
Dažādi profesionālās jomas un IT rīku 

Dalība ārpusstudiju aktivitātēs (sports, 

Dalība studentu starpdisciplinārās aktivitātēs – 

       piemērošanas studiju kursi

       koris, studējošo pašpārvalde)

       hakatonos, biznesa nedēļās, starptautiskos projektos

Profesionālais bakalaura grāds finansēs ar
kvalifikāciju finansists

Noslēguma darbs:

Studiju ilgums pilna laika studijās: 4 gadi 
(1.,2.kursā – diena un vakars; 3., 4. kurss – tikai vakaros)
Studiju ilgums nepilna laika studijās: 5 gadi
(lekcijas katru sestdienu)

Studiju valoda: latviešu

Studiju maksa semestrī: 
Pilna laika diena: 1506 EUR (pieejamas budžeta vietas)
Nepilna laika: 1008 EUR

Pieprasītākā Banku augstskolas studiju programma.

Banku augstskolā tiek īstenota kopš 2004. gada un tiek
regulāri aktualizēta atbilstoši nozares attīstības tendencēm.

Ekonomika, Uzņēmējdarbība
Specialā lietojuma angļu valoda
Nodokļi un nodokļu grāmatvedība
Finanšu analīze, Finanšu grāmatvedība
Finanšu vadība, Finanšu ekonometrija
Biznesa digitālā analīze
Lielo datu analīze
Finanšu tehnoloģijas
Revīzija un kontrole
Nelegāli iegūtu līdzekļu legalizācijas riski
Informācijas drošības risku un atbilstības vadība
Ilgstpējīgās finanses
Risku vadība finanšu nozarē, u.c.

Profesionālās specializācijas studiju kursi:

Vispārizglītojošie studiju kursi:
Matemātika ekonomistiem
Tiesību zinības
Lietišķā saskarsme
Pārdošanas prasmes un starpkultūru
saskarsme
Lietišķā angļu/vācu valoda, u.c.

Papildu iespēja studiju laikā iegūt Skotijas kvalifikācijas
aģentūras SQA profesionālo sertifikātu

FINANSES
profesionālā bakalaura programma

BA.LV
Studiju programmas direktore: 

Laima Čable
laima.cable@ba.lv

Studiju programmas koordinatore: 
Lolita Jakubāne

lolita.jakubane@ba.lv

Bakalaura darbs

Izvēles kursi:

Studiju programmas absolventi strādā kredītiestādēs,
ieguldījumu kompānijās, grāmatvedības firmās,
auditorkompānijās, valsts institūcijās vai
komerciestādēs, ir pieprasīti finanšu jomas eksperti un
konsultanti
Šī profesija ir pieprasīta katrā organizācijā
Iespējas turpināt studijas maģistrantūrā

Karjeras un turpmākās studiju iespējas

Prakse: vadošajos uzņēmumos Latvijā un/vai ārvalstīs 2. un 4.studiju gadā:
10 nedēļas 2. studiju gadā 16 nedēļas 4. studiju gadā
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BANKU AUGSTSKOLA IR
VALSTS DIBINĀTA

AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS
IESTĀDE, KAS JAU

TRĪSDESMIT GADUS IR VIENA
NO ATPAZĪSTAMĀKAJĀM

LATVIJAS BIZNESA SKOLĀM

Starptautiskās studiju iespējas:

no 2 līdz 12 mēnešiem studēt vai iziet praksi ārvalstīs
ERASMUS+ studentu apmaiņas programmā

piedalīties partneraugstskolu organizētajās
starptautiskajās projektu nedēļās

Papildu priekšrocības un iespējas:

bezmaksas bezvadu internets
bibliotēka un ar datoriem aprīkota lasītava
bezmaksas trenažieru telpa
viesnīcas ēkā atrodas Banku augstskolas klausītavas 

izprot aktuālās finanšu attīstības tendences un kopsakarības,
orientējas finanšu vidē notiekošajos procesos un spēj tos
izskaidrot, argumentēti diskutēt un pieņemt lēmumus atbilstoši
situācijas izmaiņām;

spēj veikt profesionālu darbību, formulēt un analītiski aprakstīt
informāciju, problēmas un risinājumus savā profesijā, izmantojot
zinātnisku pieeju;

spēj pārvaldīt aktīvus, sastādīt finanšu pārskatus un aprēķināt
nodokļus;

spēj pielietot finanšu analīzes kvantitatīvās metodes uzņēmuma
efektīvas darbības nodrošināšanai.

Galvenās pamatprasmes absolvējot programmu:

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! 

Banku augstskolas studentu viesnīca 

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

pieejama veļas mazgāšana un žāvēšana 
viesnīca atrodas netālu no pilsētas 

      centra, blakus atrodas veikali


