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Iespēja Iegūt starptautIskI 
atzītu Izglītību tepat latvIjā

IkdIenā neretI uzņēmumI lūdz IeteIkt potencIālos darbInIekus ar fInanšu 
analītIķa zInāšanām, savukārt mums Ir grūtI tādus pIedāvāt, jo studentI 
jau strādā. centrālās statIstIkas pārvaldes datI lIecIna, ka vIdējā bruto 
darba samaksa valstī 2014.gadā bIja 762 eur, savukārt fInanšu un 
apdrošInāšanas jomā - 1678 eur. turklāt šIe Ir tIkaI vIdējIe rādītājI. 
rIseba maģIstra studIju programma “starptautIskās fInanses” Ir Iespēja 
Iegūt starptautIskI atzīt Izglītību tepat latvIjā.

Vairāk informācijas RISEBA mājas lapā: http://www.riseba.lv/lv/magistra-studiju-programmas/starptautiskas-finanses.html
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Veselības vadība (LV, EN)
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Nāc studēt maģistrantūrā!

C e ļ š  u z  s t a r p t a u t i s k u  k a r j e r u

IEVA BRENCE

studiju programmas 
“Starptautiskās finanses” 

direktore

I zglītība finanšu jomā ir būtiska arī cilvēkiem, kuri ar to 
neplāno saistīt savu profesiju. Izprast bilances rādītā-
jus ir viena no galvenajām nepieciešamajām uzņēmē-
ju pamatprasmēm - uzskata RISEBA maģistra studiju 

programmas direktore asociētā profesore Dr.sc.administr. 
Ieva Brence.

Programma tiek īstenota jau 3 gadus. Kādas ir 
būtiskākās to raksturojošās iezīmes?
Programma veidota tā, lai pēc absolvēšanas studentiem būtu 
padziļinātas zināšanas gan finanšu analīzes, gan banku darbī-
bas jomās, gan priekšmetos, kas nepieciešami ikvienam eko-
nomikas speciālistam, - projektu vadīšanā, starptautiskajās 
komerctiesībās, un tml. Studijas RISEBA maģistra program-
mā “Starptautiskās finanses” pilnībā norisinās angļu valodā, 
docē gan ārvalstu mācībspēki, gan augsta līmeņa vietējie fi-
nanšu jomas pārstāvji.

Vai izjūtiet Latvijā bieži pieminēto tendenci, ka 
labāk izvēlēties studijas ārvalstīs? 
Studentiem ir iespēja semestri dubultgrāda programmas ie-
tvaros pavadīt vienā no prestižākajām augstskolām Francijā 
- Kedge Business School, studiju beigās iegūstot abu augst-
skolu diplomus. Tā kā daudzi mācību laikā jau strādā, šobrīd 
Francijas studentu skaits, kuri izteikuši vēlmi studēt Latvijā, 
ir lielāks nekā pretendentu skaits uz studijām Francijā. Tomēr 

Latvijas studenti jebkurā gadījumā ir ieguvēji – arī paliekot 
Latvijā viņiem ir iespēja studēt starptautiskā vidē un iepazīt 
dažādu kultūru pārstāvjus. 

Kāda ir maksa par studijām?
Maksa par studijām programmā “Starptautiskās finanses” ir 
3000 EUR gadā. Esam pārliecinājušies, ka daudziem absol-
ventiem studijas ir ļoti drīz atmaksājušās - studiju laikā un 
drīz pēc augstskolas absolvēšanas viņi ir saņēmuši labāka 
darba piedāvājumus. Pēdējā laikā izvērsta sadarbība ar AS 
“Rietumu Banka” - jau otro gadu tiek sniegts finansiāls at-
balsts studentu zinātnisko un mākslinieciskās jaunrades dar-
bu konferences uzvarētāju apbalvošanai. 

Kādi ir nosacījumi, lai iestātos programmā?
Būtisks nosacījums ir interese par finansēm. Protams, ne-
pieciešamas arī labas angļu valodas zināšanas, jo pirms 
uzņemšanas ir jākārto eksāmens. Ļaujam izmēģināt spēkus 
studēt maģistrantūrā arī studentiem, kuriem nav iepriek-
šējas izglītības finanšu, ekonomikas vai uzņēmējdarbības 
jomā. Maģistra programmas absolventi ir teikuši, ka studi-
jas bija ne tikai noderīgas, bet arī interesantas. Viņi strādā 
AS “Rietumu Banka”, AS “Citadele”, “SEB Shared Servi-
ces”, AS “PrivatBank”, AS “Olainfarm” un citās institūci-
jās, daži izvērsuši arī veiksmīgu karjeru ārvalstīs, piemē-
ram, Vācijā. 


