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1. Studiju programmas nosaukums, iegūstamais grāds, profesionālā 
kvalifikācija,  mērķi un uzdevumi 

 

Studiju programmas nosaukums: Starptautiskās finanses 

Iegūstamais grāds: profesionālais maģistra grāds starptautiskajās finansēs 

Profesionālā kvalifikācija: netiek piešķirta.  

Profesionālā augstākās izglītības maģistra studiju programmas „Starptautiskās 

finanses” ir mērķis sagatavot speciālistus, kuri var sniegt objektīvu vērtējumu par 

starptautiska uzņēmuma finanšu stāvokli un tā perspektīvām. Programma ir veidota 

atbilstoši Boloņas deklarācijas principiem un tās stratēģiskais mērķis ir dinamiski 

attīstīties Latvijas augstākās izglītības sistēmas ietvaros, lai iegūtais grāds un diploms 

būtu atzīti gan Eiropas mēroga darba tirgū, gan būtu noderīgi izglītības turpināšanai 

citās Eiropas valstīs. 

RISEBA profesionālā augstākās izglītības maģistra studiju programma 

„Starptautiskās finanses” izstrādāta saskaņā ar Latvijas Republikas Augstskolu 

likumu, atbilstoši Latvijas Republikas Izglītības klasifikācijai (kods 47343), otrā 

līmeņa profesionālās augstākās izglītības Valsts standartam un Latvijas Republikas 

Profesiju klasifikatoram. 

Vissvarīgākie uzdevumi studiju programmas mērķu īstenošanai ir šādi:  

 ekonomisko un finanšu disciplīnu apgūšana augstākā līmenī, kas ļautu labi 

pārzināt analītiskā darba metodes, veikt analītiskus pētījumus un pielietot 

finanšu un investīciju analīzes instrumentus; 

 speciālo zināšanu un prasmju apgūšana alternatīvo finanšu un investēšanas 

lēmumu sagatavošanai, kas balstīti uz analītiskiem pētījumiem un finanšu 

prognožu rezultātiem un atbilst mūsdienu darbības nosacījumiem kā Latvijas, 

tā arī starptautiskos uzņēmumos;  

 finanšu informācijas avotu apzināšana, informācijas sagatavošanas un 

informācijas riska novērtēšanas metožu apgūšana, mūsdienīgu informācijas 

apstrādes un analīzes metožu pārzināšana; 

 starptautisko finanšu un kapitāla tirgus funkcionēšanas mehānisma, 

starptautiskās regulēšanas un nodokļu aplikšanas noteikumu apgūšana, kas 

ļauj pieņemt efektīvus investīciju lēmumus; 
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 metodiskā un zinātniski pētnieciskā darba prasmju attīstība, komunikācijas 

prasmju pilnveidošana, kas ļautu strādāt starpkultūru vidē, atbilstoši 

profesionālās ētikas standartiem; 

 jauno zināšanu patstāvīga iegūšana un zinātniski  pētniecisku darbības 

veikšana ar mērķi paaugstināt savu profesionālo un zinātnisko kvalifikāciju.  

Pēc sekmīgas programmas apguves absolventiem ir tiesības turpināt izglītību 

doktora studiju programmās gan RISEBA, gan citās augstskolās Latvijā un ārzemēs.  

Pēc programmas apguves absolventiem tiek piešķirts profesionālais maģistra 

grāds starptautiskās finansēs. 

2. Studiju programmas paredzētie studiju rezultāti 

 

Profesionālā augstākās izglītības maģistra studiju programma „Starptautiskās 

finanses” ir vērsta uz topošo speciālistu karjeras attīstību. Programmas veiksmīgas 

apgūšanas rezultātā students iegūst zināšanu, prasmju un praktisko iemaņu klāstu, 

kas ir nepieciešams finanšu analītiķa pienākumu izpildei. Studiju programmas 

rezultāti ir noteikti atbilstoši programmas mērķu klasifikācijai, pamatojoties uz 

Bendžamina Blūma grāmatu „Taxonomy of Educational Objectives: the Classification 

of Educational Goals”. Šī tabula veidota ņemot vērā arī LR MK 05.10.2010.gada 

Noteikumu Nr. 931 1.pielikuma pantu „EKI līmenim atbilstošo zināšanu, prasmju un 

kompetences apraksti”. 

Studiju procesā students apgūst arī noteiktas komunikācijas un organizatoriskās 

prasmes, kā arī zinātniski-pētnieciskā darba izpildes iemaņas.  

Sekmīgi beidzot studijas, absolventi varēs īstenot savas studijas doktorantūrā 

gan Latvijā, gan arī citās Eiropas valstīs. 

3. Uzņemšanas noteikumi  

 

RISEBA studiju programmas „Starptautiskās finanses” ietvaros prasības 

uzsākot mācības ir noteiktas valsts normatīvajos aktos noteiktā kārtībā, saskaņā ar 

Augstskolu likuma 46. un 47.pantu, kā arī LR MK 2006.gada 10.oktobra 

noteikumiem Nr.846 „Par prasībām, kritērijiem un kartību uzņemšanai studiju 

programmas”.  
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Imatrikulācijai RISEBA profesionālo augstākās izglītības maģistra studiju 

programmu „Starptautiskās finanses” pilna laika studijām uzņem personas, kas atbilst 

šādiem nosacījumiem: 

 iepriekš ir iegūts bakalaura profesionālais grāds ekonomikas, finanšu, 

vadībzinību, uzņēmējdarbības vai biznesa vadības jomā vai 2. līmeņa 

profesionālā augstākā izglītība ekonomikas, finanšu, vadībzinību, 

uzņēmējdarbības vai biznesa vadības jomā; 

 ja ir iegūts bakalaura akadēmiskais grāds ekonomikas, finanšu, vadībzinību, 

uzņēmējdarbības vai biznesa vadības jomā un vismaz divu gadu praktiskā 

pieredzē minētās jomās; 

 ja ir profesionālā kvalifikācija, kas iegūta, pabeidzot vismaz četru gadu studiju 

programmu un ne mazāk kā 2 gadu darba pieredze ekonomikas, finanšu, 

vadībzinību, uzņēmējdarbības vai biznesa vadības jomā. 

Mācībām angļu valodā jākārto RISEBA iestājeksāmens angļu valodā, vai jānorāda 

IELTS (vismaz 6.0), vai TOEFL (vismaz 550) sertifikāts. 

Reflektanti, kuri iepriekšējo izglītību ieguvušas ārvalstīs, iesniedz izglītības 

dokumenta kopiju, uzrādot tā oriģinālu un pievieno Akadēmiskā informācijas centra 

(www.aic.lv) izsniegtu izziņu par to, kādam Latvijā piešķirtam akadēmiskajam 

grādam vai diplomam atbilst ārvalstīs iegūtais izglītības dokuments. 

4. Studiju programmas plāns  

 

Studiju programmas apjoms un studiju ilgums ir atkarīgs no iepriekš iegūtā 

augstākās izglītības veida uz imatrikulācijas brīdi RISEBA. 

Pilna laika profesionālo augstākās izglītības maģistra studiju programmu 

„Starptautiskās finanses” apguves laiks ir 1 gads un 6 mēneši, ja iepriekš ir iegūts 

bakalaura profesionālais grāds ekonomikas, finanšu, vadībzinību, uzņēmējdarbības 

vai biznesa vadības jomā vai 2. līmeņa augstākā profesionālā kvalifikācija 

ekonomikas, finanšu, vadībzinību, uzņēmējdarbības vai biznesa vadības jomā. Studiju 

programmas plāns ir apkopots 1.tabulā. Studiju programmas apjoms ir 60 

kredītpunkti. 
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1. tabula 

Profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programmu „Starptautiskās 

finanses” plāns (studējošiem ar profilējošo augstāko profesionālo izglītību), KP 

(ECTS) skaits 

Programmas daļas 1.gads 2.gads 

Semestris I Semestris II Semestris III 

Obligātā daļa (A daļa) 10 (15 ECTS) 5 (7,5 ECTS)  

Obligātās izvēles daļa (B daļa) 10 (15 ECTS) 7 (10,5 ECTS)  

Brīvās izvēles daļa (C daļa)  2 (3 ECTS)  

Prakse  6 (9 ECTS)  

Maģistra darbs   20 (30 ECTS) 

Kopā 20 (30 ECTS) 20 (30 ECTS) 20 (30 ECTS) 

 

Personām, kurām uz imatrikulācijas brīdi ir bakalaura akadēmiskais grāds 

ekonomikas, finanšu, vadībzinību, uzņēmējdarbības vai biznesa vadības jomā un 

vismaz divu gadu praktiskā pieredze iepriekš minētās jomās vai tām ir augstākās 

profesionālās izglītības citās nozarēs, kas nav saistītās ekonomikas, finanšu, 

vadībzinību, uzņēmējdarbības vai biznesa vadību jomām un vismaz divu gadu 

praktiskā pieredze iepriekš minētās jomās, programmas apguves laiks ir 2 gadi. 

Studiju programmas apjoms ir 80 kredītpunkti. Šai imatrikulējošo personu grupai 

RISEBA piedāvā papildus ievadmoduli 20 KP apmērā (skat. 2.tabulu). 

2. tabula 

Profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programmu „Starptautiskās 

finanses” plāns (studējošiem ar augstāko akadēmisko vai neprofilējošo izglītību), 

80 KP (ECTS) skaits 

Programmas 

daļas 

1.gads 2.gads 

Ievadmodulis Semestris I Semestris 

II 

Semestris 

III 

Semestris 

IV 
Sagatavošanas 

kursi programmas 

apguvei 

10 (15 ECTS)     

Obligātā daļa (A 

daļa) 

 10 (15 

ECTS) 

5 (7,5 

ECTS) 

  

Obligātās izvēles 

daļa (B daļa) 

 10 (15 

ECTS) 

7 (10,5)   

Brīvās izvēles 

kursi (C daļa) 

  2(3ECTS )   

Prakse   6 (9 

ECTS) 

20(30 

ECTS) 

 

Maģistra darbs     20 (30 

ECTS) 

Kopā 10 (15 ECTS) 20 (30 

ECTS) 

20 (30 

ECTS) 

20 (30 

ECTS)  

20 (30 

ECTS) 
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Profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programma „Starptautiskās 

finanses” mērķi un uzdevumi nosaka tās saturu. Studiju programma sastāv no četriem 

komponentiem. Katra moduļa nozīmes raksturojums ir atspoguļots 3.tabulā. 

3. tabula 

Studiju programmas struktūras izstrādes pamats 

Komponents Nosaukums Komponenta nozīme programmā 

 
S Sagatavošanas Ir paredzēts personām ar akadēmisko bakalaura 

grādu vai ar neprofilējošo augstāko profesionālo 

izglītību. Šis ievada kurss nodrošina nepieciešamās 

zināšanas ekonomikas jomā un attīsta praktiskās 

iemaņas veiksmīgai studiju programmas apgūšanai.  

I Bāzes Modulī ir iekļauti studiju kursi, kuri veido studiju 

programmas pamatus, kas ir nepieciešami katram 

analītiķim, neatkarīgi no to pielietošanas jomas.  

II Specializācijas Studiju kursi, kas ļauj attīstīt profesionālās prasmes 

konkrētās starptautisko finanšu jomās. Modulī 

paredzēta priekšmetu izvēles iespēja un prakse 

apmācāmās specializācijas ietvaros.  

III Gala Maģistra darba sagatavošana un aizstāvēšana. 

 

Studiju programma paredz divas prakses: 6 KP (9 ECTS) apmērā profilējošās 

un neprofilējošās programmas studentiem un 6 KP (9 ECTS) un 20 KP (30 ECTS) 

neprofilējošās programmas studentiem. 

Prakses mērķis (6 KP (9 ECTS) apmērā) ir profesionālo iemaņu attīstība 

praktiskās problēmas risināšanai finanšu vadībā un analīzē, izpildot individuālo 

projektu. Pamata uzmanība ir vērsta uz uzņēmuma finanšu stabilitātes novērtējumu, 

ievērojot faktu, ka starptautiskie uzņēmumi var funkcionēt dažādās saimnieciskās 

darbības nozarēs, ieskaitot banku, finanšu un nefinanšu sektorus.  

Prakses mērķis (20 KP (30 ECTS) ir nostiprināt studiju laikā iegūtās 

zināšanas, izstrādājot praktiskus uzdevumus.  

Turklāt katra moduļa ietvaros iekļautām studiju kursam ir sava noteikta nozīme 

studiju programmas īstenošanas kontekstā. Studiju kursu sarakstā ir iekļauti visi 

nepieciešamie priekšmeti, kas nodrošinās mūsdienīgu harmonisku zināšanu apguvi un 

augsti kvalificētu speciālistu sagatavošanu.  
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4.tabula 

Studiju kursu nosaukumi 

Programmas 

daļas 

1.gads 2.gads 

Ievadmodulis, KP 

(ETCT) 

Semestris I Semestris II Seme

stris 

III 

Seme

stris 

IV 

Sagatavošanas 

kursi programmas 

apguvei 

-Mārketinga pamati 2 (3 

ECTS) 

- Ekonomika 2 

(3 ECTS) 

- Grāmatvedība un finanses 

2 (3 ECTS) 

-Skaitliskās metodes 

biznesā 2 (3 ECTS) 

- Stratēģisko vadībzinību 

pamati 2 (3 ECTS) 

    

Obligātā daļa (A 

daļa) un obligātās 

izvēles daļa (B 

daļa) 

 Ievadnedēļa 

Pētījumu 

metodes 

ekonomikā un 

finansēs I 

Finanšu analīze 

lēmumu 

pieņemšanai 

Starptautiskā 

uzņēmējdarbība

s vide 

Starptautiskā 

stratēģiskā 

vadība 

Korporatīvās 

finanses 

Investīcas 

Starptautiskās 

komerctiesības 

Starptautiskā 

banku sistēma 

un finanšu 

tirgus 

Informācijas 

tehnoloģijas un 

riski 

20 (30) 

Starptautisko 

finanšu pārskatu 

standarti 

Pētījumu metodes 

ekonomikā un 

finansēs II 

Pētījumu 

metodoloģija 

Portfeļa vadība un 

analīze 

Finanšu tirgu 

analīze un 

informācijas 

efektivitāte 

Starptautiskās 

biznesa operācijas 

Starptautiskās 

finanses 

Prakse 

20 (30) 

  

Brīvās izvēles 

kursi (C daļa) 

  Starptautiskā 

finanšu 

regulēšana un 

nodokļi, 2KP (3 

ECTS) 

  

Prakse   6 (9) 20(30

)* 

 

Maģistra darbs     20 

(30) 

Kopā 10 (15) 20 (30) 20 (30) 20 

(30) 

20 

(30) 

*Attiecināms uz 80 KP (120 ECTS) studiju programmu 
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5. Studiju programmas praktiskā īstenošana. vērtēšanas sistēma  

 

Galvenie studiju noteikumi un procedūras, kas reglamentē studiju organizāciju, 

mācību procesu un studentu radošo un pētniecisko darbu, ka arī citas aktivitātes ir 

atspoguļoti RISEBA Interneta vietne pēc adreses: 

http://www.riseba.lv/lv/reglamentejosie-dokumenti.html. 

Studiju virzienu „Ekonomika” un studiju programmas „Starptautiskās finanses” 

attīstību pārrauga un pilnveido RISEBA Ekonomikas un finanšu departaments, 

RISEBA maģistra studiju programmas „Starptautiskās finanses” Padome un 

programmas direktors, RISEBA metodiskā padome un RISEBA Senāts.  

Operatīvo organizatorisko un plānošanas darbu nodrošina augstskolas maģistra 

programmu administratores.  

Studiju procesa kvalitāti nodrošina iekšējie kvalitātes vadības pasākumi, 

izvirzot noteiktas prasības gan akadēmiskajam personālam, gan studentu mācību 

darba rezultātam.  

Programmas direktors regulāri organizē studentu grupu sanāksmes, kā arī 

tikšanās ar studentu grupu vēcāko, lai uzklausītu viņu viedokļus par aktuālām 

problēmām studiju gaitā. 

Profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programmas „Starptautiskās 

finanses” atbilst 5. profesionālās kvalifikācijas līmeņa „Finanšu analītiķa”
1
 (Nr. 1.15; 

profesijas kods – 2413) profesiju standartam saskaņā ar 2010.gada 18.maijā pieņemto 

MK Noteikumu Nr.461 2.pielikumu.  

RISEBA studiju programma „Starptautiskās finanses” nodrošina brīvās studentu 

un pasniedzēju apmaiņas iespēju starptautiskās ERASMUS programmas ietvaros. 

Pēc programmas apguves studentiem tiek piešķirts profesionālais maģistra 

grāds Starptautiskās finansēs. 

Lai nodrošinātu veiksmīgu studiju procesu un programmas mērķu izpildi 

metodiskā programmas uzbūve iekļauj sevī secīgu studiju uzdevumu izpildes 

hierarhiju:  

 Studiju programmas līmenī, 

 Noteikta studiju moduļa līmenī, 

 Noteikta studiju kursa (priekšmeta) līmenī. 

                                                 
1
 Profesijas standarts PS0223, atbilstoši 2003.gada 29.decembrī apstiprinātam 

Izglītības un zinātnes ministrijas rīkojumu Nr. 649 

http://www.riseba.lv/lv/reglamentejosie-dokumenti.html
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Tādējādi, katra studiju kursa pasniegšana veido savu ieguldījumu katra 

atsevišķa studiju moduļa izpildē un arī kopējā studiju programmas mērķa sasniegšanā. 

Katra studiju kursa ieguldījuma novērtējums tiek veikts atbilstoši izstrādātās studiju 

kvalitātes novērtējuma sistēmai un nostādītiem vērtējumu kritērijiem. Tāpēc studiju 

programmas izveides metodoloģija un mācību rezultātu kvalitātes novērtējums iekļauj 

sevī loģisku studiju uzdevumu izpildes secību, kas atspoguļota 13.pielikuma tabulā.  

RISEBA kredītpunktu aprēķināšana notiek saskaņā ar Latvijas Republikas 

Izglītības un zinātnes ministrijas rīkojumu par pāreju uz starptautiskajā praksē 

pieņemto kredītpunktu vienoto sistēmu, lai salīdzinātu studiju programmu apjomu un 

studentu slodzi dažādās augstskolās Latvijā un Eiropas valstīs. Kredītpunkts ir 

studenta mācību darba mērvienība. Viens kredītpunkts atbilst 40 stundu mācību 

slodzes apjomam, kas ietver gan kontaktstundas, gan patstāvīgo darbu.  

Viens Latvijas kredītpunkts ir līdzvērtīgs 1,5 ECTS kredītpunktiem. Par katru 

studiju kursu studējošais saņem paredzētos kredītpunktus, ja viņš savlaicīgi un pilnībā 

ir veicis visus kursa paredzētos uzdevumus, izmantojot iegūtās teorētiskās zināšanas 

un praktiskās iemaņas. 

Studējošo zināšanu pārbaudei paredzētas šādas formas: 

 semestra laikā rakstiski izpildāmie kontroldarbi (testi), patstāvīgie studiju 

darbi, prezentācijas, individuālo uzdevumu izpilde datorklasē; 

 rakstisks eksāmens pēc katra studiju kursa apguves, atbilstoši RISEBA 

apstiprinātajām eksāmenu nosacījumu prasībām. 

Studiju laikā studējošiem ir: 

 jānokārto profesionāla darba prakses (6 KP un vai 20 KP)  

 jāizstrādā un veiksmīgi jāaizstāv maģistra darbs (20 KP). 

6. Studiju programmas absolventu nodarbinātības perspektīvas 

 

RISEBA profesionālā maģistra studiju programma „Starptautiskās finanses” 

nodrošina finanšu analītiķa profesijas standartā noteikto zināšanu un prasmju apguvi. 

Programmas absolventi strādā gan banku sektorā (AS „Citadele Banka”, AS „SEB 

Shared Services”, AS „Rietumu Banka”, AS „PrivatBank” u.c.), gan uzņēmumos 

finanšu jomā (SIA „Rimi Latvia”, AS „Olainfarm”, SIA „Adidas Baltics” u.c), tajā 

skaitā veidojot sekmīgu karjeru ārvalstīs. Uz doto brīdi neviens no programmas 

absolventiem nav bezdarbnieks. 
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Par absolventu darba perspektīvām liecina arī finanšu speciālistu atalgojums, 

jo LR Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka vidējā bruto darba samaksa 

2015.gadā vidējā bruto darba samaksa finanšu jomā bija EUR 1745, kas ir viens no 

augstākajiem rādītājiem. 

Speciālistam finanšu jomā ir jāprot: 

 objektīvi novērtēt pašreizējo finanšu stāvokli starptautiskam uzņēmumam; 

  prognozēt tā turpmāko attīstību starptautiskā tirgū; 

 piedāvāt vairākus alternatīvus biznesa projektu finansēšanas un līdzekļu 

investēšanas variantus. 

7. Iepriekšējā studiju virziena akreditācijā studiju programmas 
licencēšanas ietvaros konkrētajai studiju programmai saņemto 
ieteikumu ieviešana  

 

Studiju virziens „Ekonomika”  un maģistra programma „Starptautiskās 

finanses” RISEBA tika akreditēti 2013.gada decembrī uz maksimālo periodu: sešiem 

gadiem.  

Akreditācijas eksperti izteica vairākus komentārus, kas tiek ņemti programmas 

īstenošanā:  

- studiju kursu secība tiek plānota atbilstoši ekspertu norādījumiem, kā arī 

ņemot vērā studentu viedokli; 

- ir uzlabota studiju programmas internacionalizācija: RISEBA programmas 

studentiem pēc akreditācijas tiek piedāvātas ERASMUS mobilitātes 

iespējas, šobrīd partnerlīgumi noslēgti ar 13 augstskolām. Tāpat ir noslēgts 

līgums ar Kedge Business School Francijā, kas studentiem ļauj iegūt abu 

augstskolu diplomus gadījumā, ja viņi vienu semestri studējuši Francijā; 

- ir uzlabota pētniecība un tās kvalitāte: katru gadu RISEBA arvien lielāks 

uzsvars tiek likts uz studējošo pētniecības darba attīstību, arvien vairāk tiks 

veicināta mācībspēku un studentu kopīgu zinātnisko publikāciju izstrāde. 

Kopš 2014.gada RISEBA organizē ikgadējo studentu zinātniski pētniecisko 

un mākslinieciskās jaunrades darbu konference „Mainīgā pasaule: jaunu 

risinājumu meklējumos”, kurā dalību ņēmuši arī maģistra studiju 

programmas „Starptautiskās finanses”  studenti; 

- pastāvīgi notiek darbs pie studiju programmas administrēšanas 

pilnveidošanas.  
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8. Pielikumi 

 

 

Pielikuma numurs Pielikuma nosaukums 

1.pielikums Studiju kursu apraksti 

2.pielikums Studiju programmas satura atbilstība 

valsts akadēmiskās izglītības standartam 

vai profesijas standartam un profesionālās 

augstākās izglītības valsts standartam un 

citiem normatīvajiem aktiem augstākajā 

izglītībā 

3.pielikums Studiju programmas izmaksas un to 

kalkulācija 

4.pielikums Salīdzinājums ar vienu tāda paša līmeņa 

un tādam pašam studiju virzienam 

atbilstošu Latvijas un vismaz divām 

Eiropas Savienības valsts atzītu 

augstskolu vai koledžu studiju 

programmām 

5.pielikums Informācija par studējošajiem visā 

pārskata periodā 

6.pielikums Aptauju rezultātu kopsavilkums par 

studējošo apmierinātību ar studiju 

kvalitāti un to izmantošana studiju 

programmu kvalitātes uzraudzībā 

7.pielikums Aptauju rezultātu kopsavilkums par 

absolventu apmierinātību ar studiju 

kvalitāti un to izmantošana studiju 

programmu kvalitātes uzraudzībā 

8.pielikums Studējošo pašpārvalde un līdzdalība 

studiju procesa pilnveidošanā 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


