sekmēm, sabiedriskām aktivitātēm un augstskolas publicitātes 

veicināšanu, uzvaru augstskolas rīkotajos konkursos u.c. 
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2.4. BUDŽETA IZLIETOJUMS 
 

Banku augstskolas izdevumu lielāko daļu jeb 60% veido atalgojums akadēmiskajam un vispārējam 

personālam. 

 

 
 

Pārējo izdevumu struktūru veido: valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas un citi darba 

devēja sociālie pabalsti (15,7%); komandējumu un dienesta braucienu izdevumi (1,4%), samaksa par 

pakalpojumiem un materiālu iegādes izmaksas (19,4%), nodokļu maksājumi (2,1%), grāmatu un 

žurnālu iegādes izmaksas (0,2%), stipendijas (1%), kapitālie izdevumi (0,3%). 

 

2.5. VADĪBAS SISTĒMA  
 

Banku augstskolā ieviesta, darbojas un ir sertificēta iekšējā kvalitātes vadības sistēma atbilstoši 

Lielbritānijas kvalitātes standartam Investors in Excellence, kas balstīts uz EFQM (European 

Foundation for Quality Management) principiem un pasaulē atzīts kā noteicošais izcilas vadības 

modelis, jo sniedz elastīgu pieeju nepārtrauktai organizācijas pilnveidošanai visās tās galvenajās 

sfērās, kas aptver arī līderību, darbiniekus un klientu rezultātus. Standarts paredz kvalitātes vadības 

sistēmas pārsertifikāciju ik pēc diviem gadiem, lai regulāri noteiktu organizācijas pilnveidošanos un 

nodrošinātu sertifikāta uzticamību. Banku augstskola saņēmusi Investors in Excellence kvalitātes 

sertifikātu pēc iekšējās kvalitātes vadības sistēmas sertificēšanas 2010.gadā un pārsertificēšanas 

2013.gadā, 2015.gadā un 2017.gadā. Sertifikātu piešķīris Lielbritānijas kvalitātes vērtētāju 

organizācijas „Investors in Excellence, Ltd” pārstāvis Latvijā SIA „Latvia Excellence”. Iepriekš, kopš 

2005.gada Banku augstskola ieviesa kvalitātes vadības sistēmu atbilstoši ISO 9001 pamatprincipiem, 

kas ir priekšnosacījums kvalitātes vadības īstenošanai atbilstoši Investors in Excellence standartam. 
 

Banku augstskolā ir noteikta kvalitātes politika, finanšu vadības un grāmatvedības politika, organizēti 

procesi un sakārtota darba vide tā, lai motivētu personālu un iesaistītās puses Augstskolas vīzijas, 

misijas un stratēģisko mērķu īstenošanai. BA kvalitātes politika nosaka augstskolas pamatprocesu – 

studiju un pētniecības, kā arī to atbalstošo procesu kvalitātes līmeni un to nepārtrauktas pilnveidošanas 

nepieciešamību. Iekšējās kvalitātes sistēmas ietvaros tiek mērīta un analizēta katra procesa atbilstība 

Atlīdzība (t.sk. VSAOI); 
€ 2 115 568,00 

Stipendijas 
doktorantiem 

un ERASMUS; 
€ 282 911,00 

Komandējumi; 
€ 54 855,00 

Preces un 
pakalpojumi; € 

628 150,00 

Kapitālie izdevumi; € 
286 687,00 

Izdevumi 2018.gadā
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un lietderība, kā arī veicināta visu augstskolas darbinieku iesaistīšanās procesu uzlabošanā. Banku 

augstskolas kvalitātes politika nosaka esošo studiju programmu aktualitātes nodrošināšanu un 

nepārtrauktu pilnveidošanu. Augstskolas darbības pilnveidošana tiek veikta, ņemot vērā visu 

ieinteresēto pušu apmierinātību un priekšlikumus. Jaunu studiju programmu izstrādāšana notiek, 

ievērojot visu ieinteresēto pušu mainīgās vajadzības, sistemātiski izzinot un analizējot esošo studentu, 

absolventu un topošo studentu vēlmes un to apmierinātības līmeni, darba devēju prasības, ekonomiskās 

vides attīstības tendences Latvijā un pasaulē, kā arī pārņemot labās prakses piemērus augsti kvalificētu 

speciālistu sagatavošanai. 

 

2018.gadā tika izstrādāta “Fizisko personu datu apstrādes un aizsardzības noteikumi Banku 

augstskolā” saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2016.gada 27.aprīļa Regulas (ES) 2016/679 

par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (Vispārīgā 

datu aizsardzības regula). Fizisko personu datu drošībai un aizsardzībai ir izstrādāti arī citi iekšējie 

normatīvie akti: “Privātuma politika”, “Incidentu pārvaldības kārtība Banku augstskolā fizisko personu 

datu drošības jomā”, “Intelektuālā īpašuma tiesību pārvaldības politika”, “Risku vadības politika 

Banku augstskolā” 

 

Banku augstskola regulāri plāno un nodrošina augstskolas darbībai nepieciešamos finanšu, personāla, 

materiālos un nemateriālos resursus, veicina darbinieku nepārtrauktu izglītošanos un kvalifikācijas 

celšanu. Regulāri tiek novērtēts augstskolas stratēģisko mērķu sasniegšanas progress, nodrošināta 

mērķtiecīga sadarbība ar ieinteresētajām pusēm, t.sk. studējošajiem, darba devējiem, citām 

augstskolām, valsts un nevalstiskajām organizācijām. Banku augstskola nodrošina studiju procesu, 

iesaistot augsti kvalificētus Latvijas un ārvalstu docētājus, sekmē studējošo un docētāju apmaiņas un 

sadarbības programmas ar ārvalstu augstskolām, kā arī aktīvi piedalās nacionālo un starptautisko 

izglītības organizāciju darbā. 

 

Lai uzlabotu augstskolas darbības efektivitāti, Banku augstskolas organizatoriskā struktūra 2018. gadā 

tika reorganizēta divas reizes. 2018. gada 19. jūnijā (Senāta sēdes protokols Nr.7), likvidējot Banku 

augstskolas Uzņēmējdarbības un biznesa informātikas katedru un pārdēvējot Finanšu katedru par 

Ekonomikas un Finanšu katedru. 2018.gada 29.augustā (Senāta sēdes protokols Nr.8), izveidojot E-

studiju daļu, nosakot tā tiešu pakļautību studiju prorektoram, un izveidojot Attīstības un mobilitātes 

projektu daļu, nosakot tās tiešu pakļautību rektoram.  
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3. PERSONĀLS 
 

Saskaņā ar Latvijas Republikas Augstskolu likuma 26.pana 1.daļu, augstskolas personālu veido 

studējošie, to skaitā maģistranti un doktoranti, kā arī akadēmiskais un vispārējais augstskolas 

personāls. 

 

3.1. STUDENTI 
 

Uz 2018. gada oktobri Banku augstskolā kopējais studentu skaits ir 1385, no kuriem 1093 

studenti ir pilna laika bakalaura un pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju 

programmās, 356 – maģistra studiju programmās un 44 – doktora studiju programmā. Salīdzinot ar 

iepriekšējā pārskata perioda datiem, kopējais studentu skaits ir samazinājies par 8%. 

 
 

2018. gadā Banku augstskolā papildus kopējam studentu skaitam pilna laika studijas apgūst 48 ārvalstu 

studenti, savukārt papildu kopējam studentu skaitam Banku augstskolā ERASMUS+ apmaiņas 

programmas ietvaros studē 38 ārvalstu studenti. 
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3.2. DARBINIEKI 
 

 

Augstskolā uz 2018. gada 31. decembri ir 122 amata vietas, no kurām 43 – akadēmiskā personāla un 

57 – vispārējā personāla. Tā kā 13 darbinieki apvieno akadēmisko un administratīvo darbu, 2018.gadā 

faktiskais darbinieku skaits ir 99. Augstskolā studiju procesā tiek papildus nodarbināti arī 102 

vieslektori, tostarp 20 ārvalstu viesdocētāji.  
 

2018. gadā personāla skaits tika plānots un nodrošināts, balstoties uz Augstskolas mērķiem un 

galvenajiem stratēģiskās attīstības virzieniem, kā arī ņemot vērā Banku augstskolas darbības specifiku, 

analizējot ar Augstskolas darbību saistītos rezultātus un nosakot nepieciešamās kompetences.  

 

 

 
 

 

Salīdzinot ar 2017. gadu, 2018. gadā Banku augstskolā akadēmiskā personāla skaits ir samazinājies 

par 2 docētājiem, vispārējā personāla skaits samazinājies par 3 darbiniekiem, bet saimnieciskā 

personāla skaits palicis nemainīgs.  

 

Lielākā daļa akadēmiskā personāla jeb 62% no visiem docētājiem ir docenti (26). 24% no Banku 

augstskolas akadēmiskā personāla ir profesori (5) un asociētie profesori (5), bet 14% no docētājiem 

darbojas lektoru (6) amatā. 

 

Banku augstskolas akadēmiskais personāls organizēts trīs katedrās: Ekonomikas un finanšu katedrā, 

Vadībzinību katedrā un Svešvalodu katedrā. Skaitliski vislielākā ar 20 pasniedzējiem ir Ekonomikas 

un finanšu katedra. Vadībzinību katedras sastāvā ir 16 pasniedzēji. Svešvalodu katedra ir skaitliski 

mazākā – tajā darbojas 6 svešvalodu pasniedzējas.  
 

Lielākā daļa Banku augstskolas darbinieku ir vecumā no 40 līdz 60 gadiem. Akadēmiskā personāla 

sastāvā ir 26 sievietes un 17 vīrieši. No docētāju vidus 24 pasniedzējiem ir doktora grāds, no tiem 11 
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- sievietēm un 13 - vīriešiem. Doktoru īpatsvars Banku augstskolā ir 56% no visa akadēmiskā 

personāla skaita.  

 

Papildus studiju kursu vadīšanai, Banku augstskolā vēlētais akadēmiskais personāls atbilstoši 

apstiprinātajiem katedru pētnieciskajiem virzieniem veic zinātnisko un pētniecisko darbu. 2018. gadā 

Banku augstskolas docētāju 25 zinātniskie raksti tika publicēti izdevumos, kuri ir pieejami starptautiski 

citējamās datu bāzēs (Scopus, Web of Science, EBSCO etc.). Tika organizēta 11.Ikgadējā starptautiskā 

zinātniskā konference ASBBMC 2018 “Trends of Business and Funnding Models in Contemporary 

World” 2018.gada 15.-18.martā. 
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4. KOMUNIKĀCIJA  AR SABIEDRĪBU 
 

Banku augstskolas darbība ir cieši saistīta ar sociālo atbildību pret sabiedrību un vidi, kurā tā darbojas. 

Papildus profesionālu speciālistu sagatavošanai Latvijas un starptautiskajam darba tirgum, kā arī 

sabiedrisko projektu īstenošanai, Banku augstskola sniedz ieguldījumu sabiedrības izglītošanā par 

aktuālām ar tautsaimniecību un uzņēmējdarbību saistītām tēmām. Banku augstskolas akadēmiskie 

spēki ir aktīvi sabiedriskās domas veidotāji, iesaistoties valstiska līmeņa darba grupās, sniedzot 

intervijas medijos, kā arī konsultējot uzņēmumus. Banku augstskola organizē tālākizglītības un 

informatīvus pasākumus, kā arī paneļdiskusijas sadarbības partneru projektu ietvaros.  

 

Arī Banku augstskolas studenti pasniedzēju vadībā veic pētījumus pēc sabiedrības pieprasījuma. BA 

tiek īstenoti vairāki Eiropas Savienības programmu līdzfinansēti projekti, iesaistot tajos akadēmisko 

un vispārējo personālu, kā arī studentus. Ik gadu Banku augstskolas vadība un docētāji apmeklē 

Latvijas vidusskolas, lai prezentētu Augstskolu un iepazīstinātu ar tās realizētajām studiju 

programmām, lasītu publiskās lekcijas un atbildētu uz interesentu jautājumiem. Banku augstskolas 

aktualitātes tiek atspoguļotas mājaslapā, sociālajos tīklos un lielākajos portālos, kā arī vides reklāmās. 

Banku augstskolas studenti un akadēmiskais personāls pārstāv Augstskolu starptautiskajās biznesa 

nedēļās, semināros un konferencēs ārzemēs. Ik gadu Banku augstskolā notiek dažādi kultūras, sporta 

un atpūtas pasākumi, kuros piedalās kā studenti, tā personāls un augstskolas sadarbības partneri un 

uzaicinātie viesi. Īpaši svinēts studiju gada sākums, svarīgākie valsts svētki, kā arī absolventu 

izlaidumi. Augstskolā darbojas studentu ievēlēta pašpārvalde – Banku augstskolas studējošo 

pašpārvalde. Studenti un darbinieki, kā arī Augstskolas draugi apvienojušies jauktajā korī “Monēta” 

un augstskolas komandās dažādos sporta veidos. 

 

Augstskolas publicitātes veidošanā iesaistās kā vadība un personāls, tā arī studenti un sadarbības 

partneri. Augstskolas tēlu veido aktīva un profesionāla akadēmiskā personāla sabiedriskā darbība, kā 

arī Banku augstskolas studējošo pašpārvaldes aktivitātes un studentu sasniegumi. Īpaša uzmanība tiek 

pievērsta arī aktīvai sabiedrības informēšanai par Banku augstskolu, izmantojot medijus, sociālos 

tīklus un dalību sabiedriskās aktivitātēs. Ik gadu starptautiskajā izglītības izstādē „Skola” Augstskolu 

pārstāv darbinieki un studenti, sniedzot interesentiem visaptverošu informāciju par studiju iespējām. 

Izstādes stendā skolēniem un viņu vecākiem ir iespēja saņemt bukletus ar izsmeļošu informāciju par 

studiju programmām, to norisi, iestāšanās noteikumiem, apmaiņas studijām ārzemēs, augstskolas 

kultūras un sporta pasākumiem, kā arī saņemt atbildes uz visiem interesējošiem jautājumiem. Banku 

augstskola tiek pārstāvēta arī augstākās izglītības izstādēs ārvalstīs.  

 

4.1. NOZĪMĪGĀKIE PASĀKUMI, KAS VEIKTI SABIEDRĪBAS INFORMĒŠANAI UN 
IZGLĪTOŠANAI 

 

Ik mēnesi  

 Banku augstskola turpina iesākto tradīciju un reizi mēnesī organizē atvērto durvju 

dienas, kuru laikā ikvienam interesentam ir iespēja uzzināt plašāku informāciju par 

augstskolas īstenotajiem studiju virzieniem, studiju programmām, studiju procesu 

un studiju vidi, nākotnes perspektīvām, kā arī pārrunāt individuālus jautājumus ar 

visu studiju programmu atbildīgajiem direktoriem, augstskolas studiju prorektoru un 

Banku augstskolas Studentu padomes pārstāvi. 

23.01.2018.  

 RTU un Banku augstskola parakstīja stratēģiskās partnerības līgumu par RTU un 

BA sadarbību studijās, zinātnē un valorizācijā jeb inovācijā un tehnoloģiju pārnesē. 
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31.01.2018.  

 31. janvārī tika pasniegtas apdrošināšanas sabiedrības BALTA stipendijas 

labākajiem Banku augstskolas “Risku vadība un apdrošināšana” programmas 

studentiem! Uz stipendijām, kuru kopējais fonds sasniedza 2500 EUR, pretendēja 7 

studenti. Stipendijas mērķis ir paaugstināt risku vadības un apdrošināšanas jomas 

atpazīstamību un atzīšanu sabiedrībā, kā arī sekmēt nozares profesionāļu un topošo 

speciālistu kvalifikācijas līmeņa celšanu. 

09.02.2018.  

 Kinoteātrī „Splendid Palace” notiek profesionālā maģistra studiju programmu 

„Finanses”, „Finanšu vadība”, „Starptautiskās finanses un banku darbība”, 

„Uzņēmējdarbības vadīšana”, „Inovatīvā uzņēmējdarbība”, „Uzņēmumu vadīšana 

radošajās industrijās” un “Kiberdrošības pārvaldība” izlaidums.  

12.- 16.02.2018.  

 Banku augstskolas bakalaura studiju programmas “Finanses”, otrā studiju gada 

studenti piedalījās Biznesa spēlē “Cesim”, kas notika Somijā, Lahti University of 

Applied Sciences. 

13.02.2018.  

 Banku augstskolā tika aizvadīta ikgadējā Karjeras diena, kurā studenti varēja iepazīt 

sev interesējošos uzņēmumus, to darbības sfēru un nepieciešamās prasmes 

attiecīgajai profesijai. 

23.02.2018.  

 Norisinājās publiskā lekcija Banku augstskolas studentiem “Latvijas 

tautsaimniecība – pārkaršanas riski” - D.Paula, A.Rutkovska, Latvijas Banka, 

Monetārās pārvaldes galvenās ekonomistes 

24.24.02.2018.  

 Banku augstskola piedalījās starptautiskajā izglītības izstādē “Skola 2018”. 

02.03.2018.  

 Norisinājās publiskā lekcija Banku augstskolas studentiem “Netradicionālie 

monetārās politikas instrumenti.” A.Zlobins, Latvijas Banka, Monetārās pārvaldes 

ekonometrists un “Ekonomiskie cikli un kreditēšana” K.Danēvičs, SEB banka 

Valdes loceklis Kredītu un risku vadītājs 

05.03.2018.  

 Norisinājās publiskā lekcija Banku augstskolas studentiem “Latvijas 

struktūrpolitikas aktualitātes”, O.Baranovs, LR Ekonomikas ministrijas 

Tautsaimniecības struktūrpolitikas departamenta direktora vietnieks 

06.03.2018.  

 Banku augstskolā notiek sadarbībā ar Banku augstskolas studentu pašpārvaldi 

organizēts ikgadējas pasākums “Seko studentam”. 

15.-16.03.2018.  

 Banku augstskolā notika 11. ikgadējā starptautiskā zinātniskā konference 

ASBBMC’18 “Trends Of Business And Funding Models In Contemporary World” 

18.-23.03.2018.  

 Četru studentu komanda no Banku augstskolas piedalījās starptautiskajā mārketinga 

nedēļā Heilbronnas augstskolā, Vācijā. Mārketinga nedēļas tēma bija šobrīd 

ekonomikā plaši apspriestie “big data”, un konkrētāk “Nākotnes mobilitāte un dati 

– iekšējās komunikācijas koncepcijas izstrāde”. 

20.-22.03.2017.  
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 Banku augstskola rīkoja tradicionālos sagatavošanas kursus matemātikā. Kursi 

notiek skolēnu brīvlaikā un tos vada Banku augstskolas docents, iecienīts 

matemātikas pasniedzējs un daudzu matemātikas grāmatu autors Dainis Kriķis. 

23.03.2018.  

 Banku augstskolā tika aizvadīts seminārs skolotājiem par digitālo finanšu 

pakalpojumu attīstību Latvijā. Semināru organizēja Banku augstskola sadarbībā ar 

finanšu pratības partneriem. 

19.-23.03.2018.  

 Banku augstskolā jau desmito gadu pēc kārtas tiek organizēta ikgadējā Starptautiskā 

biznesa nedēļa, kurā tiek pārstāvētas 13 partneraugstskolas no 8 valstīm. 68 studenti 

sacenšas “Mārketinga nedēļas” vai “Projekta vadīšanas nedēļas” ietvaros un izstrādā 

risinājumus Starptautiskās biznesa nedēļas noteiktajiem uzdevumiem. 

25.-30.03.2018.  

 Beļģijas pilsētā Lēvenē norisinājās starptautiskā mārketinga nedēļa, kurā piedalījās 

trīs Banku augstskolas studenti kopā ar grupas vadītāju, programmas direktori Elitu 

Lielo. 

10.04.2018.  

 Swedbank galvenajā ēkā “Saules akmens” noslēdzās „Bizness 24h” fināls, kurā 

noskaidroti šī gada uzvarētāji, kas starp 16 fināla komandām, trīs konkursa kārtās 

pārspēja gandrīz 200 komandas, kopā piedaloties gandrīz 600 dalībniekiem 

16.04.2018.  

 Norisinājās publiskā lekcija Banku augstskolas studentiem “ES ekonomikas un 

monetārās savienības darbība un reformas tās pilnveidošanai”, I.Allika, Latvijas 

Banka Starptautisko attiecību un komunikāciju pārvaldes galvenā ekonomiste. 

07.05.2018.  

 Banku augstskolas Biznesa inkubatorā norisinājās Erasmus jaunajiem uzņēmējiem 

informatīvās sesijas. Informatīvo sesiju laikā interesentiem bija iespēja uzzināt par 

pieteikšanās procesu un kritērijiem, kā arī par ieguvumiem no dalības mobilitātē. 

16.–19.05.2018.  

 No 16. līdz 19.maijam Banku augstskolas veiksmīgi piedalījās 25. NIBS (Network 

of International Business Schools) konferencē. Konference ar devīzi “Mācies, 

sadarbojies, atzīmē” noritēja Babeș-Bolyai University Cluj-Napoca, Rumānijā. 

Banku augstskola iepazīstināja 80 konferences dalībniekus no visiem pasaules 

kontinentiem ar savu pieredzi lietišķajā pētniecībā sadarbībā ar biznesa 

organizācijām. Tāpat arī sacentās par prestižo David Gillingham balvu un ar 

projektu PERM – “Partnerships to Ensure Risk Management in Practice” iekļuva 

finālā, kas tika organizēts konferences ietvaros. Uzvarētāju noteica dalībnieku 

balsojums, kā rezultātā Banku augstskola kļuva par 2017./2018.gada uzvarētāju. 

26.-27.05.2017.  

 Atpūtas kompleksā “Brūveri” norisinājās Banku augstskolas sporta spēles 2018. 

07.06.2018.  

 Banku augstskola un Rīgas Tehniskā universitāte atklāj kopīgu profesionālo 

bakalaura studiju programmu FinTech industrijā – “Finanšu pārvaldības 

informācijas sistēmas”. Jaunatklātā studiju programma ir vienīgā Latvijā un Baltijas 

reģionā, kas piedāvā iespējas studēt unikālā starpdisciplinārā un inovatīvā 

programmā, kas sevī ietver un apvieno informācijas tehnoloģijas un finanšu profila 

zināšanas. 

13.06.2018.  

https://www.google.lv/maps/place/Atp%C5%ABtas+komplekss+%22Br%C5%ABveri%22+-+viesu+nams,viesn%C4%ABca./@57.1513434,24.8216657,14z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xe91fed137ac5230!8m2!3d57.155638!4d24.818962
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 Akadēmiskā gada noslēgumā tradicionāli tiek rīkota studentu zinātniskā konference, 

kurā tiek dota iespēja prezentēt savus pētnieciskos darbus un iepazīstināt plašāku 

auditoriju ar saviem atklājumiem. Studentu pētniecisko darbu konference ”Globālās 

biznesa attīstības tendences: izaicinājumi un iespējas Latvijai – 2018 ”. 

13.06.2018.  

 Banku augstskolas pārstāvji viesojās Universiti Utara Malaysia, Malaizijā, vizīte 

notika ES Erasmus+ programmas ietvaros. 

22.06.2018.  

 Rīgas Kongresu nama Lielajā zālē notiek Banku augstskolas profesionālās augstākās 

izglītības pirmā līmeņa, profesionālā bakalaura un profesionālā maģistra studiju 

programmu absolventu izlaidums. 

16.07.2018.  

 Pētnieks Didzis Rūtītis piedalījās ar referātu un prezentāciju “ICE/IEEE 2018” 

zinātniskajā konferencē Štutgartē, kur tālāk aprobēja projekta pirmajā posmā 

apkopotās zināšanas un secinājumus no literatūras analīzes. Iegūtie komentāri tika 

izmantoti, lai pilnveidotu zinātnisko rakstu. Savukārt, konferences īpašajā rakstu 

krājumā (Special Issue) tika publicēts raksta kopsavilkums par tehnoloģiju 

komercializāciju Latvijas IKT nozares telekomunikāciju uzņēmumos. 

03.09.2018.  

 Banku augstskolā tiek atklāts 2018./2019. akadēmiskais gads 1.kursa pilna laika 

studiju programmās. Studentus uzrunā un sveic Banku augstskolas rektors, profesors 

Andris Sarnovičs, studiju prorektore, asociētā profesore Līga Peiseniece, Banku 

augstskolas absolventu asociācijas un Studentu pašpārvaldes pārstāvji.  

11.09.2018.  

 2018.gada septembrī tika parakstīta vienošanās starp Centrālo finanšu un līgumu 

aģentūru un Banku augstskolu par Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 

8.2.3.0/18/A/001 “Atbalsts Banku augstskolas pārvaldības sistēmas pilnveidei” 

īstenošanu. 

28.09.2019.  

 Tika aizvadīta XVII starptautiskā konference “Apdrošināšana un Pārapdrošināšana 

Baltijā 2018”, kuru organizēja Latvijas Apdrošinātāju asociācija. Pateicoties ciešajai 

sadarbībai ar nozari, Banku augstskolas “Risku vadība un apdrošināšana” studiju 

programmas studentiem bija iespēja apmeklēt konferenci. 

02.10.2018.  

 Banku augstskolas studentiem tiek organizēta Erasmus+ Informācijas diena, kurā 

studenti tiek iepazīstināti ar apmaiņas studiju iespējām 2018./2019. ak.g. kā arī 

prakses iespējām ārzemēs. 

16-19.10.2018.  

 Eduniversal World Convention 2018 starptautiskajā biznesa skolu reitinga rezultātu 

paziņošana un apbalvojumu pasniegšanas ceremonija notiek Dubrovnikos. Banku 

augstskola jau 6.gadu ierindota starp labākajām biznesa skolām pasaulē. Studiju 

programma “Starptautiskās finanses un banku darbība” nominēta 14. vietā starp 30 

labākajām Austrumeiropas finanšu vadības maģistra studiju programmām.  

16.11.2018.  

 Norisinājās promocijas padomes atklātā sēde, kurā tiks aizstāvēti promocijas darbi 

Doktora grāda Vadībzinātnē iegūšanai: Daniel Marco-Stefan Kleber aizstāvēja 

promocijas darbu „Vērtības kopradīšana kā vadības līdzeklis vērtības piedāvājuma 

paaugstināšanai” un Natālija Cudečka – Puriņa aizstāvēja promocijas darbu 
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„Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas vadīšana atkritumu poligonu ilgtspējas 

nodrošināšanai”. 

06.11.2018.  

 Banku augstskolā norisinājās atvērtā lekcija un diskusija “Mākslīgais intelekts 

mārketingā”, kurā uzstājās Banku augstskolas absolvents Kaspars Driķis. Lekcija 

notika Uzņēmējdarbības vadīšana bakalaura programmas “E-komercija” kursa 

ietvaros. 

12.-16.11.2018.  

 Banku augstskolā tika rīkota ikgadējā vieslektoru nedēļa, kuras ietvaros lekcijas 

augstskolas studentiem lasīja 30 vieslektori no sadarbības partneru augstskolām. 

20.12.2018.  

 Banku augstskolā norisinājās atvērtā lekcija “Ekonomiskie cikli. Kā izskatīsies 

nākamā krīze”, kuru vadīja Kārlis Danēvičs. 

 

 

4.2. PASĀKUMI SABIEDRĪBAS VIEDOKĻA IZZINĀŠANAI PAR APMIERINĀTĪBU 
AR AUGSTSKOLAS DARBA KVALITĀTI UN TO REZULTĀTI 

 

4.2.1. VIETAS REITINGOS 
 

Eduniversal, Francijas kompānijas SMBG organizācija, specializējas augstākās izglītības un 

profesionālās orientācijas jautājumos un ik gadu veido 1000 labāko biznesa skolu un universitāšu 

reitingu, kā arī labāko maģistra studiju programmu reitingu. 2018./2019.ak.g. Eduniversal 

starptautiskā zinātniskā komiteja atzinusi Banku augstskolas īstenoto maģistra studiju programmu 

„Starptautiskās finanses un banku darbība” kā 14. labāko starp finanšu studiju programmām 

Austrumeiropā. Programmu vērtēšana tika veikta, izvērtējot trīs kritērijus: programmas reputāciju, 

absolventu atalgojumu pirmajā darbavietā, kā arī studentu apmierinātību. Studentu apmierinātība ir 

pats būtiskākais aspekts vērtēšanā, kas pats par sevi ir arī unikāls aspekts. Jau kopš 2008.gadā Banku 

augstskola ierindojas starp 1000 labākajām pasaules biznesa skolām un universitātēm nominācijā 

„Izcilas biznesa skolas”. Astoņus gadus pēc kārtas Banku augstskolai tiek piešķirta atzinības zīme ar 

divām palmām.  

 

2018. gadā Banku augstskola saglabājusi 5.vietu ieteiktāko izglītības iestāžu topā, kas tiek veidots pēc 

Latvijas Darba devēju konfederācijas (LDDK) un karjeras portāla Prakse.lv iniciatīvas. Topā tika 

apkopots darba devēju viedoklis, piedaloties vairāk kā divi tūkstoši darba devējiem, par darba tirgū 

aktuālajām profesijām un ieteicamām izglītības iestādēm, kurās tās apgūt. TOPs tika veidots ar mērķi 

palīdzēt pamatskolu un vidusskolu absolventiem izdarīt pareizo profesijas un izglītības iestādes izvēli. 

Darba devēju vērtējumā Banku augstskolas studiju programmas „Finanses” un „Uzņēmējdarbības 

vadīšana” ierindojušās starp sešām ieteiktākajām ekonomikas virziena un vadībzinības studiju 

programmām. 

4.2.2. SADARBĪBAS PARTNERU NOVĒRTĒJUMS 
 

Banku augstskolas bakalaura studiju programma „Finanses” ir ceturtā darba devēju ieteiktākā, bet 

bakalaura studiju programma „Uzņēmējdarbības vadīšana” – piektā ieteiktākā starp vairāk nekā pieci 

simti studiju programmām Latvijā. Šādu novērtējumu programmas saņēmušas Latvijas Darba devēju 

konfederācijas sadarbībā ar karjeras portālu “prakse.lv” veidotajā 2018. gada darba devēju ieteiktāko 

izglītības iestāžu un mācību programmu TOPā. Banku augstskola sadarbojas bankām un to filiālēm, 
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kas darbojas Latvijā, dažāda veida uzņēmumiem, kuriem nepieciešami kā finanšu tā uzņēmējdarbības 

vadīšanas speciālisti. Augstskolas studenti izmanto iespējas arī iziet praksi apdrošināšanas un audita 

sabiedrībās. Augstskola, izvērtējot prakses vietas specifikas piemērotību, sadarbojas arī ar valsts 

pārvaldes iestādēm. ERASMUS programmas īstenošanā Augstskola sadarbojas ar vairāk kā simts 

ārvalstu augstākās izglītības iestādēm visā Eiropā. Arī ārpus šīs programmas Augstskolai ir sadarbība 

ar vairākām augstskolām Eiropā, Āzijā un ASV. Banku augstskola ir dažādu Latvijas profesionālo 

organizāciju biedre, kā arī līdzdarbojas starptautiskās akadēmiskās un profesionālās organizācijās. 

Augstskolas dalība asociācijās sniedz ne tikai iespēju celt studiju procesa kvalitāti un piedāvāt 

studentiem starptautiskas aktivitātes, iesaistīties dažādos projektos un iegūt sadarbības partnerus, bet 

arī sekmē augstskolas atpazīstamību un dalību sabiedrības izglītošanas jautājumu risināšanā. 

4.3.3. REFLEKTANTU APTAUJA 
 

Uzņemšanas laikā ik gadu tiek veikta reflektantu aptauja, kurā tiek apzināti iemesli, kuri noteikuši 

reflektantu izvēli studēt Banku augstskolā, kā arī noskaidroti tie informācijas avoti, no kuriem 

reflektanti ieguvuši informāciju par augstskolu.  

 

2018./2019.ak.g. aptaujā piedalījās 219 respondenti. Rezultāti rāda, ka reflektantu izvēli visbūtiskāk 

ietekmē augstskolas reputācija un studiju programmu klāsts (74%). Anketā iezīmējas svarīga tendence, 

ka augstskolas reputāciju un atpazīstamību veido tās studenti, kuri mācās BA un viņu atsauksmes, kā 

arī darba devēju sniegtās karjeras iespējas Banku augstskolas absolventiem. Kā nozīmīgu faktoru 

respondenti min augsto studiju kvalitāti (49%), ko nodrošina Banku augstskola, kā arī iespējas 

apvienot studijas ar darbu. Tāpat arī pie faktoriem, kas ietekmējuši izvēli, viņi min mobilitātes iespējas 

(34%), kuras piedāvā Banku augstskola, kā Erasmus+ vai biznesa nedēļas. Rezultātus apstiprina arī 

reflektantu atbildes uz jautājumu, kur iegūta informācija par iespējām studēt Banku augstskolā – liela 

daļa par Banku augstskolu uzzinājuši tieši no savu draugu un paziņu ieteikumiem (60%), kā arī 

sociālajiem tīkliem, kur cilvēciskais faktors un komunikācija ieņem būtisku lomu. Tāpat arī nozīmīgu 

informācijas avotu ir kalpojušas Banku augstskolas veiktās aktivitātēs, kā atvērto durvju dienas, 

Izstāde „Skola 2018” un Banku augstskolas pārstāvju apmeklējumu skolās (29%). 
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5. PLĀNOTIE UZDEVUMI 2019. GADAM  
 

N
R

.P
.K

.  

1.  Banku augstskolas kvalitātes vadības sistēmas resertifikācija (Investors in Ecxellence)  

2.  Banku augstskolas CEEMAN starptautiskās kvalitātes akreditācijas (IQA) sagatavošana 

3.  
“Banku augstskolas akadēmiskā personāla atalgojuma un darba laika uzskaites noteikumu” 

pilnveidošana, sasaistot akadēmiskās un pētnieciskās darbības rezultātus 

4.  Valsts budžeta vietu nodrošināšana bakalaura studiju līmenī 

5.  
Sagatavošanās studiju virziena “Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība” 

akreditācijai  
 


