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1. Studiju programmas nosaukuma, iegūstamā grāda, profesionālās kvalif-

ikācijas, mērķu un uzdevumu, uzņemšanas nosacījumu savstarpējā at-

bilstība 
1.1.Studiju programmas “Starptautiskās finanses”  parametri 

Studiju programmas nosaukums Starptautiskās finanses 

Studiju programmas nosaukums angļu valo-

dā 
Interational Finance 

Studiju programmas kods saskaņā ar Latvi-

jas izglītības klasifikāciju 
 

Studiju programmas veids un līmenis Profesionāla maģistra studiju programma 

Iegūstamais kvalifikācijas līmenis (EKI) 7.līmenis 

Profesijas kods profesiju klasifikatorā  nav attiecināms 

Studiju programmas apjoms (KP) 60 vai 80KP (atkarībā no iepriekš iegūtās 

izglītības) 

Īstenošanas forma, veids, ilgums (ja nepilni gadi, norādīt mēnešos) un īstenošanas valoda 

pilna laika klātiene nav attiecināms nav attiecināms 

pilna laika neklātiene nav attiecināms nav attiecināms 

pilna laika neklātiene (tālmācība) nav attiecināms nav attiecināms 

nepilna laika klātiene 1.5 vai 2 gadi latviešu 

nepilna laika neklātiene nav attiecināms nav attiecināms 

nepilna laika neklātiene (tālmācība) nav attiecināms nav attiecināms 

Īstenošanas vieta Rīga 

Studiju programmas direktors/-e Ieva Brence, Dr.sc.administr.  

Uzņemšanas prasības 60 KP Profesionālais bakalaura grāds ekonomikas, fi-

nanšu, vadībzinību, uzņēmējdarbības vai biznesa vadības 

jomā vai 2. līmeņa profesionālā augstākā izglītība ekono-

mikas, finanšu, vadībzinību, uzņēmējdarbības vai biznesa 

vadības jomā. 

80 KP Akadēmiskais bakalaura grāds ekonomikas, fi-

nanšu, vadībzinību, uzņēmējdarbības vai biznesa jomā un 

vismaz 2 gadu praktiskā pieredze ekonomikas, finanšu, 

vadībzinību, uzņēmējdarbības vai biznesa jomā.  

Profesionālā kvalifikācija, kas iegūta, pabeidzot vismaz 

četru gadu studiju programmu un ne mazāk kā 2 gadu 

darba pieredze ekonomikas, finanšu, vadībzinību, uzņē-

mējdarbības vai biznesa vadības jomā. 

Studiju turpināšanas iespējas Tiesības turpināt doktorantūrā 

Cita attiecīgās augstskolas/ kole-

džas vai citas augstskolas/ koledžas 

studiju programma, kurā studiju 

programmas slēgšanas gadījumā 

augstskola/ koledža nodrošina stu-

dējošiem iespēju turpināt izglītības 

ieguvi 

Banku Augstskola (Pielikums Nr.9) 

Studiju programmas mērķis attīstīt studējošiem padziļinātas zināšanas tautsaimniecī-
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bas un starptautisko finanšu jautājumos, nodrošināt teorē-

tisko atziņu praktisko pielietojumu, sagatavot izglītotus 

un kvalificētus finanšu speciālistus un speciālistus prak-

tiskajam, jaunrades un pētnieciskajam darbam valsts un 

privātajās organizācijās Latvijā vai ārvalstīs 

Studiju programmas uzdevumi • ekonomisko un finanšu disciplīnu apgūšana augstākā 

līmenī, kas ļautu labi pārzināt analītiskā darba metodes, 

veikt analītiskus pētījumus un pielietot finanšu un investī-

ciju analīzes instrumentus; 

• speciālo zināšanu un prasmju apgūšana alternatīvo fi-

nanšu un investēšanas lēmumu sagatavošanai, kas balstīti 

uz analītiskiem pētījumiem un finanšu prognožu rezultā-

tiem un atbilst mūsdienu darbības nosacījumiem kā Latvi-

jas, 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 aplik-

šanas noteikumu apgūšana, kas ļauj pieņemt efektīvus 

investīciju lēmumus; 

• metodiskā un zinātniski pētnieciskā darba prasmju attīs-

tība, komunikācijas prasmju pilnveidošana, kas ļautu strā-

dāt starpkultūru vidē, atbilstoši profesionālās ētikas stan-

dartiem; 

• jaunu zināšanu patstāvīga iegūšana un zinātniski  pēt-

niecisku darbības veikšana ar mērķi paaugstināt savu pro-

fesionālo un zinātnisko kvalifikāciju 

Sasniedzamie studiju rezultāti SF-Z1 Spēj parādīt padziļinātas un kritiskas zināša-

nas un izpratni, no kurām daļa atbilst starptautisko 

finanšu jomas jaunākajiem atklājumiem un kuras no-

drošina pamatu radošai domāšanai vai pētniecībai, 

tajā skaitā darbojoties dažādu jomu saskarē 

SF-Z2 Kritiska izpratne par jautājumiem saistībā ar 

zināšanu problēmām starptautiskajās finansēs un 

saistītajās jomās 

SF-P1 Spēj patstāvīgi izmantot teoriju, metodes un 

problēmu risināšanas prasmes, lai veiktu pētniecisku  

darbību, vai augsti kvalificētas profesionālas funkci-

jas, analizēt uzņēmējdarbības rādītājus, veikt darbu, 

pētniecību  

SF-P2 Spēj argumentēti izskaidrot un diskutēt par 

sarežģītiem vai sistēmiskiem starptautisko finanšu 

jomas aspektiem gan ar speciālistiem, gan ar nespe-

ciālistiem 

SF-P3 Spēj patstāvīgi virzīt savu kompetenču piln-

veidi un  specializāciju, uzņemties atbildību par per-
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sonāla grupu darba  rezultātiem un to analīzi 

SF-K1 Spēj patstāvīgi formulēt un kritiski analizēt  

sarežģītas zinātniskas un profesionālas  problēmas, 

pamatot lēmumus, un, ja  nepieciešams, veikt papildu 

analīzi 

SF-K2 Spēj integrēt dažādu jomu zināšanas, dot  ie-

guldījumu jaunu zināšanu radīšanā,  pētniecības vai 

profesionālās darbības metožu  attīstībā, parādīt iz-

pratni un ētisko atbildību par  zinātnes rezultātu vai 

profesionālās darbības  iespējamo ietekmi uz vidi un 

sabiedrību 

Studiju programmas noslēgumā 

paredzētais noslēguma pārbaudī-

jums 

Maģistra darbs 

 

1.2.Statistikas dati par studējošajiem studiju programmā un to analīze  

 

Studējošo skaits programmā Starptautiskās finanses ir stabils.   

2017./2018.akad. studiju  gadā programmā tika uzņemti 16 studenti (latviešu plūsma) 

2016./2017.akad. studiju gadā – 18 studenti (12 studenti latviešu plūsmā, 6 studenti 

angļu plūsmā)  

Pirms 2016./2017.akad. studiju gada latviešu plūsma programmā netika nodrošināta.  

Studiju forma: pilna laika izejamo dienu studijas 

Studiju valoda: latviešu 

Pārskata periodā no programmas atskaitīts 1 students. Iemesls – neatgriešanās no aka-

dēmiskā pārtraukuma.  

Programmas absolventu skaits:  

2017./18. akad. studiju gadā – 7 

2016./17. akad. studiju gadā – 3 

2015./16. akad. studiju gadā – 7. 
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1.3.Studiju programmas parametru sasaiste 

 

Programma izveidota 2012.gadā, 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 iz-

glītības Valsts standartam un Latvijas Republikas Profesiju klasifikatoram. 

Programma vērsta uz padziļinātas finanšu analīzes apgūšanu, tajā pašā laikā piedāvājot 

starpdisciplinārus studiju raksturu. Programmas pilnveidošanā regulāri tiek sekots līdzi 

jaunākajām nozares tendencēm, iekļaujot studiju saturā aktuālus studiju kursus. 
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K10 Studiju programmas saturs 
 
 

Studiju programmas plānojums pa gadiem pieejams tabulā.  

 

Studiju programmas “Starptautiskās finanses” plānojums 
 

Daļa Studiju kursa nosaukums KP Semestris 

  Ievads studijās   1 

C Mūsdienu  vadības psiholoģija 2 1 

A Komercdarbības ētika 1 1 

B Biznesa ilgtspēja un korporatīvā sociālā atbildība 1 1 

B Komercdarbības un analīzes iespējas digitālā vidē 2 1 

A Projektu vadīšana un finansēšana 2 1 

A Finanšu tirgi un institūcijas 2 1 

C Atbilstības funkcijas (compliance) loma mūsdienu finanšu pasaulē  2 1 

A ES un starptautisko organizāciju nostādnes finanšu plānošanas jomā 2 2 

A Finanšu grāmatvedība un audits 2 1 

C Uzņēmuma finansēšanas instrumenti 2 1 

A Uzņēmuma finanšu pārvaldība 3 2 

A Vadības grāmatvedība un uzņēmuma vērtēšana 1 2 

B Biznesa konkurētspēja un stratēģiskā vadīšana starptautiskā vidē  2 1 

C Riska kapitāls un jaunuzņēmumu (start-up) izveide un finansēšana 1 2 

B Finanšu vērtēšana un stratēģija: investīcijas 2 2 

B Finanšu portfeļa veidošana, vadīšana un analīze 2 2 

B Finanšu tirgu analīze un labklājības plānošana 2 2 

A Statistisko metožu izmantošana finansēs 2 2 

B Pētījumu metodoloģija 1 2 

A Prakse 6 2 

A Maģistra darbs (profilējošā studiju programma) 20 3 

A Prakse (neprofilējošā studiju programma) 6 3 

A Maģistra darbs (neprofilējošā studiju programma) 20 4 

Vairāk detalizēta informācija atspoguļota pielikumā.  

Studiju kursu īstenošana norisinās saskaņā ar kartējumu, kā arī studiju kursu atbilstību valsts 

izglītības standartam.  

Pēc programmas apguves studentiem tiek piešķirts profesionālais maģistra grāds eko-

nomikā.  
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1. Studiju kursu/ moduļu satura aktualitātes un atbilstības nozares, darba tirgus va-

jadzībām un zinātnes tendencēm novērtējums 

 

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 finanista 

pienākumu izpildei. Studiju programmas rezultāti ir noteikti atbilstoši programmas mērķu 

klasifikācijai, pamatojoties uz Bendžamina Blūma grāmatu „Taxonomy of Educational Objec-

tives: 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 var īstenot savas studijas doktorantūrā gan Latvijā, 

gan arī citās Eiropas valstīs. 

Lai nodrošinātu programmas studiju kursu atbilstību nozares tendencēm, divas reizes gadā 

tiek organizēta Programmas padomes sēde, kurā iesaistīti nozares pārstāvji, absolventi, studē-

jošie, akadēmiskais un administratīvais personāls. Programmas padomē tiek pārskatīts studiju 

plāns, studiju kursu saturs un nepieciešamības gadījumā tiek lemts par izmaiņām programmā. 

Programmas padomē tiek pārskatīta arī mācībspēku darba kvalitāte un izskatīti citi būtiski 

jautājumi.  

Docētāji studiju kursu saturu aktualizē arī atbilstoši zinātnes attīstības tendencēm, studiju 

kursos izmantojot zinātnisko rakstu datu bāzēs – EBSCO, Emerald,  Scopus, WebofScience 

utt. pieejamo informāciju. Katram mācībspēkam tiek sniegts ikgadējs finansējums zinātnisko 

konferenču un citu būtisku pasākumu apmeklēšanai kvalifikācijas paaugstināšanai.  

 

2. Studiju kursu/ moduļu savstarpējās sasaistes un atbilstības studiju programmas 

mērķim un sasniedzamajiem rezultātiem novērtējums 

 

Programmas kursi tiek veidoti, ievērojot pēctecības principu – pirmajā studiju gadā 

apgūstot tādus priekšmetus, kā Finanšu grāmatvedība, Projektu vadīšana, Ētika, un tml.  
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Starpdisciplināra rakstura nodrošināšanai vairāki studiju programmas kursi ir apvieno-

ti ar programmas “Lielo datu analīze” studiju kursiem, kā arī programmas “Biznesa stra-

tēģiskā vadība”  priekšmetiem.  

Tajā pašā laikā tiek rūpīgi sekots līdzi, lai kursi atbilstu studiju programmas mērķim, 

sasniedzamajiem rezultātiem, Valsts izglītības satura standartam, kā arī Eiropas kvalifikā-

cijas ietvarstruktūrai.  

Lai nodrošinātu kursu savstarpēju papildināšanu, kā arī nepārklāšanos, mācībspēki re-

gulāri pārrunā struktūru. 

 

 

3. Studiju īstenošanas metožu (tajā skaitā vērtēšanas) atbilstības studiju kursu rezultātu 

un izvirzītā studiju programmas mērķa sasniegšanai novērtējums, iekļaujot in-

formāciju, kā tiek ņemti vērā studentcentrētas izglītības principi 

 

Studiju īstenošanas metodes ietver situāciju analīzes (case studies), grupu diskusijas, 

prezentācijas, kā arī testus, iegaumēšanu un kritisku analīzi. 

Studējošie tiek motivēti regulāri apgūt vielu. Uz katru 2 KP studiju kursu ir vismaz 

viens starppārbaudījums (3 KP – 2 starppārbaudījumi, 4 KP – 3 starppārbaudījumi, utt). 

Nereti studējošiem nepieciešams pierādīt savas iepriekšējos studiju kursos iegūtās zināša-

nas, iepriekš nokārtojot testu vai cita veida pārbaudes darbu. 

RISEBA studējošiem tiek dota un vienmēr tiek atbalstīta iespēja piedalīties studiju 

procesa vērtēšanā un pilnveidošanā. 

RISEBA darbojas studējošo pašpārvalde. Viens no Padomes dibināšanas pamatmēr-

ķiem ir studentu saskarsmes veidošana un aktivitātes veicināšana. Studentu Padome tā ir 

kopiena, kurā veidojas studentu dzīve, rodas studentu idejas, notiek aktīva kopdarbība 

jebkurā projektā, tiek dota iespēja katram studentam personīgi attīstīties, komunicēt ar citu 

augstskolu Studējošo pašpārvalžu pārstāvjiem un patstāvīgi sadarboties ar Latvijas uzņē-

mumiem. RISEBA Studentu Padome ir Latvijas Studentu Apvienības locekle, kas dod vis-

lielākās iespējas dalīties pieredzē un apspriest gan ar studijām, studentu dzīvi un sabied-

riskām aktivitātēm saistītās problēmas, gan arī ar visu izglītības sistēmu kopumā.  

Studentu Pašpārvalde - iespēja izteikt un aizstāvēt studentu viedokli gan Satversmes 

sapulcē, Senātā, Metodiskajā padomē, gan tieši rektoram vai prorektoram studiju darbā. 
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RISEBA studentu Padome pārstāv studentu intereses visās augstskolas un valsts institūci-

jās, un arī ārzemēs.  

Studējošie aktīvi piedalās augstskolas un Studentu Pašpārvalde rīkotajās aptaujās. RI-

SEBA regulāri, katru studiju gadu, visos studiju kursos tiek veiktas studējošo aptaujas par 

studiju programmu realizācijas gaitu, mācībspēku darba kvalitāti, kas ļauj izsekot studiju 

programmas novērtējumam no studentu viedokļa, kā arī studiju darba organizācijas kvali-

tātei. 

Studējošiem tiek arī piedāvāta iespēja tikties ar augstskolas vadību, administrāciju un 

katedru vadītājiem. Ikdienas jautājumus ar administrāciju risina studiju programmas ad-

ministratori, grupu vecākie un studentu pašpārvalde. Informāciju par studējošo aktivitātēm 

saņem Informācijas centra atbildīgais metodiķis vai studiju programmas administratore, 

vai arī rektora un prorektora palīdzes. 

Arī Programmu Padomē ir ievēlēti studējošo pārstāvji. Padomes sanāksmēs tiek uz-

klausīts studentu viedoklis. Studentu pārstāvji piedalās arī Programmu Padomes lēmumu 

pieņemšanā attiecībā pret izmaiņām studiju programmā. 

RISEBA atbalsta studējošo iniciatīvu un spēju organizēt dažādus pasākumus. Par tra-

dīciju ir kļuvušas pirmā kursa iesvētības un RISEBA dzimšanas dienu balles oktobra sā-

kumā, kā arī augstskolas Ziemassvētku un Jaungada balles.  

Pēc studējošo ierosinājuma, lai veiktu diskusijas ar studējošiem un akadēmisko perso-

nālu par Latvijai aktuāliem jautājumiem tautsaimniecībā, globalizācijas procesu kontekstā, 

augstskolā tiek aicināti gan ministri, gan politiķi, uzņēmēji, banku, auditorfirmu un uzņē-

mumu vadītāji un vadošie speciālisti.  

Studējošie savu līdzdalību šajā procesā var realizēt, izsakot savas vēlmes tiešajam stu-

diju kursa pasniedzējam, katedru vadītājiem, kā arī ar RISEBA Studentu Pašpārvaldes pa-

līdzību, kuras pārstāvji piedalās RISEBA Senāta sēdēs. 

Tā kā programmas „Starptautiskās finanses” studējošie strādā dažādos uzņēmumos un 

atšķirīgos amatos, viņi, piedaloties semināros, diskusijās, prezentācijās, pilnveido arī gru-

pas biedru zināšanas un profesionālās spējas.  

Studējošie tiek iesaistīti RISEBA zinātniskajos pētījumos. Studenti tiek mudināti pie-

dalīties zinātniskajās konferencēs, lai dalītos savos pētījumu rezultātos.   
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Studējošo atsauksmes tiek iegūtas arī studējošo un akadēmiskā personāla sanāksmēs, 

kuras notiek divreiz gadā un uz kurām divi studentu pārstāvji no katras grupas tiek ielūgti 

tikties ar programmas direktoriem. Sanāksmju mērķis ir nodrošināt studentiem iespēju 

oficiāli izteikt savu viedokli par dažādām programmas tēmām.  

RISEBA uzskata, ka ir svarīgi iegūt studējošo atsauksmes par mācību pieredzes kvali-

tāti. Studējošo viedokļi ir iegūti dažādos veidos, piemēram, izmantojot gan neformālo sa-

skarsmi ar docētājiem, gan formālu kursu novērtējumu (anketēšanu). Pamatojoties uz an-

ketēšanas un studentu grupu sanāksmju materiāliem, tiek veiktas operatīvas korekcijas gan 

studiju saturā, gan pasniegšanas formā. 

 

4. Studējošo prakses sasaistes ar studiju programmā sasniedzamajiem studiju rezultāti-

em novērtējums 

 

Programmas obligāta sastāvdaļa ir prakse 6 KP apjomā (profilējošās programmas stu-

dentiem) un 26 KP apjomā neprofilējošās programmas studentiem. Tā kā studējošie, uzsā-

kot studijas, pārsvarā gadījumu jau strādā, lielākoties par prakses vietu kalpo viņu darba-

vieta. Tajā pašā laikā nereti tieši studiju laikā studējošie tiek paaugstināti amatos vai ie-

ņem vairāk atbildīgas pozīcijas.  

Prakse tiek veikta pēc augstskolas iepriekš izstrādāta uzdevuma ietvaros.  

5. Studējošo noslēgumu darbu tēmu analīze un novērtējums  

Studējošo noslēguma darbu izstrādes procedūra ietver maģistra darba temata saskaņo-

šanu ar darba vadītājiem, programmas direktoru un katedras vadītāju. Tematiem jābūt ar 

starptautisku raksturu, kā arī saistītiem ar biznesa jomu. 2017./ 18 gada noslēguma darbu 

temati  atspoguļoti  tabulā. 

Maģistra darbu tematu apkopojums 

Ārpakalpojumu izmantošanas pamatotība vairumtirdzniecības uzņēmumā 

Bankas “A” zīmola izmaiņu vērtējums 

Starptautiska uzņēmuma sākotnējais publiskais piedāvājums 

SIA “DSA” attīstības iespējas mūsdienu ekonomikas apstākļos  

E-komercijas attīstība un tirgotāju atbilstības regulējumiem nepilnību novērtēšanas 

iespējas 

Zāļu cenas veidošanas politika un zāļu pieejamība 

Pārrobežu maksājumi e-komercijā  

Noslēguma darbu novērtējumi 2017.18. studiju gadā bija diapazonā no 6 – 10 ballēm. 
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6. Studējošo aptauju rezultātu analīze 

Tradicionālā studiju procesa izvērtēšana un aptauja tiek veikta gan par studiju saturu, gan 

mācībspēkiem. Anketēšana tiek veikta katra studiju kursa noslēgumā. Respondenti ir visi 

programmā studējošie studenti. 

2017./2018.studiju gadā tika novērtēti studiju kursi pēc 11 kritērijiem 5 baļļu skalā, kur 1 

ir pilnīgi nepiekrītu, 5 pilnīgi piekrītu. Kopumā vērtējumu var atzīt par pozitīvu gan studiju 

satura, gan īpaši mācībspēka vērtējuma ziņā. Vairāk detalizēta informācija ietverta tabulā. 

 

Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas „Starptautiskās finan-

ses” studiju kursu novērtējums (vidējais rezultāts) 

   Studiju kursa ietvaros: Novērtējums 

1 daudz jauna uzzinājis/iemācījies 4,7 

2 studenti informēti par saturu, prasībām, kritērijiem 4,6 

3 kurss nodrošināts ar nepieciešamo literatūru un materiāliem 4,5 

4 viela izklāstīta viegli un saprotami, uzsverot galveno 4,5 

5 studentiem iespējams uzdot jautājumus un piedalīties diskusijā 4,8 

6 nodarbību sākums un beigas tiek precīzi ievērotas 4,7 

7 efektīvi izmantoja audiovizuālās uzskates līdzekļus 4,4 

8 rosināja domāt analītiski 4,4 

9 skaidrojums par darbiem un novērtējumu 4,1 

10 konsultācijas ārpus nodarbībām 4,1 

11 ieteiktu draugam 4,6 

   Kopumā studenti ir apmierināti ar programmas kvalitāti un pasniedzēju sastāvu tajā. 

 Īpaši studenti ir novērtējuši lekciju formātu, iesaistot nozares praktiķus, un to, ka nodar-

bību laikā viņi var brīvi uzdod jautājumus un piedalīties diskusijās 

7. Absolventu un darba devēju aptauju rezultātu analīze 

Studiju kvalitātes pilnveidošanai regulāri tiek veiktas arī absolventu un darba devēju ap-

taujas. 2018.gadā tika izsūtīta aptaujas anketa absolventiem, kuri studijas beiguši laika posmā 

no 2015. – 2018.gadam.  

Aptauju rezultāti atspoguļo to, ka kopumā studējošie ir apmierināti ar studiju procesa no-

drošinājumu. Tāpat galvenā izvēle studiju programmai bijusi saistība ar tās aktuālo un intere-

santo saturu.  

Kā būtiskākās programmas pozitīvās iezīmes studējošie norādījuši: mācībspēku zināšanas 

un aktuālus lekciju tematus, faktu, ka lekcijas docē nozares profesionāļu, vidi, kursa biedrus. 
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Kā būtiskākie pilnveidojumi programmā tiek norādīti – lielāka skaita vieslekciju nodroši-

nāšana.   

Augstskola RISEBA ir ņēmusi vērā šos ieteikumus.  

Augstskolas absolventiem jau studiju gados tika piedāvāts darbs Latvijas vadošajās 

bankās un citos uzņēmumos. Šobrīd neviens absolvents nav vērsies augstskolā ar mērķi lūgt 

palīdzību darba meklēšanā, kas nozīmē, ka šī problēma nav aktuāla.  

2016./2017. tika dibināta biedrība „RISEBA absolventu asociācija” un augstskolā tika 

izstrādāta absolventu datu bāze, kas ļaus efektīvāk sekot līdzi absolventu gaitām, kā arī iesais-

tīt absolventus augstskolas dzīvē. Tagad pieejamie dati par studiju programmas absolventiem 

liecina par to, ka šobrīd nodarbināti ir visi programmas absolventi.  

Saskaņā ar Ekonomikas ninistrijas datiem, nākotnē „..tiks meklēti komercdarbības un 

pārvaldes speciālisti, kā arī juridisko un sociālo zinātņu speciālisti..” 

(http://www.lvportals.lv/print.php?id=263705), kā arī, ņemot vērā  mūsdienās straujas izmai-

ņās pasaules ekonomikā,  struktūras izmaiņas, kas saistīti ar  globāliem procesiem speciālisti 

kas pārzina kāda veida paredzēt un reaģēt uz izmaiņām globālā tirgū, ka arī speciālisti ar 

svešvalodu zināšanām būs ļoti pieprasīti (http://www.lu.lv/zinas/t/28297/) Darba devēju kon-

federācijas pārstāvis atzīmē, ka „… šogad ievērojami vairāk ieteiktas ar uzņēmuma darbības 

nodrošināšanu saistītas profesijas, kā grāmatvedis, sabiedrisko attiecību speciālists, mārketin-

ga speciālists. Uzņēmumi saprot, ka bez šīm atbalsta funkcijām nespēs sekmīgi konkurēt tir-

gū. Uzlabojoties valsts ekonomikai, nepieciešams ne vien produktus saražot, bet arī sekmīgi 

realizēt vietējos un ārvalstu tirgos. Tas paver plašas iespējas jauniešiem, kas plāno studēt at-

tiecīgajās profesijās, galvenais izvēlēties labāko izglītības iestādi!” 

(http://www.lddk.lv/notikums/1381-darba-deveji-sniegusi-ieteikumus-jauniesiem-kur-apgut-

darba-tirgu-pieprasitakas-profesijas/). 

 

 

8. Studiju programmas atbilstības valsts standartiem augstākajā izglītībā un profesiju 

standartam (ja piemērojams) novērtējums 

 

Profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programma „Starptautiskās finanses” 

mērķi un uzdevumi nosaka tās saturu. Studiju programma sastāv no četriem moduļiem. Katra 

moduļa nozīmes raksturojums ir atspoguļots  tabulā. 

http://www.lvportals.lv/print.php?id=263705
http://www.lu.lv/zinas/t/28297/
http://www.lddk.lv/notikums/1381-darba-deveji-sniegusi-ieteikumus-jauniesiem-kur-apgut-darba-tirgu-pieprasitakas-profesijas/
http://www.lddk.lv/notikums/1381-darba-deveji-sniegusi-ieteikumus-jauniesiem-kur-apgut-darba-tirgu-pieprasitakas-profesijas/
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Studiju programmas struktūras izstrādes pamats 

Modulis Nosaukums Moduļa nozīme programmā 

 

S Sagatavošanas Ir paredzēts personām ar akadēmisko bakalaura grādu vai ar neprofilējošo 

augstāko profesionālo izglītību. Šis ievada kurss nodrošina nepieciešamās 

zināšanas starptautisko finanšu 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 apmā-

cāmās specializācijas ietvaros.  

III Gala Maģistra darba sagatavošana un aizstāvēšana. 

Studiju programma paredz divas prakses: sagatavošanas un trešā moduļa laikā.  

Prakses mērķis sagatavošanas modulī ir profesionālo iemaņu attīstība praktiskās pro-

blēmas risināšanai studiju kursā „Finanšu vadība un analīze”, 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.  

Trešajā modulī studējošiem ir jāiziet prakse tajā starptautisko finanšu sfērā, kurā viņš 

specializējas. Izvēlēties pētījuma virzienu viņam palīdzēs studiju priekšmeti ar šaurāko speci-

alizāciju, kurus piedāvā studiju programma kā brīvās izvēles kursus. Tātad minētā prakse tiek 

vērtēta kā studējoša profesionālās kvalifikācijas paaugstināšanas iespējas nodrošinājums. 
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K11. Studiju programmas resursi un nodrošinājums 

1. Studiju programmas īstenošanā iesaistīto mācībspēku kvalifikācijas atbilstības studiju 

programmai novērtējums. 

 

Studiju programmas īstenošanā iesaistīti 13 akadēmiskā personāla pārstāvji, tajā skai-

tā: 

- 2 profesori  –  Andrejs Čirjevskis, Tatjana Vasiļjeva, 

- 4 asociētie profesori – Edgars Brēķis, Ilmārs Kreituss, Ieva Brence, Anatolijs 

Prohorovs, 

- 4 docenti –, Jurijs Spiridonovs, Ivars Godmanis, Andrejs Ponomarjovs, Solveiga 

Blumberga, 

- 3 lektori – Rasa Pēce, Ina Gudele, Inese Slūka.  

Programmas akcents ir arī sadarbībā ar nozares pārstāvjiem, līdz ar to studiju kursu 

docēšanai tiek piesaistīti profesionāļi no Latvijas un ārvalstīm: Ilze Palmbaha, Diāna 

Karacejeva. 

Lai nodrošinātu studiju kursu savstarpēju integrāciju, pēctecību un novērstu 

pārklāšanos, elektroniskā vietnē e-riseba.lv ir pieejami studiju kursu apraksti. Tāpat tiek 

organizētas oficiālas formālas un neformālas tikšanās ar mācībspēkiem, lai pārrunātu 

aktualitātes studiju kursu docēšanā, kā arī nozarē kopumā.  

Kopumā skaitļi apliecina, ka studējošiem tiek nodrošināta individuāla pieeja studiju 

procesā.  
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K12.  Studiju programmas absolventu nodarbinātība 

 

1. Absolventu nodarbinātības novērtējums 
 

Programmas absolventi ir pieprasīti darba tirgū par ko liecina 2018./2019. gada veikta ap-

tauja. Šobrīd nav ziņu, ka kāds no programmas “Starptautiskās finanses” absolventiem būtu 

bezdarbnieks.  

Augstskolas absolventiem jau studiju gados tika piedāvāts darbs Latvijas vadošajās ban-

kās un citos uzņēmumos.  

Absolventi strādā tādās institūcijās, ka AS SEB Banka, AS Swedbank, AS Citadele, AS 

Rietumu Banka, AS Blue Orange Bank, Nike, SIA “Baltā Bura”, Deloitte, Valsts zāļu aģentū-

ra, un tml.  

Studiju laikā ir iespēja iziet praksi RISEBA Radošajā biznesa inkubatorā, attīstot savu uz-

ņēmējdarbību.  

Šobrīd neviens absolvents nav vērsies augstskolā ar mērķi lūgt palīdzību darba meklēšanā, 

kas nozīmē, ka šī problēma nav aktuāla.  

2015./2016. studiju gada ir nodibināta biedrība „RISEBA absolventu asociācija” un augst-

skolā tika izstrādāta absolventu datu bāze, kas ļaus efektīvāk sekot līdzi absolventu gaitām, kā 

arī iesaistīt absolventus augstskolas dzīvē.  

2. Absolventu nodarbinātības perspektīvas 

Finanšu jomā Latvijā šobrīd ir viens no augstākājiem atalgojumiem, kā arī viens no aug-

stākajiem pieprasījumiem pēc darbaspēka. 

Jau studiju laikā studējošiem tiek piedāvātas prakses vietas LR Grāmatvežu asociācijas uzņēmumos, 

AS “PwC un citos.  

Programma sagatavo speciālistus, ne tikai Latvijas, bet arī starptautiskajam tirgum. Programmas 

mērķauditorija ir gan finanšu jomā strādājoši speciālisti, gan tādi, kuri šajā jomā vēl vēlas strādāt.  

RISEBA Radošā biznesa inkubatora pakalpojumi nodrošina, ka studējošie var uzsākt arī savu uz-

ņēmējdarbību.  
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PIELIKUMI 

Pielikums 

Norāde uz paš-

novērtējuma 

ziņojuma kritē-

riju/ punktu 

Iesniegšanas 

forma (P/E)* 

Informācija par studiju programmu “Starptautiskās finanses” 

Informācija par kopīgo studiju programmu Nav attiecināms  

Apliecinājums par studiju turpināšanas iespējām vai fi-

nansiālajām garantijām studiju programmas likvidācijas 

gadījumā 

Pielikums Nr.1 P/E 

Statistikas dati par studējošajiem studiju programmā 

“Starptautiskās finanses” 

Ziņojums – 1.2. 

punkts  

P/E 

Studiju programmas “Starptautiskās finanses” plāns Pielikums Nr.3 P/E 

Studiju programmas “Starptautiskās finanses” kursu/ mo-

duļu apraksti 

Pielikums Nr.4 E 

Studiju programmas ” Starptautiskās finanses” kartējums Pielikums Nr.5 E 

Studiju programmas “Starptautiskās finanses” atbilstība 

valsts izglītības standartam 

Pielikums Nr.6 E 

Studiju programmas “Starptautiskās finanses” atbilstība 

profesijas standartam (ja piemērojams) 

Nav attiecināms  

Studiju virziena un atbilstošo studiju programmu atbilstī-

ba normatīvo aktu prasībām 

Pielikums Nr.7 E 

**P – papīra formā, E – elektroniski, P/E – gan papīra, gan elektroniskā formā 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


