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1. Studiju programmas anotācija
SaskaĦā ar Latvijas Nacionālo attīstības plānu 2007.–2013.g. valsts izaugsme, kā arī uz
zināšanām balstītās ekonomikas attīstība ir saistīta ar darbaspēka augstāku izglītības, zināšanu
un praktisko iemaĦu līmeni, kas apstiprina profesionālās augstākās izglītības programmas
svarīgumu un nozīmi valsts turpmākai attīstībai. Studiju programma Finanšu ekonomika ir
vienīga profesionālā maăistra studiju programma finanšu ekonomikā Latvijā. Tā dod iespēju
pamatstudiju beigušajiem turpināt studijas un iegūt nepieciešamas profesionālās zināšanas un
iemaĦas, lai sekmīgi iesaistītos darba tirgū un būt konkurētspējīgiem ne tikai Latvijā, bet arī
Eiropā, studiju laikā studenti var iziet praksi ne tikai Latvijas, bet arī citu ES valstu finanšu
institūcijās un uzĦēmumos, studēt ārzemēs studentu apmaiĦu programmu ietvaros u.c.
Profesionālā maăistra studiju programma Finanšu ekonomika ir izveidota, balstoties uz
LR MK Noteikumiem par otrā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu
(Nr.481) un ievērojot profesijas Finanšu analītiėis standarta prasības. Profesionālā maăistra
studiju programma Finanšu ekonomika ir vienīgā akreditētā profesionālā maăistra studiju
programma Latvijā, kas ir veidota, balstoties uz profesijas standartu Finanšu analītiėis (kods
2413 02).
Studiju programma satur gan teorētiskos studiju kursus, gan arī praksi, tādējādi
nodrošinot studentiem iespēju iegūt zināšanas un iemaĦas, kas ir nepieciešamas praktiskā
darba veikšanai. Programmas absolventi var strādāt par finanšu ekonomistiem, finanšu
menedžeriem, finanšu analītiėiem u.c. banku, uzĦēmējdarbības un publiskajā sektorā, vai kā
pašnodarbināta persona vai individuālais komersants. Programmas absolventi iegūst tiesības
arī turpināt studijas doktorantūrā. Sekmīgi apgūstot studiju programmu, studenti spēs parādīt
gan akadēmiskās kompetences, gan profesionālās kompetences, kas ir nepieciešams darba
tirgū. Bez tam, vairākos studiju kursos sniegtās terminoloăijas zināšanas ne tikai latviešu, bet
arī angĜu valodā uzlabo programmas absolventu darba iespējas uzĦēmumos, kas nodarbojas ar
savas produkcijas vai pakalpojumu eksportu, tādējādi atbalstot eksportspējīgo nozaru attīstību.
Profesionālajā maăistra studiju programmā Finanšu ekonomika iegūtās teorētiskās zināšanas
un praktiskās iemaĦas nodrošina programmas absolventu konkurētspēju darba tirgū Latvijā un
ārpus tās. Mūsdienās jebkuras valsts ekonomikas ilgtspējīgas attīstības nodrošināšanai ir Ĝoti
svarīgas tās spējas, ko pēc programmas apgūšanas iegūst absolventi, piemēram, spēja analizēt
un novērtēt ekonomisko vidi, tirgus attīstības tendences un perspektīvas, spēja plānot un vadīt
uzĦēmuma finanšu darbību, identificēt un pārvaldīt uzĦēmuma darbības finanšu riskus,
kontrolēt normatīvajos aktos noteikto finansiālo darbību reglamentējošo prasību ievērošanu,
kā arī izstrādāt finansiālās darbības operatīvos plānus un stratēăiju.
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2. STUDIJU PROGRAMMAS VISPĀRĒJS RAKSTUROJUMS
2.1. Studiju programmas īstenošanas mērėis, uzdevumi un plānotie rezultāti
Maăistra studiju programmas mērėis ir sagatavot darbam Latvijas un starptautiskajos
uzĦēmumos, finanšu institūcijās speciālistus ar padziĜinātām zināšanām finanšu ekonomikā un
nepieciešamām akadēmiskām un profesionālām kompetencēm, nodrošinot iespēju iegūt
profesionāla maăistra grādu ar tiesībām turpināt studijas doktorantūrā.
Minētā mērėa sasniegšanai izvirzīti šādi uzdevumi:
1. piedāvāt studiju kursus, kuri atbilst standarta Finanšu analītiėis prasībām un
nodrošina finanšu ekonomikas apgūšanu augstākā zinātniskā līmenī nekā
pamatstudijās;
2. piedāvāt zinātnes nozares studiju kursus, kuri dod iespējas izzināt finanšu
ekonomikas problemātiku un apgūt problēmu risināšanas teorētisko pamatojumu
un praktiskos paĦēmienus, īstenojot finanšu, naudas un kredīta politiku valsts,
uzĦēmumu, banku līmenī vai arī strādājot uzĦēmuma struktūrvienībā, kura
organizē un vada finansiālo darbību, vai kā pašnodarbināta persona vai
individuālais komersants;
3. dot iespēju finanšu ekonomikas problēmas izpētīt starptautiskā līmenī, izzināt
ekonomikas attīstības tendences un kopsakarības, saskatīt Latvijas vietu pasaules
un Eiropas ekonomiskajā sistēmā;
4. dot iespēju apgūt iemaĦas teorētisko zināšanu praktiskā lietošanā atbilstoši
finanšu analītiėa pienākumiem.
Studiju programmas plānotie rezultāti
Augstākā līmeĦa profesionālā maăistra studiju programma sniedz padziĜinātas
teorētiskas un praktiskas zināšanas finanšu ekonomikā. Pēc sekmīgi izpildītas studiju
programmas studenti spēj parādīt:
1. Akadēmiskās kompetences.
Studenti spēj parādīt padziĜinātas zināšanas un izpratni par:
- finanšu tirgu un tā analīzes metodēm;
- uzĦēmuma finanšu vadību mainīgajā ekonomiskajā vidē;
- uzĦēmuma finanšu risku novērtēšanu un pārvaldīšanu;
- inovatīvu finanšu instrumentu izstrādi un realizāciju;
- finanšu inženierijas rīkiem un to izmantošanu finanšu problēmu risināšanai;
- vadības lēmumu pieĦemšanu, uzĦēmuma turpmākās darbības plānošanu un
prognozēšanu;
- finanšu analīzes kvantitatīvām metodēm;
- pētījumu veikšanas metodēm;
- darba motivāciju, darba grupām un organizācijas kultūru.
2. Profesionālās kompetences, prasmes.
Studenti spēj patstāvīgi:
- izmantot iegūtās teorētiskās zināšanas augsti kvalificēto profesionālo funkciju
veikšanai;
- analizēt jaunākas tendences finanšu jomā un argumentēti diskutēt par tām;
- veikt finanšu problēmu kritisko analīzi un pieĦemt pamatotus lēmumus to
risināšanai;
- veikt uzĦēmuma finanšu plānošanu un vadību;
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-

sagatavot ieteikumus uzĦēmuma kapitāla piesaistīšanai un atbilstošās kapitāla
struktūras veidošanai;
analizēt dažādus uzĦēmuma darbības aspektus, identificēt un analizēt uzĦēmuma
darbības problēmas;
veikt finanšu aprēėinus, izmantojot modernas informācijas tehnoloăijas;
interpretēt finanšu aprēėinu rezultātus;
identificēt un novērtēt uzĦēmuma darbības finanšu riskus;
lietot jaunākās riska vadības stratēăijas finanšu riska pārvaldīšanai;
analizēt projektus un argumentēt vadības lēmumus;
lasīt speciālo literatūru svešvalodā par finansēm un finanšu vadību;
strādāt ar dažādiem informācijas avotiem pētāmās problēmas analīzei;
argumentēti pamatot savu viedokli un prezentēt to;
pastāvīgi attīstīt savas kompetences.

2.2. Studiju programmas perspektīvais novērtējums no Latvijas valsts interešu
viedokĜa
2.2.1. Programmas atbilstība darba tirgus pieprasījumam – darba un izglītības tirgus
novērtējuma rezultāti par darba vietu pieejamību programmas absolventiem, darba devēju
aptaujas rezultāti
SaskaĦā ar Latvijas Nacionālo attīstības plānu 2007.–2013. valsts izaugsmes mērėa
sasniegšanai ir noteikti trīs nacionālās attīstības prioritātes: izglītots un radošs cilvēks,
uzĦēmumu tehnoloăiskā izcilība un elastība, zinātnes un pētniecības attīstība. Mūsdienās
viens no svarīgākajiem priekšnosacījumiem uzĦēmumu attīstībai, kā arī ilgtspējīgai valsts
tautsaimniecības attīstībai ir izglītotu speciālistu esamība, kad dod iespēju attīstīt ekonomiku
kā uz zināšanām un inovācijām bāzēto. Savukārt, uz zināšanām balstītās ekonomikas attīstība
ir saistīta ar ekonomikas intelektualizāciju, t.sk., darbaspēka augstāku izglītības, zināšanu un
praktisko iemaĦu līmeni, kas apstiprina profesionālās augstākās izglītības programmas
svarīgumu un nozīmi valsts turpmākai attīstībai.
Studiju programmas perspektīvo vērtējumu nosaka:
1.

augstāko profesionālo izglītību finanšu jomā ieguvušu speciālistu nepieciešamība
finanšu vadības posteĦos valsts, uzĦēmumu, finanšu institūciju līmeĦos. Finanšu
resursu efektīva izmantošana ir svarīgs konkurētspējīgas ekonomikas attīstības
priekšnosacījums. Īpaši aktuāla finanšu pārvaldības problēma kĜūst sakarā ar mainīgo
ekonomisko vidi. Ekonomikas atveseĜošanās procesa nodrošināšanai ir nepieciešami
labi speciālisti finanšu jomā – finanšu analītiėi, kuri spēj analizējot jaunākas
tendences ekonomikā, veikt finanšu problēmu kritisko analīzi, identificēt un novērtēt
uzĦēmuma darbības finanšu riskus, kā arī lietot jaunākās riska vadības stratēăijas
finanšu riska pārvaldīšanai;
2. Finanšu analītiėa izglītību nepiedāvā citas Latvijas augstskolas. Profesionālā maăistra
studiju programma palīdzēs risināt valstī tālākizglītības problēmu. Piedāvātā maăistra
studiju programma ir gan profesionālo, gan akadēmisko bakalaura studiju
turpinājums;
3. piedāvātas maăistra studiju programmas turpināšanas iespējas doktorantūrā.
Studiju programma ir oriăināla no Latvijas Universitātes un Latvijas augstskolu
viedokĜa. Pirmkārt, tā ir pirmā un vienīga profesionālā maăistra studiju programma finanšu
ekonomikā ar kvalifikāciju finanšu analītiėis. Otrkārt, piedāvātā profesionālā maăistra studiju
programma dod iespēju akadēmiskā bakalaura grādu ieguvušajiem turpināt studijas un iegūt
profesionālo kvalifikāciju, saĦemt pietiekamas profesionālās zināšanas, lai sekmīgi iesaistītos
darba tirgū un būt konkurētspējīgiem. Treškārt, piedāvātā programma dod iespēju turpināt
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studijas un iegūt profesionālā maăistra grādu tiem, kuri iepriekšējā studiju programmā ir
ieguvuši atbilstošu profesionālo kvalifikāciju. Ceturtkārt, programma nodrošina studējošiem
arī perspektīvas pēc programmas apgūšanas turpināt studijas doktorantūrā. Piektkārt,
programmā tiek īstenota jauna metodiskā pieeja maăistra darba izstrādāšanā, t.i., maăistra
darbus izstrādā un aizstāv kā reālus investīciju projektus. Projekta izstrādāšana ir tieši saistīta
ar praksi, kuras laikā maăistrantiem jāsavāc un jāapstrādā nepieciešamā informācija un
jāizstrādā projekta atsevišėas sadaĜas.
Tādējādi, profesionālā maăistra studiju programma Finanšu ekonomika nodrošina
finanšu nozares zinātĦu teorētiskajos pamatos sakĦotas, profesijas standartiem atbilstošas,
praktiski piemērojamas profesionālās studijas.
Profesionālā maăistra studiju programma izstrādāta, pilnveidojot iepriekšējā akreditācijā
apstiprināto programmas saturu atbilstoši darba tirgus prasībām un nodarbinātības iespējām
programmas absolventiem.
Darba devēju aptauju rezultāti (veiktas 2008./2009. un 2009./2010. akadēmiskajos
gados) parādīja programmas nepieciešamību un apstiprināja programmas absolventu
konkurētspēju darba tirgū. Analizējot veiktās aptaujas rezultātus, var secināt, ka darba devēji
Ĝoti pozitīvi (atbildes „izcili”, „teicami”, „loti labi”) vērtē profesionālā maăistra studiju
programmas Finanšu ekonomika saturu, programmas absolventu spējas praktiski pielietot
studiju laikā iegūtās zināšanas un konkurētspēju tirgū (sk. 3. pielikumu).
Studentu iespējas studiju laikā:
- prakse ne tikai Latvijas, bet arī citu ES valstu finanšu institūcijās un uzĦēmumos;
- studijas ārzemēs studentu apmaiĦu programmu ietvaros;
- vieslektoru lekcijas (praktiėi un vieslektori no Latvijas un ārzemēm);
- dalība starptautiskajās zinātniskās konferencēs un starptautiskajos projektos.
Studentu iespējas pēc studijām
Programmas absolventi var strādāt par finanšu ekonomistiem, finanšu menedžeriem,
finanšu analītiėiem u.c. banku, uzĦēmējdarbības un publiskajā sektorā, vai kā pašnodarbināta
persona vai individuālais komersants. Programmas absolventi iegūst tiesības arī turpināt
studijas doktorantūrā (pašlaik divi programmas absolventi turpina studijas doktorantūrā).
2.2.2. Profesionālā maăistra studiju programmas Finanšu ekonomika atbilstība
profesionālās augstākās izglītības standartam un profesijas standartam Finanšu analītiėis
Profesionālā maăistra studiju programma Finanšu ekonomika ir izveidota, balstoties uz
LR MK „Noteikumiem par otrā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu”
(Nr.481). Profesionālā maăistra studiju programmas Finanšu ekonomika (PLK) salīdzinājums
ar otrā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības valsts standarta prasībām ir parādīts
2.1. tabulā.
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2.1. tabula
Profesionālā maăistra studiju programmas Finanšu ekonomika salīdzinājums ar otrā
līmeĦa profesionālās augstākās izglītības valsts standarta prasībām1

Otrā līmeĦa profesionālās augstākās
izglītības valsts standarts
Maăistra programmas apjoms ir vismaz 40
kredītpunktu (KP)

Profesionālā maăistra studiju programma
Finanšu ekonomika
Programmas apjoms personām ar akadēmisko
bakalaura grādu un profesionālā bakalaura grādu
(bez profesionālās kvalifikācijas) programmas
apjoms 80 KP.
Programmas apjoms personām ar iepriekš iegūtu
profesionālo kvalifikāciju 40 KP.

Maăistra programmas obligāto saturu veido:
18.1. studiju kursi, kas nodrošina jaunāko
80 kredītpunktu programma: 22 KP
sasniegumu apguvi nozares teorijā un praksē
un kuru apjoms ir vismaz 7 kredītpunkti;
40 kredītpunktu programma: 7 KP
18.2. pētnieciskā darba, jaunrades darba,
projektēšanas darba un vadībzinību studiju
kursi, kuru apjoms ir vismaz 5 kredītpunkti;
18.3. pedagoăijas un psiholoăijas studiju
kursi, kuru apjoms ir vismaz 2 kredītpunkti;
18.4. prakse, kuras apjoms ir vismaz 6
kredītpunkti;
18.5. valsts pārbaudījums, kura sastāvdaĜa ir
maăistra darba vai diplomdarba
(diplomprojekta) izstrādāšana un
aizstāvēšana un kura apjoms ir vismaz 20
kredītpunktu.
19. Izpildot uzĦemšanas prasības attiecīgajā
maăistra programmā, maăistra programmā
var imatrikulēt izglītojamos ar iepriekš
iegūtu profesionālo bakalaura grādu vai
akadēmisko bakalaura grādu, vai
profesionālo kvalifikāciju, kura iegūta,
pabeidzot vismaz četru gadu studiju
programmu.

80 kredītpunktu programma: 10 KP
40 kredītpunktu programma: 5 KP
80 kredītpunktu programma: 2 KP
40 kredītpunktu programma: 2 KP
80 kredītpunktu programma: prakse 26 KP
40 kredītpunktu programma: prakse 6 KP
Maăistra darba izstrādāšana un aizstāvēšana
(20 KP)

80 kredītpunktu programma: bakalaura grāds vai
otrā līmeĦa profesionālā augstākā izglītība
ekonomikā vai vadībzinātnē vai tai pielīdzināma
augstākā izglītība; bakalaura vai maăistra grāds
citās sociālo zinātĦu nozarēs vai radniecīgo zinātĦu
nozarēs: matemātikā, datorzinātnē, informācijas
tehnoloăijās, fizikā vai inženierzinātnē un divu
gadu darba pieredze uzĦēmējdarbības vai
ekonomikas jomā
40 kredītpunktu programma: otrā līmeĦa
profesionālā augstākā izglītība ekonomikā vai
vadībzinātnē vai tai pielīdzināma augstākā izglītība
(40 kredītpunkti)

1

PLK – pilna laika studiju programma studentiem, kuriem ir: 1) bakalaura grāds vai otrā līmeĦa profesionālā
augstākā izglītība ekonomikā vai vadībzinātnē; vai 2) bakalaura vai maăistra grāds citās sociālo zinātĦu nozarēs
vai radniecīgo zinātĦu nozarēs: matemātikā, datorzinātnē, informācijas tehnoloăijās, fizikā vai inženierzinātnē un
divu gadu darba pieredze uzĦēmējdarbības vai ekonomikas jomā.
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2.1. tabulas turp.
Otrā līmeĦa profesionālās augstākās
izglītības valsts standarts

Profesionālā maăistra studiju programma
Finanšu ekonomika

20. Maăistra programmā izglītojamie ar
iepriekš iegūtu akadēmisko bakalaura grādu
iegūst piektā līmeĦa profesionālo
kvalifikāciju.

21. Studiju kursu izvēli maăistra
programmā, studiju kursu saturu un apjomu,
kā arī prakses saturu atbilstoši iegūstamajam
grādam nosaka profesijas standarts.

80 kredītpunktu programma: studējošiem ar
iepriekš iegūtu akadēmiskā bakalaura grādu pēc
studiju programmas sekmīgas pabeigšanas piešėir
piektā līmeĦa profesionālo kvalifikāciju “finanšu
analītiėis”.
80 kredītpunktu programmā var tikt imatrikulēti
tikai tie studenti, kuriem jau ir profesionālā
kvalifikācija
Sk. salīdzinājumu ar profesijas standartu “finanšu
analītiėis”.

22. Pēc maăistra programmas apguves
piešėir profesionālo maăistra grādu nozarē,
starpnozarē, kopnozarē vai profesijā.

Piešėir profesionālā
ekonomikā.

maăistra

grādu

finanšu

23. Profesionālais maăistra grāds dod
tiesības, izpildot uzĦemšanas prasības
attiecīgajā doktora studiju programmā,
turpināt izglītību doktora studiju
programmā.

Iegūtais grāds dod tiesības turpināt izglītību doktora
studiju programmā.

Analizējot veikto profesionālā maăistra studiju programmas Finanšu ekonomika
salīdzinājumu ar otrā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu (MK
noteikumu IV. SadaĜa. Maăistra programmas obligātais saturs), var secināt, ka profesionālā
maăistra studiju programma Finanšu ekonomika tam pilnībā atbilst.
Profesionālā maăistra studiju programma Finanšu ekonomika ir izveidota, ievērojot
profesijas Finanšu analītiėis standarta prasības. Profesionālā maăistra studiju programmas
Finanšu ekonomika salīdzinājums ar profesijas Finanšu analītiėis standartu ir parādīts
2.2. tabulā.
2.2. tabula
Profesionālā maăistra studiju programmas Finanšu ekonomika salīdzinājums ar
profesijas Finanšu analītiėis standartu
Zināšanas
Eiropas Savienības un starptautisko
organizāciju nostādnes finanšu
analīzes un plānošanas jomā;
Finanšu teorijas
Makroekonomika

Zināšanu līmenis
Priekšstats Izpratne Lietošana
x

x
x

Mikroekonomika

x

Monetārā un banku ekonomika

x

Programmas atbilstība

Finanšu vadība, Starptautiskās finanses
Finanšu vadība
Kurss ir apgūts iepriekšējās augstākās
izglītības programmā
Kurss ir apgūts iepriekšējās augstākās
izglītības programmā
Kurss ir apgūts iepriekšējās augstākās
izglītības programmā
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2.2. tabulas turp.
Zināšanas
Publiskās finanses
Statistika

Zināšanu līmenis
Priekšstats Izpratne Lietošana
x
x

Ekonomiskā informātika

x

Finansiālās darbības starptautiskā
vide
Tirgvedība
Cenas un cenu veidošana

x
x
x
x

Komercdarbības ekonomika
Finanšu grāmatvedība

x

Vadības grāmatvedība
Finanšu analīze un vadība
Komercdarbības un finanšu
tiesības
Finanšu informatīvas sistēmas
Divas svešvalodas saziĦas līmenī

x
x
x

SaziĦas prasme

x

Komercdarbības ētika

x

Stratēăiskā vadīšana

x

Darba aizsardzība

x

Darba tiesiskās attiecības

x

Vides aizsardzība

x

x
x

Programmas atbilstība
Valsts budžeta politika un vadība
Kurss ir apgūts iepriekšējās augstākās
izglītības programmā
Kurss ir apgūts iepriekšējās augstākās
izglītības programmā
Starptautiskās finanses
Finanšu pakalpojumu tirgvedība
Vadības grāmatvedība
UzĦēmumu stratēăiskā un operatīvā
plānošana, Finanšu vadība
Kurss ir apgūts iepriekšējās augstākās
izglītības programmā
Vadības grāmatvedība
Finanšu vadība
Komerctiesības
Finanšu analīzes kvantitatīvās metodes
Apgūts iepriekšējās augstākās izglītības
programmā
Terminoloăija angĜu valodā vairākos
studiju kursos (piemēram,
Starptautiskās finanses, Finanšu vadība,
Naudas teorija un politika u.c.)
Zināšanu lietošana vairākos studiju
kursos
Kurss ir apgūts iepriekšējās augstākās
izglītības programmā
UzĦēmumu stratēăiskā un operatīvā
plānošana
Kurss ir apgūts iepriekšējās augstākās
izglītības programmā
Komerctiesības
Kurss ir apgūts iepriekšējās augstākās
izglītības programmā

Analizējot profesionālā maăistra studiju programmas Finanšu ekonomika salīdzinājumu
ar profesijas Finanšu analītiėis standartu, ir jāĦem vērā, ka programma Finanšu ekonomika ir
veidota uz četrgadīgas profesionālo studiju programmas un akadēmiskās bakalaura
(četrgadīgas vai trīsgadīgas) studiju programmas bāzes. Tas nozīmē, ka daĜu profesijas
standartā noteikto prasmju un zināšanu studējošie ir apguvuši pirms studiju uzsākšanas
profesionālā maăistra studiju programmā (piem., mikroekonomika, makroekonomika,
ekonomiskā informātika, svešvalodas u.c.). Maăistra studiju programma Finanšu ekonomika
nodrošina padziĜinātu finanšu ekonomikas, kā arī profesionālo prasmju un iemaĦu apguvi, lai
varētu izpildīt finanšu analītiėim uzliktos pienākumus un uzdevumus.
Balstoties uz veikto salīdzinājumu, var secināt, ka profesionālā maăistra studiju
programma Finanšu ekonomika atbilst profesijas standartā noteiktajam kvalifikācijas līmenim.
Profesionālā maăistra studiju programma izstrādāta, pilnveidojot iepriekšējā akreditācijā
apstiprināto programmas saturu atbilstoši ekspertu rekomendācijām, darba tirgus prasībām un
nodarbinātības iespējām programmas absolventiem.
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2.3. Profesionālā maăistra studiju programmas Finanšu ekonomika salīdzinājums
ar līdzīgām studiju programmām
Profesionālā maăistra studiju programmas Finanšu ekonomika salīdzinājums ar citām
līdzīgām studiju programmām ir veikts, lai noteiktu programmas konkurētspēju, novērtētu tās
struktūru un saturu salīdzinājumā ar citām programmām.
Pēc Augstākās izglītības kvalitātes un novērtējuma centra datiem Latvijā pēc profesijas
standarta Finanšu analītiėis ir akreditēta tikai viena maăistra studiju programma – Latvijas
Universitātes profesionālā maăistra studiju programma Finanšu ekonomika. Šī iemesla dēĜ
studiju programma tiek salīdzināta ar citām programmām, kas ir akreditētas Latvijā pēc
profesijas standarta Finansists (profesijas kods 2412 01) – Banku Augstskolas profesionālā
maăistra studiju programma Finanses un Rēzeknes Augstskolas profesionālā maăistra studiju
programma Finanšu vadība (sk. 10. pielikumu).
1. Salīdzinājums ar Banku Augstskolas profesionālā maăistra studiju programmu Finanses
2.3. tabula
Profesionālā maăistra studiju programmas Finanšu ekonomika salīdzinājums ar
Banku Augstskolas profesionālā maăistra studiju programmu Finanses
Banku Augstskolas profesionālā maăistra
studiju programma Finanses

Profesionālā maăistra studiju programma
Finanšu ekonomika

Studiju kursi
KP
Studiju kursi
Studiju kursi, kuri nodrošina zināšanu apguvi nozares teorijā un praksē
Mūsdienu finansu teorijas
2
Naudas teorija un politika
UzĦēmumu finansu vadība
4
Finanšu vadība
Risku vadīšana
4
Finanšu risku analīze
Banku un finansu tirgi
4
Starptautiskās finanses
Finansu grāmatvedība un analīze
2
Vadības grāmatvedība
Stratēăiskā vadīšana
2
UzĦēmumu stratēăiskā un operatīvā
plānošana
Investīciju politika
2
Banku vadība
4
Komercbanku vadība
Apdrošināšanas finansu vadība
4
NodokĜu politika Eiropas vidē
4
NodokĜu politika un administrēšana
Personāla vadīšana
4
Valsts budžeta politika un vadība
Komerctiesības
Finanšu instrumentu portfeĜu vadība
un analīze

KP
2
3
2
2
2
2

3
3
2
2
3

Finanšu pakalpojumu tirgvedība

2

Finanšu inženierija

3
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2.3. tabulas turp.
Banku Augstskolas profesionālā maăistra
studiju programma Finanses

Profesionālā maăistra studiju programma
Finanšu ekonomika

Pētnieciskā, jaunrades, projektēšanas darba un vadībzinību kursi
Projektu izstrāde un vadība
2
Projektu vadīšana un finansēšana
Pētniecības metodes biznesā
2
Pētnieciskā darba problemātika un
metodoloăija
Finansu modelēšana un
2
Finanšu analīzes kvantitatīvās
prognozēšana
metodes
Pedagoăijas un psiholoăijas kursi
6
Pedagoăijas un psiholoăijas kursi
Prakse
6
Prakse
Maăistra darbs
20
Maăistra darbs
Kopā:
60
Kopā:
(96)

2
2
2
2
26
20
80

Galvenā atšėirība starp programmām ir saistīta ar prakses apjomu – 6 KP Banku
Augstskolas un 26 KP LU programmā (sk. 2.3. tabulu). Programmu satura salīdzinājums
liecina, ka tās ir relatīvi līdzīgas, tomēr Banku Augstskolas profesionālā maăistra studiju
programmā Finanses ir iekĜauti tādi kursi kā „Apdrošināšanas finansu vadība”, „Banku un
finanšu tirgi” un „Personāla vadīšana”, kas ir saistīts ar to, ka pilna laika klātienes studiju
programma Banku Augstskolā ir garāka – 2,5 gadi (96 KP), ja iepriekš ir iegūts akadēmiskais
bakalaura grāds. Jāatzīmē, ka Banku Augstskolas profesionālo maăistra studiju programmu
Finanses atšėirībā no programmas Finanšu ekonomika ir iespējams apgūt tikai pilna laika
studiju formā.
Būtiska programmas Finanšu ekonomika īpatnība ir saistīta ar maăistra darbu, kas tiek
izstrādāts investīciju projekta veidā. Maăistra darba ietvaros studenti izstrādā investīciju
projektu konkrētās uzĦēmējdarbības idejas īstenošanai: pamato idejas aktualitāti, veic nozares
un tās attīstības tendenču analīzi, izpēta uzĦēmuma darbības nodrošināšanai nepieciešamos
resursus, izstrādā mārketinga pasākumus uzĦēmuma produkcijas vai pakalpojumu virzīšanai
tirgū, kā arī identificē galvenos uzĦēmējdarbības riskus un izstrādā pasākumus to mazināšanai.
Liela uzmanība tiek pievērsta projekta finanšu plānošanai, ieguldījumu atmaksāšanas laika
novērtēšanai. Tādējādi, maăistra darbs pēc aizstāvēšanas ir gatavs investīciju projekts, kas var
tikt realizēts praksē.
2. Salīdzinājums ar Rēzeknes Augstskolas profesionālā maăistra studiju programmu Finanšu
vadība
Rēzeknes Augstskolas profesionālā maăistra studiju programmā Finanšu vadība ir
izstrādāta reflektantiem ar iepriekš iegūtu profesionālo bakalaura grādu vai profesionālo
kvalifikāciju (iegūta, pabeidzot vismaz četru gadu studiju programmu ekonomikā,
vadībzinātnē vai uzĦēmējdarbībā). Programmu salīdzinājums 2.4. tabulā.
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2.4. tabula
Profesionālās maăistra studiju programmas Finanšu ekonomika salīdzinājums ar
Rēzeknes Augstskolas profesionālā maăistra studiju programmu Finanšu vadība
Rēzeknes Augstskolas profesionālā
Profesionālā maăistra studiju programma
maăistra studiju programma Finanšu
Finanšu ekonomika
vadība
Studiju kursi
KP
Studiju kursi
KP
Studiju kursi, kuri nodrošina zināšanu apguvi nozares teorijā un praksē
UzĦēmējdarbības stratēăiskā vadīšana
3
UzĦēmumu stratēăiskā un operatīvā
plānošana
Risku vadīšana
3
Finanšu risku analīze
2
Finanšu teorijas un politika
NodokĜu sistēmas
Inovāciju vadība
ES ekonomiskā un monetārā integrācija

3
3
2
3

Naudas teorija un politika
NodokĜu politika un administrēšana

Finanšu inženierija
Pētnieciskā darba, jaunrades darba, projektēšanas darba un vadībzinību studiju kursi
Pētnieciskā darba metodoloăija
2
Pētnieciskā darba problemātika un
metodoloăija
Projektu vadība
3
Biznesa novērtēšana
3
Statistiskās metodes ekonomikā un
2
Finanšu analīzes kvantitatīvās
biznesā
metodes
Finanšu modelēšana un prognozēšana
2
Korporatīvo finanšu analīze
3
Finanšu vadība
Starptautiskie finanšu pārskatu standarti
3
Vadības grāmatvedība
Apdrošināšanas finanšu vadība
3
Starptautiskās finanses
2
Starptautiskās finanses
Kvalitātes vadības sistēmas
2
Reăionālā politika un ekonomika
2
Finanšu instrumentu portfeĜu vadība
un analīze
Komerctiesības
Komercbanku vadība
Finanšu pakalpojumu tirgvedība
Pedagoăijas un psiholoăijas kursi
6
Pedagoăijas un psiholoăijas kursi
Prakse
6
Prakse
Maăistra darbs
20
Maăistra darbs
Kopā:
70
Kopā:

2

3
2
2
2

3
2
2

3
2
3
2
2
26
20
80

Salīdzinājuma ar Rēzeknes Augstskolas profesionālā maăistra studiju programmu
Finanšu vadība, Latvijas Universitātes Profesionālā maăistra studiju programma Finanšu
ekonomika ir iekĜauti arī kursi, kas sniedz studentiem plašākas zināšanas, kas ir nepieciešamas
finanšu analītiėim, t.sk., arī finanšu instrumentu portfeĜu vadībā un analīzē, finanšu
inženierijā, nodokĜu, budžeta politikas analīzes, komerctiesību u.c. jomās.
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Jāatzīmē, ka Rēzeknes Augstskolas profesionālā maăistra studiju programmu Finanšu
vadība atšėirībā no programmas Finanšu ekonomika ir iespējams apgūt tikai nepilna laika
studiju formā.
3. Salīdzinājums ar ārvalstu studiju programmām
- Vitauta Dižā Universitātes (Vytautas Magnus University) maăistra studiju programma
Finanses un bankas (Finansai ir bankininkyst÷)
Vitauta Dižā Universitātē (KauĦa, Lietuva) maăistra studiju programmas garums ir 2
gadi (4 semestri). Programmu veido 10 obligātie kursi, 6 izvēles kursi (jāizvēlas 3 studiju
kursi), 2 kursa darbi un maăistra darbs. Programmas apjoms – 80 kredītpunkti (sk.
2.5. tabulu).
2.5. tabula
Profesionālās maăistra studiju programmas Finanšu ekonomika salīdzinājums ar
Vitauta Dižā Universitātes maăistra studiju programmu Finanses un bankas
Vitauta Dižā Universitātes (Vytautas
Magnus University) maăistra studiju
programma Finanses un bankas
Studiju kursi
KP
Obligātie studiju kursi
Finanšu ekonomika
4
Makroekonomiskās vides analīze
4
Grāmatvedības harmonizācija ES
4
UzĦēmējdarbības finansēšanas
modeĜi un instrumenti
Eiropas finanšu tirgus un institūciju
integrācija un ES paplašināšanās
Finanšu risku pārvaldīšana
Starptautiskās
uzĦēmējdarbības
finanses
Mūsdienu finanšu vadības
problēmas

4

Investīciju analīze un vadība
Stratēăiskā finanšu vadība

4
4

Profesionālā maăistra studiju programma
Finanšu ekonomika
Studiju kursi

KP

Komercbanku vadība

3

Vadības grāmatvedība

2

Finanšu risku analīze

2

Finanšu instrumentu portfeĜu vadība
un analīze
Projektu vadīšana un finansēšana
Pētnieciskā darba problemātika un
metodoloăija
NodokĜu politika un administrēšana
Naudas teorija un politika

3

Starptautiskās finanses

2

UzĦēmumu stratēăiskā un operatīvā
plānošana

2

4
4
4

4

2
2
3
2

Izvēles studiju kursi
12
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2.5. tabulas turp.
Vitauta Dižā Universitātes (Vytautas
Magnus University) maăistra studiju
programma Finanses un bankas

Kursa darbs (I, II)

Profesionālā maăistra studiju programma
Finanšu ekonomika
Valsts budžeta politika un vadība
Komerctiesības
Finanšu pakalpojumu tirgvedība
Finanšu inženierija
Starptautiskās finanses
Finanšu vadība
Finanšu analīzes kvantitatīvās
metodes
Organizāciju psiholoăija

2
2
2
3
2
3
2

Prakse
Maăistra darbs

6
20
40

2

8

Maăistra darbs
Kopā:

20
80

Kopā:

Vitauta Dižā Universitātes maăistra studiju programmā Finanses un bankas ir daudz
akadēmisko kursu, kas ir saistīti ar starptautiskajiem finanšu un finanšu vadības aspektiem, ar
finanšu tirgus un institūciju integrāciju ES. Programmā nav paredzēta prakse.
Vitauta Dižā Universitātes maăistra studiju programmā Finanses un bankas ir paredzēti
arī 2 kursa darbi (Tiriamasis darbas), kuri tiek izstrādāti grupās pa 2 studentiem un tiek
prezentēti semināru vai konferenču laikā.
- Liverpūles Universitātes (University of Liverpool) maăistra studiju programma Finanses
(Finance, MSc/PGDip/PGCert)
Liverpūles Universitātes (University of Liverpool) maăistra studiju programmas
Finanses garums ir 1 gads (pilna laika studijas) vai 2 gadi (nepilna laika studijas). Programmas
apjoms – 180 kredīti (60 ECTS = 40kredītpunkti). Programmu veido 6 obligātie studiju kursu
moduĜi un 2 izvēles (sk. 2.6. tabulu).
2.6. tabula
Profesionālā maăistra studiju programmas Finanšu ekonomika salīdzinājums ar
Liverpūles Universitātes maăistra studiju programmu Finanses
Liverpūles Universitātes maăistra studiju
programma Finanses

Profesionālā maăistra studiju programma
Finanšu ekonomika

Studiju kursi
Obligātie studiju kursi
Kvantitatīvās analīzes metodes

KP

Studiju kursi

3,33

Korporatīvās finanses
Finanšu ekonomika
Makroekonomiskā teorija
Finanšu tirgi

3,33
3,33
3,33
3,33

Finanšu analīzes kvantitatīvās
metodes
Finanšu vadība

KP
2
3
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2.6. tabula
Liverpūles Universitātes maăistra studiju
programma Finanses

Profesionālā maăistra studiju programma
Finanšu ekonomika

Kvantitatīvās metodes pētījumiem II

3,33

Maăistra darbs
Izvēles studiju kursi

13,33

Pētnieciskā darba problemātika un
metodoloăija
Maăistra darbs

PortfeĜu teorija
Starptautiskās finanses
Finanšu inženierija
Nauda un bankas

3,33
3,33
3,33
3,33

Finanšu instrumentu portfeĜu vadība
un analīze
Starptautiskās finanses
Finanšu inženierija
Naudas teorija un politika
Komercbanku vadība
UzĦēmumu stratēăiskā un operatīvā
plānošana
Valsts budžeta politika un vadība
Komerctiesības
NodokĜu politika un administrēšana
Finanšu pakalpojumu tirgvedība
Vadības grāmatvedība
Finanšu risku analīze
Projektu vadīšana un finansēšana
Organizāciju psiholoăija
Prakse

2
20
3
2
3
2
3
2
2
2
3
2
2
2
2
2
26

Salīdzinot abu programmu iekĜautos studiju kursus, ir jāatzīmē, ka studiju kursi ir
līdzīgi, tomēr profesionālajā maăistra studiju programmā Finanšu ekonomika ir iekĜauti arī
kursi, kas sniedz studentiem plašākas zināšanas, kas ir nepieciešamas finanšu analītiėim, t.sk.,
arī nodokĜu, budžeta politikas analīzes, komerctiesību u.c. jomās. Programmā iekĜautie studiju
kursi dod iespēju iegūt plašākas teorētiskās zināšanas. Bez tam, būtiska programmas Finanšu
ekonomika priekšrocība ir prakse, kas Ĝauj iegūt profesijai nepieciešamās kompetences.
Secinājums: balstoties uz profesionālā maăistra studiju programmas Finanšu ekonomika
veikto salīdzinājumu ar citām programmām, jāatzīmē, ka Finanšu ekonomika ir vienīgā
profesionālā maăistra studiju programma Latvijā, kas ir akreditētas pēc profesijas standarta
Finanšu analītiėis. Salīdzinājums ar citām līdzīgām studiju programmām, kas ir akreditētas
Latvijā pēc profesijas standarta Finansists, parādīja, ka profesionālā maăistra studiju
programmas Finanšu ekonomika ir vienīga Latvijā, kas nodrošina profesionālā maăistra grāda
iegūšanu gan pilna, gan nepilna laika studiju formā. Salīdzinājums ar ārvalstu studiju
programmām parādīja studiju programmas Finanšu ekonomika atbilstību starptautiskajām
prasībām.
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2.4. Studiju programmas organizācija
Studiju programma veidota atbilstoši MK Noteikumu par otrā līmeĦa profesionālās
augstākās izglītības valsts standartu (Nr.481), profesijas Finanšu analītiėis standarta
prasībām, kā arī atbilstoši Izglītības likuma, Augstskolu likuma un Profesionālās izglītības
likuma prasībām. Lai nodrošinātu studiju programmas kvalitatīvu funkcionēšanu, pārskata
periodā ir veikta studiju programmas pilnveidošana, Ħemot vērā studentu, absolventu un darba
devēju aptauju izvērtēšanas rezultātus, kā arī Ħemto vērā iepriekšējās akreditācijas ieteikumus.
Programmas absolventi iegūst profesionālā maăistra grādu finanšu ekonomikā un Finanšu
analītiėa kvalifikāciju.
Profesionālā maăistra studiju programma Finanšu ekonomika tiek īstenota Latvijas
Universitātes Ekonomikas un vadības fakultātē. Profesionālā maăistra studiju programma
Finanšu ekonomika ir īstenojama vairākās studiju formās: pilna laika klātienes un nepilnas
laika klātienes un neklātienes formā, latviešu un angĜu valodās.
Pilna laika klātienes forma paredz studiju ilgumu 2 gadi (jeb 4 semestri), studiju
programmas apjoms ir 80 kredītpunkti. Pēc sekmīgas studiju programmas prasību izpildes
pilna laika klātienē studējošie saĦem augstākā līmeĦa profesionālās izglītības diplomu par
profesionālo maăistra grādu finanšu ekonomikā un iegūst finanšu analītiėa kvalifikāciju, kas
atbilst piektajam profesionālās kvalifikācijas līmenim, Profesiju standartam „Finanšu
analītiėis” (kods 2413 02) un otrā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības valsts standartam.
Nepilna laika klātienes forma paredz studiju ilgumu 1,5 gadi (jeb 3 semestri), studiju
programmas apjoms ir 40 kredītpunkti. Pēc sekmīgas studiju programmas prasību izpildes
nepilna laika klātienē studējošie saĦem augstākā līmeĦa profesionālās izglītības diplomu par
profesionālo maăistra grādu finanšu ekonomikā.
Studiju programmas saturs nodrošina profesionālās darbības veikšanai nepieciešamo
profesionālo kompetenci — zināšanu, prasmju un attieksmju kopumu. Studiju programmas
detalizēta struktūra ir parādīta 2.7. un 2.8. tabulās.
2.7. tabula
Profesionālā maăistra studiju programmas Finanšu ekonomika struktūra (PLK)
Studiju kursu daĜa, procentos

Apjoms
kredītpunktos

Studiju kursa daĜas
īpatsvars programmā,
procentos

A daĜa
Studiju kursi, kas nodrošina jaunāko sasniegumu
apguvi, nozares teorijā un praksē

65
12

81%
15%

Pētnieciskā darba, jaunrades darba, projektēšanas
darba un vadībzinību studiju kursi

7

9%

Prakse
Maăistra darbs
B daĜa
Studiju kursi, kas nodrošina jaunāko sasniegumu
apguvi, nozares teorijā un praksē

26
20
15
10

33%
25%
19%
13%

Pētnieciskā darba, jaunrades darba, projektēšanas
darba un vadībzinību studiju kursi

3

4%

Pedagoăijas un psiholoăijas studiju kursi
Studiju programma

2
80

3%
100%
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Nozīmīgas programmas sastāvdaĜas ir prakse un maăistra darba izstrādāšana un
aizstāvēšana, kas kopā veido 58% no kopējā programmas kursu apjoma.
2.8.tabula
Profesionālā maăistra studiju programmas Finanšu ekonomika struktūra (NLK)
Studiju kursu daĜa, procentos

Apjoms
Studiju kursa daĜas
kredītpunktos īpatsvars programmā,
procentos

A daĜa
Studiju kursi, kas nodrošina jaunāko
sasniegumu apguvi, nozares teorijā un praksē

32
4

80%
10%

Pētnieciskā darba, jaunrades darba,
projektēšanas darba un vadībzinību studiju
kursi
Prakse
Maăistra darbs
B daĜa
Studiju kursi, kas nodrošina jaunāko
sasniegumu apguvi, nozares teorijā un praksē

2

5%

6
20
8
3

15%
50%
20%
8%

3

8%

2
40

5%
100%

Pētnieciskā darba, jaunrades darba,
projektēšanas darba un vadībzinību studiju
kursi
Pedagoăijas un psiholoăijas studiju kursi
Studiju programma

Nozīmīgas programmas sastāvdaĜas ir prakse un maăistra darba izstrādāšana un
aizstāvēšana, kas kopā veido 65% no kopējā programmas kursu apjoma.
Profesionālā maăistra studiju programmas kursu sadalījums atbilst LR MK
„Noteikumiem par otrā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu” (MK
noteikumu Nr. 481 IV. SadaĜa. Maăistra programmas obligātais saturs).
Pārskata periodā ir veikta studiju programmas pilnveidošana, lai nodrošinātu
programmas aktualitāti un atbilstību darba tirgus prasībām, kā arī Ħemot vērā studentu,
absolventu un darba devēju aptauju izvērtēšanas rezultātus. Tika aktualizētas studiju kursu
programmas un apraksti, palielināts stundu skaits atsevišėiem studiju kursiem, kā arī veikta
studiju kursu aprakstu saskaĦošana ar mērėi izslēgt atkārtošanas iespējamību un nodrošināt
atsevišėu studiju kursu saskaĦotību.
80 kredītpunktu programmā ir izdarītas šādas izmaiĦas salīdzinājumā ar 2005.gadā
akreditēto profesionālo studiju programmu (sk. 2.9. tabulu):
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2.9. tabula
Profesionālā maăistra studiju programmas Finanšu ekonomika (PLK) izmaiĦas

2005.gadā akreditētās programmas kursi
2011.gadā akreditējamās programmas kursi
Pr.
Studiju kursi
KP Pr.
Studiju kursi
KP
daĜa
daĜa
Studiju kursi, kas nodrošina jaunāko sasniegumu apguvi, nozares teorijā un praksē
A
Naudas teorija un politika
2 A
Naudas teorija un politika
2
B
Finanšu inženierija
2 B
Finanšu inženierija
3
A
Finanšu risku analīze
2 A
Finanšu risku analīze
2
B
UzĦēmumu stratēăiskā un
2 B
UzĦēmumu stratēăiskā un
2
operatīvā plānošana
operatīvā plānošana
B
Cenas un cenu veidošana
2
B
Komerctiesības
2 B
Komerctiesības
2
B
Finanšu pakalpojumu
2 B
Finanšu pakalpojumu
2
tirgvedība
tirgvedība
A
PortfeĜa analīze un vadība
2 A
Finanšu instrumentu portfeĜu
3
vadība un analīze
A
NodokĜu sistēma un
4 A
NodokĜu politika un
3
administrēšana
administrēšana
A
Vadības grāmatvedība
2 A
Vadības grāmatvedība
2
B
Starptautiskās finanses
2 B
Starptautiskās finanses
2
A
Korporatīvās finanses
3
Valsts budžeta politika un
B
2
vadība
Pētnieciskā darba, jaunrades darba, projektēšanas darba un vadībzinību studiju kursi
A
Pētnieciskā darba problemātika 2 A
Pētnieciskā darba problemātika 2
un metodoloăija
un metodoloăija
B
Finanšu analīzes kvantitatīvās 2 B
Finanšu analīzes kvantitatīvās 2
metodes
metodes
A
Projektu vadība un finansēšana
2 A
Projektu
vadīšana
un 2
finansēšana
A
Komercbanku vadība
3 A
Komercbanku vadība
3
A
Finanšu vadība
3
Pedagoăijas un psiholoăijas studiju kursi
B
Organizāciju psiholoăija
2 B
Organizāciju psiholoăija
2
A
Prakse
26 A
Prakse
26
A
Maăistra darbs
20 A
Maăistra darbs
20
A daĜa kopā
68
A daĜa kopā
65
B daĜa kopā
12
B daĜa kopā
15
Pavisam
80
Pavisam
80
IzmaiĦas A daĜā 6 kredītpunktu un B daĜā 2 kredītpunktu apjomā sastāda 10% no
2005. gadā akreditētās programmas apjoma.
A daĜā ir veiktas izmaiĦas, lai nodrošinātu programmas aktualitāti un atbilstību
mainīgajiem tirgus apstākĜiem. Studiju kursu daĜā, kas nodrošina jaunāko sasniegumu apguvi,
23

nozares teorijā un praksē, ir pilnveidots studiju kursa PortfeĜu vadība un analīze (2KP) saturs,
veltot lielāku uzmanību finanšu instrumentu portfeĜu vadībai un finanšu instrumentu analīzei
gan privātām vajadzībām, gan institucionālo investoru darbības kontekstā, veidojot izpratni
par finanšu instrumentu portfeĜu veidošanu, vadību, risku mazināšanu un vadības efektivitātes
novērtēšanu, kā arī ieguldījumu lēmumu pieĦemšanu. ĥemot vērā veiktās studiju kursa satura
izmaiĦas tika mainīts kursa nosaukums uz Finanšu instrumentu portfeĜu analīze un vadība, kā
arī tika palielināts studiju kursa stundu skaits (no 32 ak.st. līdz 48 ak.st.).
Pilnveidots studiju kursa NodokĜu sistēma un administrēšana saturs, lielāku uzmanību
pievēršot nodokĜu politikai, lai nodrošinātu labāku studentu izpratni par LR NodokĜu politiku
kopumā un spēju patstāvīgi analizēt, aprēėināt un piemērot praktiskajās situācijas nodokĜu
normatīvos aktus, kā arī veikt to ekonomisku novērtēšanu un plānošanu. ĥemot vērā izmaiĦas
studiju kursa saturā tika mainīts kursa nosaukums uz NodokĜu politika un administrēšana un
samazināts studiju kursa stundu skaits (no 64 ak.st. līdz 48 ak.st.).
Pārskata periodā tika aktualizēts studiju kursa Finanšu inženierija saturs, liekot uzsvaru
uz finanšu inženierijas konceptuālo rīku (vērtības teorija, vērtspapīru portfeĜu teorija u.c.) un
fizisko rīku (fiksēta ienesīguma vērtspapīri, akcijas, opcijas u.c.) pielietojumu iespējām
finanšu problēmu risinājumam, pievēršot uzmanību matemātisko un ekonometrisko metožu
izmantošanai finanšu inženierijas uzdevumu izpildei. Pie tam, Ħemot vērā finanšu inženierijas,
kuras uzdevums ir inovatīvu finanšu instrumentu projektēšana, izstrāde un realizācija, kā arī
finanšu jomas problēmu jaunu risinājumu meklēšana, aktualitāti, tika palielināts studiju kursa
Finanšu inženierija stundu skaits (no 32 ak.st. līdz 48 ak.st.).
Pilnveidots studiju kursa Korporatīvās finanses saturs, padziĜinātu uzmanību pievēršot
finanšu plānošanas jautājumiem un problēmām, to praktiskajiem risinājumiem (t.sk.
nodarbības datorklasē), kas ir aktuāli programmā iesaistītajiem studentiem, izstrādājot
profesionālā maăistra darbu-projektu. ĥemot vērā veiktās studiju kursa satura izmaiĦas tika
mainīts kursa nosaukums uz Finanšu vadība. Studiju kursa stundu skaits palika nemainīgs (48
ak.st.). Bez tam, Ħemot vērā studiju kursa Finanšu vadība satura izmaiĦas, tas tiek attiecināts
uz Pētnieciskā darba, jaunrades darba, projektēšanas darba un vadībzinību studiju kursu
sadaĜu.
Balstoties uz LU EVF pieĦemto praksi, tika apvienoti kursi Maăistra darba iestrāde (10
k.p.; A daĜa; 3.sem.) un Maăistra darbs (10 k.p.; A daĜa; 4.sem.) un izveidots kurss Maăistra
darbs (20 k.p.; A daĜa; 4.sem.). Prasības attiecībā uz maăistra darba izstrādāšanu nav
mainījušas, tāpēc šīm izmaiĦām ir redakcionāls raksturs.
Atsevišėas izmaiĦas ir veiktas arī B daĜā, lai nodrošinātu programmas aktualitāti
mainīgajos ekonomikas apstākĜos. Tā, Ħemot vērā pēdējās aktualitātes ekonomikas attīstībā,
kā arī studentu un absolventu aptauju izvērtēšanas rezultātus, programma Finanšu ekonomika
ir papildināta ar jaunu studiju kursu Valsts budžeta politika un vadība 2 kredītpunktu apjomā,
lai nodrošinātu studentu spēju analizēt valsts budžeta politikas un vadības nozīmi valsts
pārvaldē, apgūt tās veidošanas principus un metodes, kā arī ietekmi uz sociāli ekonomisko
attīstību. Sekmīgas kursa apgūšanas rezultātā studenti spēj labāk izskaidrot ekonomikas
likumsakarības. Lai nodrošinātu studiju kursu satura nepārklāšanos un nodrošinātu atsevišėu
studiju kursu saskaĦotību ir izslēgts studiju kurss Cenas un cenu veidošana (2 KP).
ĥemot vērā studentu, absolventu un darba devēju aptauju izvērtēšanas rezultātus 40
kredītpunktu programma tika papildināta ar studiju kursu Finanšu vadība 3 kredītpunktu
apjomā. Studiju kursa mērėis ir sniegt padziĜinātas teorētiskas un praktiskas zināšanas par
uzĦēmuma finanšu vadību. Sekmīgi apgūstot kursu, studenti padziĜina savas zināšanas par
uzĦēmumu finanšu vadību, tās galvenajām metodēm un virzieniem, spēj parādīt akadēmiskās
kompetences: padziĜinātās zināšanas par finanšu plānošanu kā uzĦēmuma vadīšanas vienoto
procesu; padziĜinātās zināšanas par uzĦēmuma pašu kapitāla un aizĦemtā kapitāla
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piesaistīšanas īpatnībām; iegūtās zināšanas par uzĦēmuma izmaksu, aktīvu un pasīvu
pārvaldīšanu, kā arī profesionālās kompetences: spēj veikt uzĦēmuma finanšu plānošanu; prot
novērtēt dažādus uzĦēmuma finansēšanas avotus; spēj veikt uzĦēmuma kapitāla cenas
aprēėinu un interpretēt rezultātus, kā arī prot novērtēt uzĦēmuma kapitāla struktūru un to
ietekmējošos faktorus.
Programmā pastāvīgi studējošajiem ārzemju studentiem, kuriem nav valsts valodas
prasmes apliecinājuma IZM Valsts izglītības satura centra valsts valodas atestācijas daĜas
noteiktajā 2AB līmenī, jāapgūst kurss „Praktiskā latviešu valoda I” atbilstoši Augstskolu
likuma prasībām.
Pārskata periodā tika veikta studiju kursu aprakstu aktualizācija e-vidē, nodrošinot
studiju kursu atbilstību tirgus prasībām. Bez tam, ir veikta studiju kursu aprakstu saskaĦošana
ar mērėi izslēgt atkārtošanas iespējamību, nodrošināt atsevišėu studiju kursu saskaĦotību, kā
arī nodrošināt atbilstību studiju programmas noteiktajām kompetencēm un studiju rezultātiem
atbilstoši 05.10.2010. MK noteikumiem Nr.931.
Profesionālā maăistra programmas organizācijā tika ievērota LU ilgtermiĦa attīstības
stratēăija. Studiju programmas pilnveidošana notiek dažādos virzienos, ievērojot studiju
programmu administrēšanā izmantojamos kvalitātes nodrošināšanas pasākumus gan attiecībā
uz studiju procesa organizācijas pilnveidošanu, gan studiju kursu satura pilnveidošanu un
docētāju profesionālās kvalifikācijas celšana.

2.5. Studiju programmas finansēšanas avoti un infrastruktūras nodrošinājums
SaskaĦā ar Latvijas Universitātes ilgtermiĦa attīstības stratēăiju augstākā līmeĦa studijas
(t.sk. arī profesionālā maăistrantūra) ir LU prioritāte.
Profesionālā maăistra studiju programmas Finanšu ekonomika vienīgais finansēšanas
avots ir ieĦēmumi no studiju maksas. Budžeta finansējumu studiju programma nesaĦem.
Studiju maksa tiek segta no personīgajiem vai juridisko personu līdzekĜiem. Programmas
studentiem ir iespēja pretendēt uz valsts galvoto kredītu (studiju un studējošā) kādā no
komercbankām.
2010./2011. akadēmiskajā gadā studiju maksa pilna laika klātienes studijās ir 1’200 LVL
(2’600 LVL studējošiem no valstīm, kas nav ES dalībvalstis), nepilna laika klātienes studijās ir
950 LVL (2’080 LVL studējošiem no valstīm, kas nav ES dalībvalstis). Programmas izmaksas
uz 1 studējošo pārskata periodā ir 1’190,10 LVL (pilna laika klātienes studijās) un 968,33 LVL
(nepilna laika klātienes studijās). Detalizēts programmas izmaksu aprēėins ir piedāvāts
3. pielikumā.
Infrastruktūru un studiju programmas realizācijas tehniskās iespējas nodrošina LU
Ekonomikas un vadības fakultāte. Studijas notiek Ekonomikas un vadības fakultātes
auditorijās un datorklasēs (Rīgā, Aspazijas bulv.5). Fakultātes lietošanā ir 50 auditorijas, 7
datorklases ar 192 datoriem, kas ir aprīkoti ar nepieciešamo jaunāko programmatūru. Visas
auditorijas ir apgādātas ar kodoskopiem, četrās auditorijās ir stacionārie datori ar interneta
pieslēgumu. Bez tam, programmas docētāju rīcībā ir arī 74 pārnēsājamie datori (ar bezvadu
interneta pieslēgumu) un 35 pārnēsājamie projektori, kas Ĝauj nodrošināt kvalitatīvāku studiju
kursu pasniegšanu, Ĝauj izmantot dažādus uzskates materiālus un interneta resursus. Telpu
iekārtojums un tehniskais aprīkojums pārskata periodā tika ievērojami uzlabots, nomainītas
mēbeles. Fakultātes ēkā ir ierīkota ventilācijas sistēma, kas būtiski atvieglo gaisa cirkulāciju
lielajās auditorijās, kurās atrodas 120-180 studenti. Studentu ērtībai ir iekārtotas atpūtas vietas
3.un 4. stāvu foajē, ir uzstādīti televizori, kas nodrošina Latvijas un ārzemju ziĦu pārraidi, kā
arī tiek rādīta informācija, kas ir saistīta ar studiju procesu. Visās auditorijās un arī studentu
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atpūtas telpās ir pieejams bezvadu interneta pieslēgums. Vairākas auditorijas ir aprīkotas ar
visu nepieciešamo konferenču un semināru rīkošanai, kā arī studiju nobeiguma (bakalaura,
maăistra) darbu aizstāvēšanai.
Kopēšanas pakalpojumus studentiem pietiekamā apjomā iespējams izmantot fakultātes
kopētavā. Metodiskā materiāla pavairošanai katedrā ir 4 kopētāji, lielāka apjoma materiālu
(piemēram, izdales materiālu) kopēšanai fakultātē ir pieejami 2 jaudīgi ātrdarbīgi kopētāji,
nodrošina ātru un kvalitatīvu (t.sk. arī krāsu) materiālu pavairošanu. Finanšu katedras docētāji
un darbinieki ir nodrošināti ar katedras darba kabinetos esošo datortehniku (17 datori).
Studiju procesā izmantojamie metodiskie materiāli, metodiskie norādījumi, studiju kursu
apraksti, nodarbību saraksti u.c. ir pieejami LUIS sistēmā, EVF mājas lapā. Programmas
mācību materiāli, praktisko darbu uzdevumi un noteikumi, aktuāla informācija studiju procesa
nodrošināšanai ir atrodama docētāju interneta mājas lapās vai Moodle vidē izvietotajos ekursos (piemēram, studiju kursam Finanšu analīzes kvantitatīvās metodes), kā arī tiek sūtīta
studentiem pa e-pastu.
Studiju programmā studējošo LU bibliotēkas pakalpojumi, t.sk. arī LU Bibliotēkas
Ekonomikas zinātĦu bibliotēka, kas atrodas LU Aspazijas bulv.5 ēkas 2. un 3. stāvā.
Studējošo rīcībā ir abonements, kas izsniedz rezervētos un pasūtītos iespieddarbus lietošanai
ārpus bibliotēkas. Nepieciešamo literatūru studenti var pasūtīt elektroniski jebkurā laikā,
pieslēdzoties bibliotēkas kopkatalogam (http://www.lu.lv/biblioteka/). Bibliotēka regulāri
saĦem jaunākās mācību grāmatas, kā arī zinātnisko literatūru. Jaunas grāmatas tiek pasūtītas
internetā, izmantojot LUIs sistēmu, pasūtījumu apstiprina fakultātes izpilddirektors atbilstoši
budžetā paredzētajam izdevumu plānam.
Bibliotēkā ir pietiekams skaits speciālo žurnālu, statistisko datu krājumu, kas
nepieciešami studentiem pastāvīgam darbam un maăistra darbu izstrādāšanai. Bibliotēkas
lasītavā studenti var izmantot brīvpieejas krājumu ekonomikā, uzĦēmējdarbībā, finansēs,
grāmatvedībā, matemātikā, statistikā u.c. jomās. Bibliotēkas krājumā ir arī pieejami nozares
periodiskie izdevumi un LU Bibliotēkas abonētās un brīvpieejas tiešsaistes datubāzes2. Tā,
studējošiem un mācībspēkiem ir iespējams pieslēgties vairākām elektroniskām datubāzēm: LU
zinātnieku publikāciju un vēstures datu bāze, LU Noslēguma darbu datu bāze, LU mācībspēku
un LU aizstāvēto disertāciju un promocijas darbu datubāze, kā arī vairākām pasaulē
populārām LU bibliotēkas abonētām datubāzēm, piemēram, ekonomikas jomā: Britannica
online, Cambridge Journals Online (CJO), Eastview Social Sciences & Humanities, EBSCO,
Emerald, Oxford Reference Online: Premium Collection, SAGE Journals Online, Science
Direct, Springer Link u.c. (sk. 8. pielikumu).
Tādējādi var secināt, ka infrastruktūra un tehniskais nodrošinājums ir pilnīgi pietiekams,
lai īstenotu studiju procesu mūsdienu prasībām atbilstošā līmenī. Programmā studējošiem ir
pieejama speciālā literatūra t.sk. arī finanšu un kredīta apakšnozarē, ko bibliotēkā veido 786
dažādi nosaukumi latviešu, krievu, vācu un angĜu valodās (skat. 8. pielikumu).

2.6. Imatrikulācijas nosacījumi
Profesionālajā maăistra studiju programmā Finanšu ekonomika var studēt personas,
kurām ir bakalaura grāds ekonomikā vai vadībzinātnē vai tai pielīdzināma augstākā izglītība;
bakalaura vai maăistra grāds citās sociālo zinātĦu nozarēs vai radniecīgo zinātĦu nozarēs:
matemātikā, datorzinātnē, informācijas tehnoloăijās, fizikā vai inženierzinātnē un divu gadu
darba pieredze uzĦēmējdarbības vai ekonomikas jomā (programmas apjoms maăistra grāda un
kvalifikācijas iegūšanai: 80 kredītpunkti); kā arī personas, kurām ir otrā līmeĦa profesionālā
2

http://www.lu.lv/biblioteka/par-biblioteku/struktura/ekonomikas-zinatnu-biblioteka/
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augstākā izglītība ekonomikā vai vadībzinātnē ar iegūtu 5. līmeĦa profesionālo kvalifikāciju
ekonomikas un vadībzinību jomā vai tai pielīdzināma augstākā izglītība (programmas apjoms
maăistra grāda iegūšanai: 40 kredītpunkti).
Imatrikulācija notiek konkursa kārtībā, konkursa kritērijs – iestājpārbaudījums.
Reflektanti, kuri ir ieguvuši bakalaura grādu vai otrā līmeĦa profesionālo augstāko izglītību
ekonomikā vai vadībzinātnē var nekārtot iestājpārbaudījumu un piedalīties konkursā ar
noslēguma kopējo (vai vidējo) atzīmi un vidējo svērto atzīmi pamatstudijās.
Reflektanti, kuri iepriekšējo profesionālo vai akadēmisko izglītību ir ieguvuši citās (ne
finanšu) ekonomikas vai vadības zinību apakšnozarēs un studiju virzienos, kārto
iestājpārbaudījumu par finanšu ekonomikas jautājumiem.

2.7. Studiju programmas praktiskā realizācija
Studiju programmas praktiskā realizācijā tiek izmantotas šādas pasniegšanas metodes:
lekcijas; semināri, praktiskie darbi (grupu darbs, individuālais darbs), diskusijas,
prezentācijas.
Lekcijas tiek izmantotas praktiski visos studiju kursos, lai izklāstītu kursa teorētiskos
jautājumus. Lekciju laikā tiek izmantoti vairāki tehniskie līdzekĜi (kodoskopi, datori ar
interneta pieslēgumu, pārnēsājamie projektori), jo lekciju vielas labākam vizuālam izklāstam
parasti tiek izmantoti slaidi vai PowerPoint prezentācijas. Vairākos studiju kursos ir sniegtas
terminoloăijas zināšanas ne tikai latviešu, bet arī angĜu valodā (piemēram, Starptautiskās
finanses, Finanšu vadība, Naudas teorija un politika u.c.). Studentiem ir pieejami izdales
materiāli par lekcijas laikā izklāstīto tēmu, kas atvieglo darbu auditorijā un dod iespēju vairāk
laika veltīt jautājumu analīzei, kritiskai novērtēšanai un diskusijām. Metodiskā pieeja studiju
procesa īstenošanā tiek balstīta uz interaktīvām problēmlekcijām un situāciju analīzi ar mērėi
iemācīt studentiem domāt patstāvīgi un kritiski vērtēt dažādus jautājumus, attīstīt analītiskās
spējas.
Semināri un praktiskie darbi (t.sk. arī datorklasē) ir svarīga un neatĦemama
profesionālas programmas sastāvdaĜa. Semināri tiek veltīti lekciju laikā izklāstītā materiāla
praktiskajam lietojumam, praktisku iemaĦu iegūšanai un nostiprināšanai. Semināru un
praktisko darbu apjoms programmā sastāda vairāk nekā 40% no kopējā programmas stundu
apjoma. Praktiskais darbs (individuālais un grupas darba veidā) stimulē studentus attīstīt
nepieciešamas profesionālas kompetences atbilstoši darba tirgus prasībām. Studentu zināšanu
apguves kontrolei visos studiju kursos tiek organizēti starppārbaudījumi (kontroldarbi, testi).
Starppārbaudījumu skaits un svars kopējā studiju kursa vērtējumā ir noteikts attiecīga kursa
aprakstā, kas ir pieejams LUIS sistēmā un LU mājas lapā.
Liela uzmanība studiju procesā tiek veltīta studentu spriešanas spējas attīstībai, kā arī
zināšanu lietošanai problēmu risināšanā. Mainīgās tirgus situācijas apstākĜos īpaši vajadzīgi ir
speciālisti, kas spēj analizēt situāciju, kritiski to izvērtēt un pieĦemt lēmumus pat nepilnīgas
informācijas pieejamības gadījumā. Vairāku studiju kursu ietvaros tiek rīkotas diskusijas, kas
palīdz studentiem attīstīt prasmes analizēt dažādas situācijas, meklēt „par un pret” argumentus
un izmantot tos sava viedokĜa argumentēšanai, kā arī lēmuma pieĦemšanai.
Studentu pastāvīgā darba (individuālā vai grupu darba) rezultātu atspoguĜošanai tiek
izmantotas prezentācijas, kas stimulē studentus strādāt ārpus auditorijas, veicot pētījumu
konkrētajā jautājumā, Ĝauj attīstīt prasmes strādāt komandā, veikt darba dalīšanu un
koordinēšanu starp vairākiem grupas dalībniekiem, kā arī pilnveidot savas prezentācijas
prasmes un spējas uzstāties auditorijas priekšā, kas ir vērtīgas darba tirgū.
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Studiju programmas pastāvīgas aktualitātes nodrošināšanai un vispārīgo metodisko
jautājumu (piemēram, studentu zināšanu kontrole un vērtēšana semestra laikā un eksāmenā,
maăistra darbu tematika u.c.) apspriešanai periodiski tiek rīkoti metodiskie semināri
programmā iesaistītajam akadēmiskam personālam. Specifiskie metodiskie jautājumi tiek
risināti profesoru grupās, piedaloties praktiėiem no finanšu institūcijām.
Svarīga profesionālā maăistra programmas sastāvdaĜa ir prakse ārpus mācību iestādes
(80 kredītpunktu programmā 26 kredītpunktu apjomā un 40 kredītpunktu programmā 6
kredītpunktu apjomā). Studējošie praksi veic saskaĦā ar prakses programmu (prakses
programmas aprakstu sk. 5. pielikumu). Prakses programma paredz finanšu analītiėa
profesijas standartā iekĜauto profesionālo, vispārējo un specifisko prasmju apgūšanu
neatkarīgi no tā, kurā finanšu institūcijā vai struktūrvienībā prakse notiek. Sakarā ar to, ka 26
kredītpunktu apjomā praksi nav iespējams organizēt vienā semestrī, prakses kopējais apjoms
studiju plānā ir sadalīts pa trim semestriem. Katram prakses semestrim paredzēta noteikta daĜa
no kopējās prakses programmas. Katrā semestrī prakse noslēdzas ar pārskata iesniegšanu,
aizstāvēšanu un novērtēšanu. Galīgais prakses vērtējums tiek noteikts kā vidējais svērtais
lielums. Prakses vietas studējošie izvēlas saskaĦā ar noslēgto vienošanos starp LU un prakses
vietām (sk. 5. pielikumu). Studiju programmas direktors no docētāju vidus norīko prakses
vadītājus, kuri organizē un vada praksi konkrētajā prakses vietā, uzrauga prakses norises gaitu,
konsultē praktikantus, pārbauda prakses pārskatus, piedalās to aizstāvēšanā.
Studiju programmā tiek īstenota principiāli jauna metodiska pieeja maăistra darbu
izstrādāšanā, lielu uzsvaru liekot uz darba ne tikai zinātnisko, bet arī praktisko nozīmi.
Profesionālā maăistra studiju programmā maăistra darbus izstrādā kā reālus investīciju
projektus. Projekta tēma jāizvēlas, studijas uzsākot. Idejas projektu izstrādāšanai sniedz paši
studenti, vai piedāvā programmas docētāji. Projekta izstrādāšana parasti ir cieši saistīta ar
praksi, kuras laikā maăistrantam savāc un apstrādā nepieciešamo informāciju un jāizstrādā
projekta atsevišėas sadaĜas. Projektiem jābūt izstrādātiem tādā līmenī, lai tā autors varētu
projektu īstenot. Tādējādi studiju programmu beigušie no darba Ħēmējiem kĜūs par darba
devējiem, kas ir Ĝoti svarīgi Latvijas tautsaimniecības ilgtspējīgai attīstībai. Minētā pieeja
maăistra darbu izstrādāšanā tiek izmantota 6 gadus (pēc programmas sākotnējās akreditācijas)
un jau guva vispārēju atbalstu. Maăistra darbu izstrādāšanai studentiem ir pieejami izdotie
„Bakalaura, maăistra darbu, diplomdarbu un kursa darbu izstrādāšanas un aizstāvēšanas
metodiskie norādījumi: (sk. 9. pielikumu).
Studentiem ir pieejamas docētāju konsultācijas vismaz reizi nedēĜā. Konsultāciju ilgums
ir ne mazāk kā divas akadēmiskās stundas nedēĜā. Konsultāciju laiki tiek paziĦoti katra
semestra sākumā. Maăistra darbu izstrādāšanas periodā konsultāciju skaits un ilgums tiek
palielināts. Individuālās konsultācijas studenti var saĦemt ne tikai īpaši noteiktā laikā, bet arī
pēc nodarbībām vai citā studentam vēlamā laikā (piemēram, sestdienās). Nepieciešamības
gadījumā konsultācijas tiek sniegtas telefoniski vai elektroniski (pa e-pastu).
Bez tam, profesionālā maăistra studiju programmas īstenošanai tiek veicināta sadarbība
ar darba devējiem (bankām, uzĦēmumiem, finanšu institūcijām). Galvenās sadarbības jomas
paredzētas šādas:
-

darba devēju pārstāvju iesaistīšana lekciju lasīšanā un praktisko nodarbību
vadīšanā, maăistra darbu vadīšanā un recenzēšanā, gala pārbaudījuma
komisijas darbā;

-

maăistra darbu izstrādāšana pēc darba devēju piedāvātās problemātikas;

-

darba devēju sniegtās informācijas izmantošana studiju kursu docēšanā un
docētāju pētnieciskajā darbā;

-

docētāju pētnieciskajos projektos izstrādāto rekomendāciju aprobēšana un
izmantošana darba devēju institūcijās;
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-

darba dēvēji nodrošina prakses vietas programmā studējošajiem.

Studiju programmas praktiskajā realizācijā ir iesaistītas gan vairākas LU
struktūrvienības, gan piesaistītie praktiėi, gan darba devēji, kas nodrošina profesionālā
maăistra studiju programmas veiksmīgu realizāciju.
Programmas kvalitātes nodrošināšana. Programmas kvalitatīvai īstenošanai tiek
īstenota kvalitātes vadības sistēma, kas ietver studiju programmas satura novērtēšanu un
aktualizēšanu, kas balstās uz studentu, absolventu, darba devēju aptauju rezultātiem (sk.
3. pielikumu), programmas specifikai atbilstošas kvalifikācijas mācībspēku piesaisti, kas tiek
periodiski vērtēti (sk. 2.10. sadaĜu), ikgadējo programmas pašnovērtējuma sagatavošanu un
apstiprināšanu (sk. pašnovērtējuma ziĦojumus), programmas izmaiĦu apstiprināšanu un
kvalitātes līmeĦa novērtēšanu LU iekšējās struktūras līmeĦos.

2.8. Vērtēšanas sistēma
SaskaĦā ar LU Mācību padomes un Senāta pieĦemtajiem noteikumiem, studiju rezultāti
profesionālā maăistra studiju programmā tiek vērtēti pēc diviem kritērijiem: kvalitātes kritērijs
– atzīme pēc 10 baĜĜu sistēmas un kvantitatīvais kritērijs – kredītpunkti pēc kopējā stundu
skaita studiju kursā.
Pamatā profesionālā maăistra studiju programmā kursu novērtēšanā lieto komplekso
metodi, kas ietver studentu starppārbaudījumu, praktisko darbu, individuālā vai grupas darba,
un gala pārbaudījumu (eksāmenu) rezultātu novērtējumu. Lai veicinātu studentu pastāvīgu
darbu, ir noteikts, ka gala pārbaudījuma (eksāmena) vērtējums sastāda ne vairāk kā 50% no
studiju kursa gala atzīmes. Studiju kursu pārbaudījumi tiek kārtoti rakstiski. Katrā studiju
kursā semestra sākumā studenti tiek informēti par to, kādā veidā tiek vērtēts viĦu darbs un
noteikts gala vērtējums (atzīme).
Studentu zināšanu novērtēšanai docētāji izmanto vairākas formas, atkarībā no studiju
kursa specifikas: testi, kontroldarbi, referātu aizstāvēšana, ieskaites, prezentācijas, patstāvīgi
darbi, aktīva dalība diskusijā, eksāmeni u.c.
Prasības kredītpunktu iegūšanai un gala novērtējuma saĦemšanai ir noteikti katram
studiju kursam un ir atspoguĜoti kursu aprakstos (sk. 1. pielikumu). Pamatā visos studiju
kursos ir paredzēti 2–3 rakstiskie starppārbaudījumi (kontroldarbi, testi), lai veiktu
nepārtrauktu studentu zināšanu kontroli un vērtēšanu semestra laikā. Gala vērtējumā ietilpst
arī atzīme par eksāmenu. Vērtēšanas sistēma ir standarta (10 – „izcili”, 9 – „teicami” utt.).
Prakses programmas apguves laikā studenti sagatavo prakses pārskatu un pēc prakses
pārskata iesniegšanas prakses vadītājam aizstāv to. Gala vērtējumu par praksi veido prakses
pārskata kvalitāte, prezentācijas un aizstāvēšanās kvalitāte, atbildes uz uzdotajiem
jautājumiem. Vērtēšanas sistēma ir standarta (10 – „izcili”, 9 – „teicami” utt.). Prakses
novērtējums tiek veikts atbilstoši prakses programmai un Finanšu katedras prakses nolikumam
(sk. 5. pielikumu).
Maăistra darba novērtējums ir komplekss un ir saistīts ar maăistra darba izstrādāšanas
gaitu. Pēc darba tēmas izvēles un saskaĦošanas, students izstrādā maăistra darba projektu. Pēc
darba iesniegšanas tas tiek aizstāvēts maăistra pārbaudījumu komisijas sēdē. Maăistra darbu
izstrādāšana, noformēšana un aizstāvēšana notiek saskaĦā ar LU Noslēguma darbu
izstrādāšanas un aizstāvēšanas kārtību, kā arī Bakalaura, maăistra darbu, diplomdarbu un
kursa darbu izstrādāšanas un aizstāvēšanas metodiskajiem norādījumiem (sk. 5. pielikumu).
Maăistra darba gala vērtējumu veido darba kvalitāte, noformējums, prezentācijas un
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aizstāvēšanās kvalitāte, darba recenzija, atbildes uz uzdotajiem jautājumiem. Vērtēšanas
sistēma ir standarta (10 – „izcili”, 9 – „teicami” utt.).

2.9. Studējošie
UzĦemšanai programmā Finanšu ekonomikā ir nepieciešama atbilstoša iepriekšējā
izglītība (sk. 2.6. sadaĜu. Imatrikulācijas nosacījumi). Programmā studējošo skaitu
sk. 2.10. tabulu).
2.10. tabula
Programmā studējošo skaits no 2005. – 2010.gadam
Dati uz
atskaites
gada 1.
oktobri

1. gadā
imatrikulēto
studentu
skaits

Kopā
mācās

Absolventu
skaits

2005. PLK

50
123
51
79
39
62
40
60
23
23
24
15

101
163
95
153
98
139
94
185
53
77
54
39

0
0
41
37
38
72
40
115
36
55
28
38

2005. NLK
2006. PLK
2006. NLK
2007. PLK
2007. NLK
2008. PLK
2008. NLK
2009. PLK
2009. NLK
2010. PLK
2010. NLK

Studējošo skaits programmā katru gadu nedaudz samazinās, kas ir izskaidrojams ar
demogrāfisko situāciju (t.s. „demogrāfiskā bedre”), kā arī ar ekonomiskās krīzes ietekmi.
Tomēr jāatzīmē, ka pārskata periodā (pēdējos 6 gados) tika uzĦemts pietiekams studējošo
skaits un studijas bija nodrošinātas gan pilna laika klātienes, gan nepilna laika klātienes formā.
Studentu līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā
Mācību procesa kvalitātes nodrošināšanai, kā arī studentu un darba devēju vajadzību
noskaidrošanai Finanšu katedrā regulāri tiek organizētas studentu, absolventu un darba devēju
aptaujas (sk. 3. pielikumu), veiktas pārrunas ar studentiem (individuāli un grupā) par mācību
procesa organizāciju un saturu, tiek nodrošināta pastāvīga ierosinājumu un priekšlikumu
izskatīšana (tiek saĦemti arī elektroniski).
SaskaĦā ar 2009./2010.ak. gada veiktās profesionālā maăistra studiju programmas
Finanšu ekonomika (PLK) absolventu aptaujas rezultātiem, visi absolventi (100% no
aptaujātajiem) pozitīvi vērtē programmu kopumā. Studiju laikā iegūtās zināšanas kā noderīgas
kopumā vērtē 63% no respondentiem un 64% par noderīgām uzskata arī studiju laikā iegūtas
praktiskās iemaĦas. Īpaši pozitīvi absolventi vērtē docētāju atsaucību, kompetenci,
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profesionalitāti un pozitīvu attieksmi pret studentiem, kā arī vieslektoru lekcijas un
elektronisko materiālu pieejamību. Detalizēti aptauju rezultāti ir atspoguĜoti 3. pielikumā.
Par programmas veiksmīgu attīstību liecina arī atbildes uz jautājumu „Vai Jūs iesākāt
programmu Jūsu kolēăiem, draugiem?” – „jā” atbildi sniedza visi absolventi (100% no
aptaujātajiem).
Līdzīgi rezultāti bija arī 2009./2010.ak. gada veiktai profesionālā maăistra studiju
programmas Finanšu ekonomika (NLK) absolventu aptaujai. SaskaĦā ar to visi absolventi
(100% no aptaujātajiem) pozitīvi vērtē programmu kopumā. Studiju laikā iegūtās zināšanas kā
noderīgas kopumā vērtē 83% no respondentiem un 40% par noderīgām (60% par daĜējo
noderīgām) uzskata arī studiju laikā iegūtas praktiskās iemaĦas. Īpaši pozitīvi absolventi vērtē
docētāju atsaucību, kompetenci, profesionalitāti, kā arī studiju procesa organizāciju
(nodarbības sestdienas, elektronisko materiālu pieejamība). Detalizēti aptauju rezultāti ir
atspoguĜoti 3. pielikumā.
Analizējot studentu anketās izteiktos ierosinājumus programmas uzlabošanai un
apspriežot to īstenošanas iespējas periodiski rīkoto metodisko semināru ietvaros, tika
paplašinātas studentu maăistra darbu tēmas izvēles iespējas, pārskatītas prakses programmas
Ħemot vērā mūsdienīgas ekonomiskās attīstības tendences, pilnveidots vairāku studiju kursu
saturs, nomainīti atsevišėi studiju kursu docētāji, paplašināts atsevišėu studiju kursu apjoms,
studentu analītiskās un kritiskās domāšanas veicināšanai mūsdienu aktuālu tautsaimniecības
problēmu risināšanā vairāku studiju kursu ietvaros plašāk tiek lietota diskusiju metodes u.c.
Tādējādi, balstoties uz studentu, absolventu un darba devēju aptaujas rezultātiem tika
pilnveidota studiju programma (sk. 2.4. sadaĜu „Studiju programmas organizācija”).
Lai novērtētu studiju kursu kvalitāti pēc izmaiĦu veikšanas, tika veiktas aptaujas 6
studiju kursos, kas ir īpaši svarīgi specialitātes apgūšanā un kuros bija veiktas izmaiĦas
atbilstoši veiktajām aptaujām. Anketēšanas rezultāti tiek atspoguĜoti atbilstoši pieciem
vērtēšanas aspektiem: iepazīšanās ar kursa saturu, pasniedzēja sagatavotība, pasniedzēja
pasniegšanas stils, pasniedzēja attieksme pret studentiem, kursa grūtības pakāpe. Aptaujas
rezultāti liecina, ka studentu vērtējums ir augsts (vidēji starp „Ĝoti labi” un „labi”) attiecībā uz
visiem vērtēšanas aspektiem. Detalizēti aptauju rezultāti ir atspoguĜoti 3. pielikumā.
Absolventu aptaujas un darba devēju apmierinātība ar beidzējiem
Periodiski tiek veiktas arī darba devēju aptaujas (sk. 3. pielikumu). SaskaĦā ar
2009./2010. akadēmiskajā gadā veiktās programmas Finanšu ekonomika absolventu darba
devēju aptaujas rezultātiem (aptaujā piedalījās 8 darba dēvēju pārstāvji), 94% no visiem darba
devējiem Ĝoti pozitīvi (atbildes „izcili”, „teicami”, „loti labi”) vērtē studiju programmas
Finanšu ekonomika saturu no profesionālā viedokĜa, 88% Ĝoti pozitīvi (atbildes „izcili”,
„teicami”, „loti labi”) vērtē arī studiju programmas Finanšu ekonomika absolventa spējas
praktiski pielietot studiju laikā iegūtās zināšanas, kas liecina par studiju programmas augsto
profesionālo līmeni un atbilstību darbu tirgus prasībām.
Mainīgās tirgus situācijas apstākĜos ir vajadzīgi finanšu speciālisti, kas spēj analizēt
situāciju, kritiski to izvērtēt un pamatoti argumentēt savu viedokli. Balstoties uz veiktām
aptaujām, var secināt arī, ka ir uzlabojusies programmas absolventu prasmes prezentēt un
argumentēt savu viedokli – 2008./2009. mācību gadā PLK veiktajā aptaujā – 87% no
respondentiem novērtēja programmas absolventu prasmes prezentēt un argumentēt savu
viedokli kā izcilas, teicamas un labas.
Veikto aptauju rezultāti apstiprināja studiju procesa izmantojamo metožu izvēles
pareizību – liela uzmanība tiek veltīta studentu spriešanas spējas attīstībai, kā arī zināšanu
lietošanai problēmu risināšanā, spējai strādāt komandā, prasmei uzstāties auditorijas priekšā,
kas mūsdienās ir Ĝoti vajadzīgas darba tirgū un tādējādi, paaugstinot programmas Finanšu
ekonomika absolventu konkurētspēju tirgū.
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2.10. Studiju programmā nodarbinātais akadēmiskais personāls
Programmas praktiskā realizācija paredzēta LU Ekonomikas un vadības fakultātē.
Realizāciju nodrošina fakultātes akadēmiskais personāls, kuram ir ilggadēja pieredze
profesionālo studiju īstenošanā. Studiju programmas īstenošanā tiek iesaistītas vairākas
Ekonomikas un vadības fakultātes struktūrvienības: Finanšu katedra, Ekonomikas
informātikas katedra, Matemātiskās ekonomikas katedra, Starptautisko ekonomisko attiecību
katedra, Vadībzinību katedra. Programmas Finanšu ekonomika iesaistītā akadēmiskā
personāla pētniecības virzieni atbilst docējamo studiju kursu zinātnes virzieniem (sk.
2.11. tabulu).
2.11. tabula
Studiju programmas Finanšu ekonomika īstenošanā iesaistītā akadēmiskā
personāla pētniecības virzieni
Docētāja
Vārds
Uzvārds
Signe
BāliĦa

Docējamais studiju kurss

Zinātniski pētnieciskais virziens

Finanšu analīzes
kvantitatīvās metodes

Ekonomikas informātika, kvantitatīvo
metožu izmantošana finansēs
Finanšu inženierijas rīku izmantošana
finanšu problēmu risinājumam
NodokĜu politikas tiesiskie un
ekonomiskie aspekti, komerctiesības

Edgars

Brēėis

Finanšu inženierija

Inese

KalniĦa

Komerctiesības

Lūcija

Kavale

Valsts budžeta politika un
vadība

Publiskās finanses, budžeta un nodokĜu
politika globalizācijas apstākĜos

Marina
Līga

Kudinska
Leitāne

Komercbanku vadība
NodokĜu politika un
administrēšana

Vizma

Niedrīte

UzĦēmumu stratēăiskā un
operatīvā plānošana

Komercbanku risku analīze un vadība
NodokĜu politika, nodokĜu sistēmas,
enerăētikas finansēšana, valsts atbalsta
mehānismi
Stratēăisko pārmaiĦu vadīšana,
intelektuālo organizāciju vadīšana

Viesturs

ReĦăe

Organizāciju psiholoăija

Inna

Romānova Finanšu vadība,
Starptautiskās finanses,
Naudas teorija un politika

Ramona

Finanšu risku analīze

Irina

RupeikaApoga
Solovjova

Ivars

Vanags

Elvīra

Zelgalve

Finanšu pakalpojumu
tirgvedība
Finanšu vadība

Elmārs

Zelgalvis

Finanšu risku analīze

Pētnieciskā darba
problemātika un
metodoloăija,
Naudas teorija un politika

Organizāciju psiholoăija, psiholoăija
mūsdienās
Finanšu analīze un vadība,
starptautiskie finanšu tirgi, monetārās
politika ietekme uz ekonomiku
Finanšu risku analīze, starptautiskās
finanses, integrācija ES
Finanšu risku analīze, komercbanku
stabilitātes aspekti
Finanšu pakalpojumu tirgvedība,
finanšu tirgus integrācija
Finanšu analīze un vadība, kapitāla
struktūras problēmas
Pētījumu metodes uzĦēmējdarbībā,
monetārās politika ietekme uz
ekonomiku
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Programmas īstenošanā iesaistītā akadēmiskā personāla kvalifikācija atbilst programmas
mērėa un uzdevumu sasniegšanai. Profesionālā maăistra studiju programmas realizācijai tiek
aicināti arī pasniedzēji, kas ir pazīstami speciālisti ar augstu teorētisko un praktisko
sagatavotību, kā arī praktiėi, kas tiek aicināti atsevišėu lekciju pasniegšanai kā vieslektori
(sk. 2.12. tabulu).
2.12. tabula
Studiju programmas Finanšu ekonomika īstenošanā iesaistītie speciālisti
Vārds

Uzvārds

Grāds

Docējamais
studiju kurss

Pamatdarba
vieta

Amats

OĜegs

FiĜipovičs

Mg.ekon.

Projektu vadīšana un
finansēšana

VRAA

Departamenta
direktors

Aleksandrs

Makijenko

Mg.ekon.

IPAS Finasta Asset
Management

Valdes
priekšsēdētājs

Vita

Pilsuma

Dr.ekon.

Finanšu instrumentu
portfeĜu vadība un
analīze
Naudas teorija un
politika (vieslektors)

Latvijas Banka

Padomes
locekle

Ludmila

Rozgina

Dr.ekon.

Komercbanku
vadība (vieslektors)

Baltic International
Bank

Vita

ZariĦa

Dr.ekon.

Vadības
grāmatvedība

Žurnāls Bilance,
Biznesa augstskola
Turība

Iekšējā audita
dienesta
vadītāja
Galvenā
redaktore,
Asoc.prof.

Programmas īstenošanā iesaistītā akadēmiskā personāla un aicināto speciālistu
kvalifikācija ir apkopota 2.13. tabulā.
2.13. tabula
Programmas realizācijā iesaistītais akadēmiskais personāls un aicinātie speciālisti
Grāds
Amats
Profesori
Asociētie profesori
Docenti
Lektori
Pasniedzēji, vieslektori
Kopā

Ar doktora grādu

Ar maăistra grādu

Kopā

2
3
5

4
5
3
2
5
19

4
5
3
2
14

Analizējot 2.14. tabulas datus, jāsecina, ka no 19 programmā iesaistītajiem docētājiem
74% ir ar doktora grādu, t.sk. 4 profesori un 5 asociētie profesori. Lektori un pasniedzēji,
kuriem nav doktora grāds, ir profesionāli speciālisti ar ilggadīgu darba pieredzi, 3 no tiem
mācas doktorantūrā.
Mācībspēku kvalifikācijas atbilstību struktūrvienības mērėu un uzdevumu realizācijai
apstiprina pieredze, ka pie viĦiem ar jautājumiem un nepieciešamām konsultācijām griežas
valsts institūciju un komercstruktūru pārstāvji.
Programmā iesaistītais akadēmiskais personāls piedalās dažādos zinātniskos projektos,
t.sk., Latvijas ZinātĦu akadēmijas projektos, kā arī veic ekspertu darbu gan projektu
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novērtēšanā, gan promocijas darbu recenzēšanā. Kvalifikācijas celšanai mācībspēki piedalās
apmeklē dažādus kursus un seminārus, piemēram, dalība starptautiskajā mācībspēku kolokvijā
„European Entrepreneurship Colloquium” Māstrihtā (Nīderlandē), kuru organizēja
starptautiskā asociācija EFER (European Forum for Entrepreneurship Research) sadarbībā ar
Māstrihtas Universitāti, RWTH Āhenes Universitāti un KU Līvenes Universitāti (docente
I. Romānova). Kolokvijs bija veltīts uzĦēmējdarbības un uzĦēmējdarbības finanšu
pasniegšanas uzlabošanai Eiropas universitātēs. Šī intensīvā programma ir speciāli izstrādāta
Eiropas mācībspēkiem ar mērėi integrēt jaunākās interaktīvas pieejas uzĦēmējdarbības un
uzĦēmējdarbības finanšu apmācībā, kas Ĝautu modernizēt studiju procesu Eiropas
universitātēs, kā arī nodrošināt studentu praktisko iemaĦu pilnveidošanu, kas ir nepieciešamas
darba tirgū.
Akadēmiskais personāls pastāvīgi paaugstina savu profesionālo kompetenci, piedaloties
apmācības programmās. Piemēram, 2010. gada rudenī docente piedalījās Maskavas biznesa
augstskolas piedāvātajā programmā „Finanšu un operacionālie riski”, kas Ĝāva padziĜināt
studiju kursu Finanšu risku analīze.
Vairāki mācībspēki (asoc.prof. R. Rupeika-Apoga, doc. I. Solovjova, asoc.prof.
M. Kudinska) piedalījās arī Eiropas Sociālais Fonda finansētajā projektā “LU profesionālo
studiju programmu mācībspēku kompetenču paaugstināšana banku un uzĦēmējdarbības
sektorā”, kura ietvaros paaugstināja savu profesionālo kompetenci Latvijas Bankā, Latvijas
komercbanku asociācijā, Latvijas zvērināto revidentu asociācijā u.c.
Mācībspēki arī aktīvi veic pētījumus ar finansēm saistītajās jomās, piedalās
starptautiskajos projektos u.c. (detalizētāku informāciju sk. 6., 7. pielikumu).

2.11. Nepieciešamā palīgpersonāla raksturojums
Studiju programmas, t.sk. arī profesionālo maăistra studiju programmu apkalpo trīs
palīgpersonāla darbinieces. Programmas Studiju programmas realizāciju nodrošina LU
Finanšu katedras studiju metodiėes. Programmas Finanšu ekonomika īstenošanā iesaistīto
studiju metodiėu galvenie pienākumi:
1.

Darbs ar studentiem (konsultēt par studējošā kredītu, LU struktūru, studiju maksu utt.;
organizēt studentu pierakstīšanos studiju virzieniem/grupām, pieĦemt un reăistrēt
nobeiguma darbus, kā arī risināt citas ar studēšanas procesu saistītās problēmas);

2.

Darbs LU informatīvajā sistēmā, LUIS (studiju nodarbību sarakstu sastādīšana un
ievadīšana, mācībspēku konsultāciju grafiku sastādīšana, norādījumu sagatavošana par
studentu pielaišanu pie gala pārbaudījumiem, par nobeigumu darbu tēmām, darbu
vadītājiem un recenzentiem u.c.);

3.

Darbs ar studiju programmas īstenošanas lietvedību (koordinēt nodarbību un prakses,
maăistra darbu aizstāvēšanas norisi, nodrošināt kursu pieprasījumus no citām
struktūrvienībām, darbs ar studentu dokumentāciju u.c.);

4.

Darbs ar docētājiem (sniegt atbalstu mācībspēkiem studiju materiālu sagatavošanā un
nodrošināšanā, plānot, uzskaitīt, kontrolēt mācībspēku darba slodzi, veikt citus līdzīgus
ar studiju procesa organizāciju saistītus uzdevumus) u.c.
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2.12. Struktūrvienību iesaistīšana konkrētās programmas īstenošanā
Studiju programmas īstenošanā bez Finanšu katedras ir iesaistītas vairākas Ekonomikas
un vadības fakultātes struktūrvienības: Finanšu katedra, Ekonomikas informātikas katedra,
Matemātiskās ekonomikas katedra, Starptautisko ekonomisko attiecību katedra, Vadībzinību
katedra (sk. 2.14. tabulu).
2.14. tabula
Programmā iesaistītās katedras un citas LU struktūrvienības
Katedras
Ekonomikas informātikas
katedra

Uzdevumi programmas realizācijā
Nodarbojas ar biznesa procesu modelēšanu, zināšanu
pārvaldības tehnoloăijām, informācijas un komunikāciju
tehnoloăiju izmantošanu studiju procesā, ar informācijas
sabiedrības sociālās un tiesiskās problēmām un sniedz
konsultācijas.
Nodrošina studiju kursa Finanšu analīzes kvantitatīvas metodes
pasniegšanu, kura ietvaros studenti tiek iepazīstināti ar finanšu
rēėinu pamatjēdzieniem un metodēm, mācas kā novērtēt
uzkrājuma veidošanos, periodisko maksājumu lielumu, dažāda
veida kredīta dzēšanas plānus, investīciju efektivitāti,
obligāciju un akciju vērtību, krājumu optimālo apjomu.
Praktisko darbu laikā tiek attīstītas studentu iemaĦas veikt
finansu aprēėinus, izmantojot Microsoft Excel līdzekĜus.

Finanšu katedra

Nodrošina lielāko daĜu no studiju kursiem, kas ir naudas, banku
un kredīta problēmām, nodokĜu, valsts un pašvaldību budžeta
problēmām, kā arī uzĦēmējdarbības finansu un kapitāla
veidošanas problēmām un sniedz konsultācijas.
Studentiem tiek sniegtas zināšanas par dažādiem finanšu
aspektiem atbilstoši profesijas standartā Finanšu analītiėis
noteiktām prasībām.

Matemātiskās ekonomikas
katedra

Darbības joma ir saistīta ar ekonometriskiem modeĜiem
tautsaimniecībā, riska analīzi tirgus ekonomikā, Latvijas un
Baltijas darba tirgus pētījumiem, uzĦēmumu dinamikas analīzi
u.c. un sniedz konsultācijas.
Nodrošina studiju kursa Finanšu analīzes kvantitatīvas metodes
pasniegšanu. Studiju kursa uzdevums ir inovatīvu finanšu
instrumentu projektēšana, izstrāde un realizācija, kā arī finanšu
jomas problēmu jaunu risinājumu meklēšana. Studenti analizē
finanšu inženierijas konceptuālo rīku (piemēram, vērtības
teorija, vērtspapīru portfeĜu teorija) un fizisko rīku (piemēram,
fiksēta ienesīguma vērtspapīri, akcijas, opcijas u.c.)
pielietojuma iespējas finanšu problēmu risinājumam.
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2.14. tabulas turp.
Katedras
Pedagoăijas, psiholoăijas
un mākslas fakultāte

Uzdevumi programmas realizācijā
Nodarbojas ar studentu akadēmisku un profesionālu
izglītošanu, zinātnisko pētniecību un jaunradi pedagoăijā,
psiholoăijā, izglītības zinātnē, kā arī filoloăijā, informātikā,
mākslā un dažās citās nozarēs. Sekmīgi apgūstot šo kursu,
studentiem ir paplašinātas zināšanas par psiholoăiskās izpētes
metodēm organizācijās, iegūtas teorētiskas zināšanas par darba
motivāciju, līderību, darba grupām un organizācijas kultūru.
Rezultātā studenti spēj izmantot mūsdienu organizāciju
psiholoăijas atziĦas, kategorijas savos pētījumos, studentiem ir
iemaĦas personāla atlasē, darba motivācijas un apmierinātības
ar darbu analīzē, vadītāju un darbinieku novērtēšanā,
organizācijas kultūras diagnostikā u.c.

Starptautisko ekonomisko
attiecību katedra

Nodarbojas ar dažādiem jautājumiem, kas ir saistīti ar Latvijas
ekonomiskās attīstības aktuālu problēmu izpēti starptautiskās
tirgus
globalizācijas
un
ekonomiskās
integrācijas
padziĜināšanas apstākĜos, starptautisko nodokĜu tiesību
aktuāliem problēmjautājumiem, globalizāciju un starptautiskās
tiesībām, starptautiskā biznesa tiesiskā regulējuma aktuāliem
jautājumiem u.c. un sniedz konsultācijas.
Nodrošina studiju kursa Komerctiesības pasniegšanu. Kura
ietvaros studenti iegūst padziĜinātas zināšanas komerctiesībās,
kā arī izpratni par komercdarbības veikšanai noteiktajiem
tiesiskajiem ietvariem. Sekmīgi apgūstot šo kursu, studenti
iegūst nepieciešamas akadēmiskās un profesionālās
kompetences, kas ir saistītas ar komercdarbību veikšanas
tiesiskajiem aspektiem.

Vadībzinību katedra

Nodarbojas ar jautājumiem, kas ir saistīti ar tautsaimniecības
un uzĦēmumu vadīšanas pilnveidošanas iespējām, starppersonu
komunikāciju organizācijā, organizāciju stratēăiskā vadīšanu,
taupīgās vadīšanas pamatprincipiem un izmantošanas iespējām
pakalpojumu un valsts pārvaldes jomā u.c. un sniedz
konsultācijas.
Nodrošina studiju kursa UzĦēmumu stratēăiskā un operatīva
plānošana pasniegšanu, kura ietvaros tiek paplašinātas studentu
zināšanas par plānošanas zinātnes attīstības tendencēm un
jaunākām stratēăiskās un operatīvās plānošanas metodēm,
papildinātas zināšanas par organizāciju stratēăisko iespēju
noteikšanu un konkurences stratēăiju izvēli. Sekmīgi apgūstot
šo kursu, studenti, izmantojot organizāciju vides analīzes
rezultātus, prot izstrādāt organizāciju attīstības stratēăiju un
pamatot tās lietderību, kā arī plānotās stratēăijas izpildei
nepieciešamos operatīvos darba plānus.

Cieša sadarbība ar citām LU katedrām un struktūrvienībām nodrošina labāku programmas
kvalitāti.
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2.13. Ārējie sakari
Profesionālā maăistra studiju programmas īstenošanai Finanšu katedrai ir izveidota
veiksmīga sadarbība gan ar darba devējiem, gan arī ar vairākām Latvijas un ārvalstu
augstskolām.
Sadarbība ar darba devējiem (privātajiem un valsts uzĦēmumiem, bankām u.c. finanšu
institūcijām) tiek veidota dažādos virzienos. Sadarbība ar darba devējiem un profesionālajām
organizācijām notiek gan atsevišėu mācībspēku līmenī, gan Finanšu katedras līmenī. Darba
devēju pārstāvji tiek pieaicināti atsevišėu studiju kursu pasniegšanā (piemēram, Finanšu
instrumentu portfeĜu vadība un analīze, Projektu vadīšana un finansēšana u.c.), praktiėi tiek
iesaistīti arī vairāku lekciju lasīšanas un praktisko nodarbību vadīšanas procesā (piemēram,
studiju kursos, Naudas teorija un politika, Komercbanku vadība u.c.), maăistra darbu
vadīšanā un recenzēšanā, gala pārbaudījuma komisijas darbā, darba dēvēji nodrošina arī
prakses vietas programmā studējošajiem.
Katru gadu paplašinās Ekonomikas un vadības fakultātes, t.ak. arī Finanšu katedras
sadarbība ar Latvijas un ārvalstu augstskolām gan studentu apmaiĦas jomā, gan arī
mācībspēku apmaiĦas, metodiskajā un pētniecības jomā.
Profesionālā maăistra studiju programmā studējošiem ir iespēja saĦemt stipendijas viena
semestra studijām kādā no Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības fakultātes
sadarbības augstskolām. Šobrīd LU EVF ir vairāk nekā 100 Erasmus sadarbības līgumi ar
universitātēm dažādas valstīts Eiropā, piemēram, Norvēăijā, Zviedrijā, Somijā, Dānijā, Polijā,
Vācijā, Francijā, Nīderlandē, BeĜăijā, Austrijā, Itālijā, Šveicē, Spānijā, Portugālē u.c. (vairāk
informācijas www.evf.lu.lv). Tas dod iespēju studentiem mācīties un pilnveidot savas
zināšanas ārzemēs. Tomēr, programmā studējoši pamatā arī strādā kādā no Latvijas
uzĦēmumiem vai valsts institūcijām, tādēĜ darba un personīgu iemeslu dēĜ salīdzinošo reti
izmanto šīs iespējas. 2010.gada pavasarī profesionālā maăistra studiju programmas Finanšu
ekonomika 1. kursa studente Erasmus programmas ietvaros ir mācījusies vienu semestri
Norvēăijā, Bergenā.
Studenti var izmantot arī iespēju pieteikties LLP ERASMUS praksei, t.i., atrodot
prakses vietu ārvalstu uzĦēmumā (Erasmus zonas valstīs – visas ES valstis, kā arī Norvēăija,
Īslande, Lihtenšteina un Turcija) saĦemt LLP ERASMUS prakses stipendiju. Praksi var veikt
valsts vai privātajā organizācijā, institūcijā vai izpētes centrā. Prakses ilgums ir 3 – 6 mēneši.
Viena no profesionālā maăistra studiju programmas studentēm ir pieteikusies un konkursa
rezultātā ir saĦēmusi stipendiju prakses veikšanai vienā no Itālijas tūrisma aăentūrām
2011.gadā.
Lai stimulētu studentu vēlmi apgūt svešvalodas, kā arī lai iepazīstinātu ar ārzemju
zinātnieku pētījumiem, studentiem tiek piedāvātas lekcijas angĜu valodā, ko lasa pieaicinātie
ārvalstu vieslektori. Pēdējo sešu gadu laikā ir vairakkārt organizētas vairāku ārvalstu
vieslektoru lekcijas, piemēram, Prof. Dr. Marco Menichetti (Hochschule Liechtenstein, Chair
in Business Administration, Banking and Financial Management) no Lihtenšteinas, Prof. Dr.
Jan Körnert (Universität Greifswald, Chair in International Finance Management and
International Capital Markets), Dipl.-Wirt.-Ing. Dipl.-Kfm. Robert Straßner (Universität
Greifswald) no Vācijas, Dr. K.Sarkans (Toronto Universitāte) no Kanādas, Prof. Dr. Henner
Schierenbeck (Universität Basel, LU goda doktors) u.c.
Arī programmā Finanšu ekonomika strādājošie docētāji tika aicināti lasīt lekcijas
ārzemēs, kas dod vērtīgu pieredzi un Ĝauj celt docētāju kvalifikāciju. Finanšu katedras
asoc. profesore R.Rupeika-Apoga 2007. un 2008.g. ir lasījusi lekcijas Zīgenas Universitātē
(Universität Siegen) Socrates programmas ietvaros, 2010.gadā – Lihtenšteinas augstskolā
(Hochschule Liechtenstein) saskaĦā ar EEZ programmu. 2010.gada jūnijā
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docente I. Romānova nolasīja lekcijas Greifsvaldes universitātes (Universität Greifswald)
studentiem (vācu valodā un angĜu valodā) Erasmus programmas ietvaros.
Notiek sadarbība ar līdzīgām citu augstskolu studiju programmām arī Baltijas valstu
ietvaros, piemēram, ar Tartu Universitāti, KauĦas Vitauta Dižā Universitāti – piedalīšanās
konferencēs, kā arī programmas mācībspēku pārrunas par programmu struktūru un izpildes
metodēm.

2.14. Studiju programmas attīstības plāns
Ar mērėi pilnveidot programmu un tās saturu atbilstoši mainīgajiem tirgus apstākĜiem,
periodiski tiek veikta programmas SVID analīze jeb stipro un vājo pušu analīze
(sk. 2.15. tabulu).
2.15. tabula
Profesionālā maăistra studiju programmas Finanšu ekonomika
SVID analīze
Stiprās puses

Vājās puses

1. programmas saturs atbilst Ekonomikas un 1. programmā studējoši strādā kādā no
vadības fakultātes mērėiem un uzdevumiem;
Latvijas
uzĦēmumiem
vai
valsts
institūcijām,
tādēĜ
studenti
nevar
aktīvi
2. programma atbilst otrā līmeĦa profesionālās
augstākās izglītības valsts standartam un Finanšu piedalīties pētnieciskos projektos vai
izmantot
iespējas
studēt
apmaiĦas
analītiėa profesijas standartam;
programmās ārzemēs;
3. iespējas izvēlēties studiju formu: pilna laika
2. darba un personīgu iemeslu dēĜ studējošie
vai nepilna laika studijas;
salīdzinoši reti izmanto iespējas saĦemt
4. akadēmiskā personāla augstais kvalifikācijas stipendijas LLP ERASMUS prakses
līmenis, darba pieredze akadēmiskajā un veikšanai ārvalstu uzĦēmumos;
profesionālajā jomā;
3. atšėirības
studentu
iepriekšējā
5. nozares speciālistu iesaistīšana studiju sagatavotībā.
procesā;
6. studiju plāns iekĜauj lielu praktisko nodarbību
apjomu, kas nodrošina programmas profesionālo
ievirzi;
7. studiju procesa un prakses
organizējot mācību prakses;

tuvināšana,

8. studiju programmas realizācijā ir iesaistīti
ārvalstu
pasniedzēji
(vieslektoru
un
viesprofesoru lekcijas);
9. vairākos studiju kursos sniegtās terminoloăijas
zināšanas ne tikai latviešu, bet arī angĜu valodā,
kas uzlabo programmas absolventu darba
iespējas uzĦēmumos, kas nodarbojas ar savas
produkcijas vai pakalpojumu eksportu;
10. studiju kursos
datortehnika;

plašāk

tiek

pielietota
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2.15. tabulas turp.
Stiprās puses

Vājās puses

11. studiju kursu izdales materiālu nodrošināšana
elektroniskā veidā;
12. LU tehniskais nodrošinājums ir atbilstošs
programmas realizācijai;
13. nodrošināta pieeja starptautiskām datu bāzēm
LU un ārpus LU;
14. iespēja no mājas datoriem pieslēgties pie LU
bibliotēkas e-datu bāzēm;
15. nodrošinātas ciešas atgriezeniskās saites ar
studentiem, regulāri tiek veiktas aptaujas par
studiju programmas saturu un pasniedzējiem;
16. studiju programmas satura pastāvīga
pilnveidošana atbilstoši darba tirgus prasībām, kā
arī Ħemot vērā studentu, absolventu un darba
devēju aptauju izvērtēšanas rezultātus;
17. studiju programmas pastāvīgas aktualitātes
nodrošināšanai
un
vispārīgo
metodisko
jautājumu apspriešanai periodiski tiek rīkoti
metodiskie semināri programmā iesaistītajam
akadēmiskam personālam;
18. programma ir aktuāla, par ko liecina iegūtie
atzinumi.
Iespējas

Draudi

1. veicināt akadēmiskā personāla un studentu 1. studiju maksas pieaugums salīdzinājumā
iesaistīšanos zinātniski pētnieciskos projektos;
ar studējošo maksātspēju;
2. ar ES fondu saistīto iespēju izmantošana, 2. līdzīgu studiju programmu realizācija
sekmējot studiju procesa pilnveidošanu un citās Latvijas augstskolās;
konkurētspējīgo speciālistu sagatavošanu, kā arī
3. demogrāfiskā situācija Latvijā, kuras dēĜ
docētāju kvalifikāciju celšanu;
varētu samazināties studentu skaits.
3. veicināt akadēmiskā personāla stažēšanos
Latvijas vai ārvalstu uzĦēmumos un finanšu
institūcijās;
4. gatavot jaunus mācību līdzekĜus un izstrādāt ekursus atbilstoši studiju plānām.
5. palielināt programmas eksportspēju;
6. aktivizēt studentu apmaiĦu
augstskolu studentiem;

ar

ārvalstu

7. studentu starptautiskās pieredzes iegūšanai
organizēt starptautisko intensīvo apmācības
programmu Erasmus IP programmas ietvaros.
Profesionālā maăistra studiju programmas Finanšu ekonomika turpmākas attīstības
nodrošināšanai ir paredzēti vairāki virzieni (sk. 2.16. tabulu).
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2.16. tabula
Programmas Finanšu ekonomika turpmākas attīstības plāns
Programmas attīstības
Veicamie uzdevumi
virzieni
Studiju programmas satura un 1. pastāvīgi
pilnveidot
studiju procesa pilnveidošana
programmas saturu, balstoties
atbilstoši tirgus prasībām
uz izglītības normatīvo aktu
prasībām, kā arī studējošo un
darba
devēju
vajadzību
analīzi
2. studiju
procesā
vairāk
iesaistīt praktiėus (piemēram,
uz
atsevišėām
lekcijām
studiju kursu ietvaros)
3. e-kursu plašāka izmantošana
studiju kursos;
4. studentu
zināšanu
paplašināšanai
un
starptautiskās
pieredzes
iegūšanai organizēt ārvalstu
mācību braucienus.

Paredzētie pasākumi
- sekot līdzi izmaiĦām izglītības
normatīvo aktu prasībām;
- katru mācību gadu veikt
studējošo,
studentu,
absolventu un darba devēju
aptauju;
- turpināt sarunas ar Finanšu
Ministriju, VAS Latvijas
DzelzceĜš, Latvijas pensiju
fondu u.c.;
- turpināt izstrādāt e-kursus;
- organizēt mācību braucienu uz
Eiropas valstīm (piemēram,
Vāciju ar DAAD atbalstu)

Sadarbības paplašināšana ar 1. studiju
procesā
vairāk - turpināt sarunas ar Finanšu
darba devējiem un augstskolām
iesaistīt
darba
devēju
Ministriju, VAS Latvijas
Latvijā un ārzemēs
pārstāvjus;
DzelzceĜš, Latvijas pensiju
2. veidot ciešāku sadarbību ar
fondu u.c. par atsevišėu
Vācijas un Lihtenšteinas
lekciju
vai
praktisko
augstskolām
pieredzes
nodarbību vadīšanu;
apmaiĦas nolūkā
- organizēt kopīgu semināru
3. studentu
starptautiskās
mācībspēkiem sadarbībā ar
pieredzes iegūšanai organizēt
ārvalstu kolēăiem (piemēram,
īsu starptautisko apmācības
Hochschule Liechtenstein un
programmu (max.2 nedēĜas)
Universität Greifswald);
- veicināt studentu mobilitāti,
izmantojot ES programmas
(piemēram,
Erasmus
IP
programmas ietvaros.
akadēmiskā
Akadēmiskā
personāla 1. rast iespējas mācībspēku - paplašināt
personāla
kontaktus
ar
kvalifikācijas pilnveidošana
regulārai
kvalifikācijas
profesionālām asociācijā un
celšanai,
veicināt
to
darba devējiem;
stažēšanos
Latvijas
un
ārvalstu mācību centros, kā - veicināt docētāju starptautisko
mobilitāti;
arī ārvalstu augstskolās;
2. veidot ciešāku sadarbību ar - veidot ciešāku sadarbību ar
Hochshule Liehtenstein un
Vācijas un Lihtenšteinas
Universität
Greifswald
augstskolām
pieredzes
pieredzes
apmaiĦas
un
apmaiĦas nolūkā, nodrošinot
stažēšanos nolūkā.
stažēšanās
iespējas
programmā
iesaistītajiem
mācībspēkiem,
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2.16. tabulas turp.
Programmas attīstības
Veicamie uzdevumi
Paredzētie pasākumi
virzieni
Studentu
un
akadēmiskā 1. iesaistīt
studentus - turpināt rīkot zinātniskās
konferences un apaĜos galdus,
personāla
zinātniski
zinātniskajās konferencēs un
iesaistot tajās programmas
diskusijās;
pētnieciskās
darbības
studentus;
2. veicināt
studentu
un
paplašināšana
mācībspēku
iesaistīšanos - iesaistīt studentus pētniecības
projektos, kuros ir iesaistīts
dažādos pētnieciskajos un
akadēmiskais personāls.
praktiskajos projektos
Studiju programmas materiāli 1. veicināt mācību līdzekĜu un - piesaistīt ES fondu līdzekĜus
materiāli
tehniskā
un
mācību grāmatu izdošanu;
tehniskā
un
metodiskā
metodiskā
nodrošinājuma
nodrošinājuma pilnveidošana
2. uzturēt
telpu
tehnisko
pilnveidošana.
stāvokli.

Profesionālā maăistra studiju programma Finanšu ekonomika un tās tālāka attīstība
nodrošina programmas mērėa sasniegšanu – sagatavot darbam Latvijas un starptautiskajos
uzĦēmumos, finanšu institūcijās speciālistus ar padziĜinātām zināšanām finanšu ekonomikā un
nepieciešamām akadēmiskām un profesionālām kompetencēm, nodrošinot iespēju iegūt
profesionāla maăistra grādu ar tiesībām turpināt studijas doktorantūrā.
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3. Studiju programmas izmaksu aprēėins
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Izmaksu aprēėins profesionālā maăistra studiju programmai Finanšu ekonomika uz 1
studentu 2010.gadā (PLK)

Apz.

Normatīvs

Aprēėinātie
lielumi
(Ls)

N1

Darba alga uz vienu studiju vietu gadā

338,54

N2

81,55

N3

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās
iemaksas
Komandējumu un dienesta braucienu izmaksas

N4

Pakalpojumu apmaksa

30,00

N5

Materiāli, energoresursi, ūdens un inventārs

47,93

N6

Grāmatu un žurnālu iegāde

35,00

N7

Studentu sociālajam nodrošinājumam uz 1 studentu
gadā
Iekārtu iegādes un modernizēšanas izmaksas
Netiešās studiju programmas izmaksas

20,00
109,08
520,00

T – vienas studiju vietas izmaksas gadā
(N1+N2+N3+N4+N5+N6+N7+N8)

1190,10

N8
N9

Ekonomikas un vadības fakultātes
dekāns, asoc.prof.

8,00

Māris Purgailis
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Izmaksu aprēėins profesionālā maăistra studiju programmai Finanšu ekonomika uz 1
studentu 2010.gadā (NLK)

Apz.

Normatīvs

Aprēėinātie
lielumi
(Ls)

N1

Darba alga uz vienu studiju vietu gadā

158,21

N2

38,11

N3

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās
iemaksas
Komandējumu un dienesta braucienu izmaksas

N4

Pakalpojumu apmaksa

35,00

N5

Materiāli, energoresursi, ūdens un inventārs

47,93

N6

Grāmatu un žurnālu iegāde

32,00

N7

Studentu sociālajam nodrošinājumam uz 1 studentu
gadā
Iekārtu iegādes un modernizēšanas izmaksas
Netiešās studiju programmas izmaksas

20,00
109,08
520,00

T – vienas studiju vietas izmaksas gadā
(N1+N2+N3+N4+N5+N6+N7+N8)

968,33

N8
N9

Ekonomikas un vadības fakultātes
dekāns, asoc.prof.

8,00

Māris Purgailis
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4. Studiju plāni

45

Profesionālā maăistra studiju programmas Finanšu ekonomika studiju plāns
PLK (pilna laika klātiene), 4 sem.
Kursa kods

Pr.
daĜa

Studiju kursi

Kredītpunkti
1.sem.

2.sem.

3.sem.

Kopā

Pārbaudes
veids

Lekcijas,
semināri

Docētāji

4.sem.

Studiju kursi, kas nodrošina jaunāko sasniegumu apguvi, nozares teorijā un praksē
EkonP025

B

UzĦēmumu stratēăiskā un operatīvā plānošana

2

2

eksāmens

L16, S16

Dr.ekon., as.prof. V.Niedrīte

Ekon5077
JurZP006

B
B

2
2

2
2

eksāmens
eksāmens

L16, S16
L16, S16

Dr.ekon., prof. L.Kavale
Mg.soc., lekt. I.KalniĦa

Ekon5073

A

3

3

eksāmens

L24, S24

Mg.ekon., A.Makijenko

Ekon5071
EkonP028
EkonP022

A
B
A

Valsts budžeta politika un vadība
Komerctiesības
Finanšu instrumentu portfeĜu vadība un
analīze
NodokĜu politika un administrēšana
Finanšu pakalpojumu tirgvedība
Vadības grāmatvedība

3
2
2

eksāmens
eksāmens
eksāmens

L32, S16
L16, S16
L16, S16

EkonP021

A

Naudas teorija un politika

2

eksāmens

L16, S16

Ekon6047

B

Finanšu inženierija

3

eksāmens

L24, S24

EkonP032

A

Finanšu risku analīze

2

2

eksāmens

L32

EkonP030

B

Starptautiskās finanses

2

2

eksāmens

L32

Mg.ekon., lekt. L.Leitāne
Mg.ekon., lekt. I.Vanags
Dr.ekon., as.prof. V.ZariĦa
Dr.habil.ekon., prof. E.Zelgalvis, Dr.ekon., doc.
I.Romānova
Dr.ekon., doc. E.Brēėis
Dr.ekon., as.prof. R.Rupeika-Apoga, Dr.ekon.,
doc. I.Solovjova
Dr.ekon., doc. I.Romānova

2

eksāmens

3

eksāmens

L22, S10
L24, S12,
P12

2

eksāmens

3
2
2
2
3

Pētnieciskā darba, jaunrades darba, projektēšanas darba un vadībzinību studiju kursi
EkonP033
A
Projektu vadīšana un finansēšana
2
EkonP018

A

Komercbanku vadība

Ekon5807

A

Pētnieciskā darba problemātika un
metodoloăija

Ekon5075

B

Finanšu vadība

EkonP035

B

Finanšu analīzes kvantitatīvās metodes

3
2

L20,S4,P8

Mg.ekon., O.FiĜipovičs
Dr.ekon., as.prof. M. Kudinska
Dr.habil.ekon., prof.E.Zelgalvis

3

eksāmens

L24, S24

2

eksāmens

L16, S16

Dr.ekon., prof. E.Zelgalve, Dr.ekon., doc.
I.Romānova
Dr.math., as.prof. S.BāliĦa

2

eksāmens

L16, S16

Dr.psyh. V.ReĦăe

26

aizstāvēšana

20
20

20
65
15

aizstāvēšana

20

80

3
2

Pedagoăijas un psiholoăijas studiju kursi
Psih5057

B

Organizāciju psiholoăija

2

Ekon6020,
Ekon6021,
Ekon6022

A

Prakse (I, II, III)

6

10

10

Ekon6040

A

Maăistra darbs
A daĜa kopā
B daĜa kopā
Pavisam

14
6

15
5

16
4

20

20

20
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Profesionālā maăistra studiju programmas Finanšu ekonomika studiju plāns
nepilna laika studijas, 5 sem.
Kursa
Pr.
Studiju kursi
Kredītpunkti
kods
daĜa
1.sem
2.sem
3.sem
4.sem
Studiju kursi, kas nodrošina jaunāko sasniegumu apguvi, nozares teorijā un praksē
UzĦēmumu stratēăiskā un
EkonP025
B
2
operatīvā plānošana
Valsts budžeta politika un
Ekon5077
B
2
vadība
JurZP006
B
Komerctiesības
2
Finanšu instrumentu
Ekon5073
A
3
portfeĜu vadība un analīze
NodokĜu politika un
Ekon5071
A
3
administrēšana
Finanšu pakalpojumu
EkonP028
B
2
tirgvedība
EkonP022
A
Vadības grāmatvedība
2
EkonP021
A
Naudas teorija un politika
2
Ekon6047
B
Finanšu inženierija
3
EkonP032

A

Finanšu risku analīze

2

A

Komercbanku vadība

Pētnieciskā darba
Ekon5807
A
problemātika un
metodoloăija
Ekon5075
B
Finanšu vadība
Finanšu analīzes
EkonP035
B
kvantitatīvās metodes
Pedagoăijas un psiholoăijas studiju kursi
Psih5057
B
Organizāciju psiholoăija
Ekon6020,
A
Prakse (I, II, III)
Ekon6021,
Ekon6022
Ekon6040
A
Maăistra darbs
A daĜa kopā
B daĜa kopā
Pavisam

Pārbaudes
veids

Lekcijas,
semināri

Docētāji

2

eksāmens

L16, S16

2

eksāmens

L16, S16

Dr.ekon., prof. L.Kavale

2

eksāmens

L16, S16

Mg.jur., lekt. I.KalniĦa

3

eksāmens

L24, S24

Mg.ekon., A.Makijenko

3

eksāmens

L32, S16

Mg.ekon., lekt. L.Leitāne

2

eksāmens

L16, S16

Mg.ekon., lekt. I.Vanags

2
2
3

eksāmens
eksāmens
eksāmens

L16, S16
L16, S16
L24, S24

Dr.ekon., as.prof. V.ZariĦa
Dr.habil.ekon.E.Zelgalvis, Dr.ekon., doc. I.Romānova
Dr.ekon., doc. E.Brēėis
Dr.ekon., as.prof. R.Rupeika-Apoga, Dr.ekon., doc.
I.Solovjova
Dr.ekon., doc. I.Romānova

Dr.ekon., as.prof. V.Niedrīte

2

eksāmens

L32

2

eksāmens

L32

2

eksāmens

L22, S10

Mg.ekon., O.FiĜipovičs

3

eksāmens

L24, S12,
P12

Dr.ekon., asoc.prof. M. Kudinska

2

2

eksāmens

L20,S4,P8

Dr.habil.ekon.E.Zelgalvis

3

eksāmens

L24, S24

Dr.ekon., prof. E.Zelgalve, Dr.ekon., doc. I.Romānova

2

2

eksāmens

L16, P16

Dr.math., as.prof. S.BāliĦa

2

eksāmens

L16, S16

Dr.psyh. V.ReĦăe

26

aizstāvēšana

20
65
15
80

aizstāvēšana

EkonP030
B
Starptautiskās finanses
2
Pētnieciskā darba, jaunrades darba, projektēšanas darba un vadībzinību studiju kursi
Projektu vadīšana un
EkonP033
A
2
finansēšana
EkonP018

Kopā
5.sem

3

3

2
6

6

8

6

14
2
16

11
5
16

12
2
14

8
6
14

20
20
20
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Profesionālā maăistra studiju programmas Finanšu ekonomika studiju plāns
NLK (pilna laika klātiene), 3 sem.
Kursa
kods

Pr.
daĜa

Studiju kursi

Kredītpunkti
1.sem.

2.sem.

Kopā

Pārbaudes
veids

Lekcijas,
semināri

3.sem.

Docētāji

Studiju kursi, kas nodrošina jaunāko sasniegumu apguvi, nozares teorijā un praksē

EkonP021

A

Naudas teorija un politika

2

2

eksāmens

L16, S16

Dr.habil.ekon., prof. E.Zelgalvis, Dr.ekon., doc.
I.Romānova

Ekon6047

B

Finanšu inženierija

3

3

eksāmens

L24, S24

Dr.ekon., doc. E.Brēėis

EkonP032

A

Finanšu risku analīze

2

2

eksāmens

L32

Dr.ekon., as.prof. R.Rupeika-Apoga, Dr.ekon.,
doc. I.Solovjova

EkonP030

B

Starptautiskās finanses

2

2

eksāmens

L32

Dr.ekon., doc. I.Romānova

2

2

eksāmens

L20,S4,P8

2

2

eksāmens

L16, S16

Dr.math., as.prof. S.BāliĦa

3

eksāmens

L24, S24

Dr.habil.ekon., prof. E.Zelgalve, Dr.ekon., doc.
I.Romānova

2

eksāmens

L16, S16

Dr.psyh. V.ReĦăe

6
20
32
8
40

aizstāvēšana
aizstāvēšana

Pētnieciskā darba, jaunrades darba, projektēšanas darba un vadībzinību studiju kursi

Ekon5807

A

EkonP035

B

Ekon5075

B

Pētnieciskā darba problemātika
un metodoloăija
Finanšu analīzes kvantitatīvās
metodes
Finanšu vadība

3

Dr.habil.ekon., prof. E.Zelgalvis

Pedagoăijas un psiholoăijas studiju kursi

Psih5057

B

Organizāciju psiholoăija

Ekon6020
Ekon6040

A
A

Prakse
Maăistra darbs
A daĜa kopā
B daĜa kopā
Pavisam

2
6
4
6
10

8
2
10

20
20
20
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Profesionālā maăistra studiju programmas Finanšu ekonomika studiju plāns
pilna laika studiju plāns, 2 sem.
Kursa
kods

Pr.
daĜa

Studiju kursi

Kredītpunkti

EkonP021

A

Naudas teorija un politika

2

Ekon6047

B

Finanšu inženierija

EkonP032

A

Finanšu risku analīze

Kopā

Pārbaudes
veids

Lekcijas,
semināri

2

eksāmens

L16, S16

Dr.habil.ekon.E.Zelgalvis, Dr.ekon., doc.
I.Romānova

3

3

eksāmens

L24, S24

Dr.ekon., doc. E.Brēėis

2

2

eksāmens

L32

Dr.ekon., as.prof. R.Rupeika-Apoga,
Dr.ekon., doc. I.Solovjova

EkonP030
B
Starptautiskās finanses
2
2
eksāmens
Pētnieciskā darba, jaunrades darba, projektēšanas darba un vadībzinību studiju kursi
Pētnieciskā darba problemātika
Ekon5807
A
2
2
eksāmens
un metodoloăija
Finanšu analīzes kvantitatīvās
EkonP035
B
2
2
eksāmens
metodes

L32

Dr.ekon., doc. I.Romānova

L20,S4,P8

Dr.habil.ekon.E.Zelgalvis

L16, P16

Dr.math., as.prof. S.BāliĦa

Ekon5075

eksāmens

L24, S24

Dr.ekon., prof. E.Zelgalve, Dr.ekon., doc.
I.Romānova

L16, S16

Dr.psyh. V.ReĦăe

1.sem. 2.sem.
Studiju kursi, kas nodrošina jaunāko sasniegumu apguvi, nozares teorijā un praksē

B

Finanšu vadība

Pedagoăijas un psiholoăijas studiju kursi
Psih5057
B
Organizāciju psiholoăija
Ekon6020
Ekon6040

A
A

Prakse
Maăistra darbs
A daĜa kopā
B daĜa kopā
Pavisam

3

3

2

2

eksāmens

6

6
20
32
8
40

aizstāvēšana
aizstāvēšana

12
8
20

20
20
20

Docētāji
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PIELIKUMI

50

1. Studiju programmā iekĜauto studiju kursu
apraksti
(izdrukas no LUIS)

51

Kursa nosaukums

UzĦēmumu stratēăiskā un operatīva plānošana

Kursa kods

EkonP025

Zinātnes nozare

Ekonomika

Zinātnes apakšnozare

Finanses un kredīts

Kredītpunkti

2

ECTS kredītpunkti

3

Kopējais auditoriju stundu skaits

32

Lekciju stundu skaits

16

Semināru un praktisko darbu stundu
skaits

16

Studenta patstāvīgā darba stundu
skaits

48

Kursa apstiprinājuma datums

16.02.2004

Atbildīgā struktūrvienība

Ekonomikas un vadības fakultāte

Kursa atbildīgais mācibspeks

Sandis Babris

Kursa izstrādātājs(-i)
Dr. Ekonomikas doktors, asoc.prof. Vizma Niedrīte
Priekšzināšanas
Ekon1059, Mikroekonomika [VadZ B] [slēgts 03.09.2010]
VadZ1013, Vadības teorija [slēgts 03.09.2010]
Aizstātais(-ie) kurss(-i)
EkonP025 [2EKOP025] UzĦēmumu
stratēăiskā un operatīva plānošana [slēgts
03.09.2010]
VadZ2025 [2VAD2024] Stratēăiskā
vadīšana [14.09.2010]
Kursa anotācija
Studiju kursa mērėis ir dot iespēju studentiem apgūt stratēăiskās un operatīvās plānošanas metodes un to
pielietošanas prasmes.
Kursa uzdevumi: noskaidrot 21.gs. uzĦēmējdarbību ietekmējošos faktorus un to darbības īpatnības;
noskaidrot stratēăiskās plānošanas mūsdienu īpatnības un apgūt jaunās plānošanas metodes un to
pielietošanas prasmes; analizēt stratēăisko pārmaiĦu vadīšanas metodes un paĦēmienus; apgūt operatīvās
plānošanas metožu izmantošanas prasmes.
Rezultāti
Sekmīgu studiju rezultātā studenti var iegūt tādas teorētiskās zināšanas, kas dod iespēju sekmīgi plānot
organizāciju darbu.
Iegūstamās akadēmiskās kompetences:
1) paplašinātas zināšanas par plānošanas zinātnes attīstības tendencēm un apgūtas jaunākās stratēăiskās un
operatīvās plānošanas metodes;
2) tiek iegūtas jaunas zināšanas par organizāciju sadarbības stratēăiju ar ārējo vidi;
3) papildinātas zināšanas par organizāciju stratēăisko iespēju noteikšanu un konkurences stratēăiju izvēli.
Profesionālās kompetences:
1) studenti spēj pastāvīgi veikt organizāciju ārējās un iekšējās vides analīzi;
2) izmantojot organizāciju vides analīzes rezultātus, studenti prot izstrādāt organizāciju attīstības stratēăiju
un pamatot tās lietderību;
3) studenti ir apguvuši prasmi izstrādāt plānotās stratēăijas izpildei nepieciešamoa operatīvos darba plānus;
4) semināra nodarbībās ir apgūtas sava viedokĜa prezentācijas prasmes.
Kursa plāns
1. UzĦēmējdarbības un plānošanas attīstības tendences L 2 S 2
2. UzĦēmumu (organizāciju) stratēăiskās vadīšanas sistēma L 2 S 2
3. UzĦēmuma stratēăijas izstrādāšana un tās izpildes nodrošināšana L 4 S 4
4. Ražošanas operatīvās vadīšanas un plānošanas sistēma uzĦēmumā L 4 S 4
5. UzĦēmuma tirgus stratēăiju veidi un to izvēles pamatojums L 2 S 2
6. UzĦēmuma sadarbības stratēăija ar ražošanas resursu tirgiem L 2 S 2
Stundas kopā 32
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Prasības kredītpunktu iegūšanai
Sekmīgi nokārtoti starppārbaudījumi:
• Viens kontroldarbs (kontroldarbs – pēc 3.tēmas izskatīšanas) – 10%;
• Aktīva līdzdalība semināros (uzstāšanās) – 10%;
• Praktiskais darbs: novērtēta organizācijas konkurētspēja un izstrādāta atbilstoša stratēăija – 30%
Sekmīgi nokārtots noslēguma pārbaudījums:
• rakstveida eksāmens - 50%
Zināšanu vērtēšanas kritēriji:
- kontroldarbos parādīto zināšanu līmeni vērtē atbilstoši vispārējiem zināšanu vērtēšanas kritērijiem 10 ballu
sistēmā;
- semināros vērtē aktivitāti, radošo domāšanu un attieksmi;
- praktiskā darbā – inovatīvu pieeju problēmu risināšanā.

Mācību pamatliteratūra
1. David A.Aaker. Strategic Market Management. 8th edition. England, John Wiley&Sons – England. 2005.
2. J.Caune, A.Dzedons. Stratēăiskā vadīšana. R.: Izd. Apgāds „Lidojošā zivs”. 2009., 379 lpp.
3. Heizer, Jay H. Operations Management. Upper Saddle River, N.J. : Pearson/Prentice Hall, 2008.
4. G.Johnson, K.Scholes, R.Writtington. Exploring Corporate Strategy. Seventh edition. Pearson Education
Limited, 2005.
5. Meredith, Jack R. Operations management for MBAs. Hoboken, N.J. : Wiley, 2007.
Papildliteratūra
1. J.Heizen, B.Render. Operations Management. Prentice Hall. Upper Saddle River, New Jersey. 2001., 874 p.
2. I.Kalve. Apseglot pārmaiĦu vējus. Stratēăiskā un pārmaiĦu vadība. Izd. Biznesa augstskola Turība. R.,
2005, 296 lpp.
3. R.S.Kaplan, D.P.Norton. The Strategy – Focused Organization. Harvard Business School Press, 2000.
4. Г.Кокинз. Управление результативностью. Как преодолеть разрыв между объявленной стратегией и
реальными процессами. Пер. С англ. М.: Альпина бизнес Букс, 2007. – 315 с.
5. J.C.Larrexche. The Momentum Effect. How to Ignite Exceptional Growth. Wharton School Publishing. 2008.
6. А.А.Томсон, А.Дж.Стрикленд. Стратегический менеджмент: концепции и ситуации для анализа. 12-е
изд. М.: Изд.дом «Вильямс». 2003. – 928 с.
Periodika un citi informācijas avoti
1. Ministru Kabineta mājas lapa http://www.mk.gov.lv
2. Žurnāls „Kapitāls”.
3. Žurnāls „The Economist”.
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Kursa nosaukums

Valsts budžeta politika un vadība

Kursa kods

Ekon5077

Kredītpunkti

2

ECTS kredītpunkti

3

Kopējais auditoriju stundu skaits

32

Zinātnes nozare

Ekonomika

Zinātnes apakšnozare

Finanses un kredīts

Lekciju stundu skaits

16

Semināru un praktisko darbu stundu
16
skaits
Kursa apstiprinājuma datums

12.05.2010

Institūcija, kura apstiprināja kursu

Ekonomikas un vadības fakultāte

Kursa izstrādātājs(-i)
Dr. Ekonomikas doktors, prof. Lūcija Kavale
Priekšzināšanas
Ekon3073, Publiskās finanses
Aizstātais(-ie) studiju kurss(-i)
Ekon5077 [2EKO5077] Valsts budžeta
politika un vadība [slēgts 03.09.2010]
Kursa anotācija
Studiju kursa mērėis ir balstoties uz pasaules zinātnes teorētiskajām atziĦām un praktisko pieredzi, analizēt
valsts budžeta politikas nozīmi valsts pārvaldē, apgūt tās veidošanas principus un metodes, kā arī ietekmi uz
sociāli ekonomisko attīstību. Izpētīt budžeta vadības metodes un to lomu budžeta mehānisma efektivitātes
paaugstināšanā. Iepazīties ar budžeta politiku un vadību ietekmējošajiem faktoriem un to specifiku konkrētos
ekonomiskajos apstākĜos.
Rezultāti
Kursa apgūšanas rezultātā maăistranti paplašina teorētisko zināšanu bāzi (koncepcijas, viedokĜi,
terminoloăija) un spēj to izmantot ikdienas darbā, kā arī iegūst izpratni par valsts budžeta politikas un
vadības nozīmi valsts pārvaldē un ekonomikas attīstībā. Studējošie spēj kritiski vērtēt valsts budžeta politiku,
kā arī praktiski veidot valsts budžeta vadības mehānismu konkrētos ekonomiskajos apstākĜos.
Kursa apguve dod iespēju sekmīgāk apgūt citus programmas priekšmetus un izskaidrot to kopsakarības.
Kursa plāns
1.Valsts loma ekonomikā un tās ietekme uz budžeta politiku L2
2.Budžeta sistēmas un politikas veidošanas teorētiskās koncepcijas, instrumenti un ietekmējošie faktori
L2+S2=4
3.Budžeta deficīta koncepcijas un politika L2+S2=4
4.Valsts parāda politika un vadība L2+S2=4
5.Valsts izdevumu politikas veidošanas un vadības metodes L4+S2=6
6.Sociālās sfēras finansēšanas modeĜi L2+S4=6
7.Fiskālais federālisms budžeta politikā un vadībā L2+S4=8
8. Kopā L16+S16=32 stundas
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Lekciju materiāla apgūšana un 2 regulāro starppārbaudījumu - testu nokārtošana (rakstiski) 30%.
Dalība semināru nodarbībās, diskusijās un grupu prezentācijās 20%.
Eksāmena nokārtošana (rakstiski) 50%.
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Mācību pamatliteratūra
1. John L.Mikesell, Fiscal Administration. Analysis and Applications for the Public Sector. 2007.
2. Carlos Mulas-Granados. Economics, Politics and Budgets. The Political Economy of Fiscal Consolidations in
Europe. 2006.
3. Stephen J.Bailey Strategic Public Finance. 2004.
4. David Miles, Gareth Myles, Jan Preston. The Economics of Public Spending. 2003.
5. Harvey S.Rosen and Ted Gayer. Public Finance. 2008.
Papildliteratūra
1. Hillman A Public Finance and Public Policy. 2003.
2. Premchand A. Public Expenditure Management. IMF,2003.
3. Richard Allen and Daniel Tomasi. Managing Public Expenditure. A Reference Book for Transition
Countries.2001.
4. Kavale L. Budžets un finanses. Mācību līdzeklis. 2008.
Periodika, interneta resursi un citi avoti
1. Žurnāls „Kapitāls”
2. Finanšu ministrijas mājas lapa: http://www.fm.gov.lv
3. Likums „Par budžetu un finanšu vadību” 2008.g.
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Kursa nosaukums

Komerctiesības

Kursa kods

JurZP006

Zinātnes nozare

Juridiskā zinātne

Kredītpunkti

2

ECTS kredītpunkti

3

Kopējais auditoriju stundu skaits

32

Lekciju stundu skaits

16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits

16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits

48

Kursa apstiprinājuma datums

16.02.2004

Atbildīgā struktūrvienība

Ekonomikas un vadības fakultāte

Kursa atbildīgais mācibspeks

Jānis Rozenfelds

Kursa izstrādātājs(-i)
Jurists, pasn. Inese KalniĦa
Aizstātais(-ie) kurss(-i)
JurZP006 [2JURP008] Komerctiesības* [slēgts 03.09.2010]
Kursa anotācija
Kursa mērėis ir sniegt pamatzināšanas civiltiesību speciālajā apakšnozarē Komerctiesībās. Galvenais uzsvars
tiek likts uz Komerclikumā noteiktā tiesiskā regulējuma apguvi.
Rezultāti
Sekmīgi apgūstot šo kursu, studenti iegūst padziĜinātas zināšanas komerctiesībās, kā arī izpratni par
komercdarbības veikšanai noteiktajiem tiesiskajiem ietvariem. Students iegūst zināšanas par komercdarbības
tiesisko regulējumu un komersantu veidiem. Students pārzina tiesiskos veidus komercdarbības uzsākšanai un
īstenošanai.
Akadēmiskās kompetences:
1. Nostiprināts priekšstats par komercdarbību veikšanu tiesiskā veidā.2. PadziĜinās zināšanas par
komercdarbības veidu dažādību;
3. Tiek iegūtas teorētiskas zināšanas par dažādiem komercdarījumu veidiem un to pielietojumu.
Profesionālās kompetences:
1. Studenti spēj konstatēt būtiskas priekšrocības un trūkumus katram komercdarbības veidam.
2. Studentiem ir iemaĦas izvērtēt un noteikt atbilstošākos komercdarījumu slēgšanas veidus, kā arī pielietot
tos.
3. Studenti pazīst, prot izvēlēties un pielietot prokūras un parastās komercpilnvaras.
Kursa plāns
1. Ievads komerctiesībās. Komerctiesību jēdziens un piemērošana. 1L, 1S
2. Komersanta, komercdarbības un saimnieciskās darbības jēdziens. 1L, 1S
3. Komercreăistrs. 2L, 2S
4. Komersanta firma. 1L, 1S
5. Komersanta uzĦēmums un tā filiāles. 1L, 1S
6. Prokūra un parastā komercpilnvara. 1L, 1S
7. Komercaăents un mākleris. 1L, 1S
8. Komercdarījumi. 2L, 2S
9. Individuālais komersants. 1L, 1S
10. Personālsabiedrības. 2L, 2S
11. Kapitālsabiedrības.2L, 2S
12. Koncerni. 1L, 1S
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Semināru apmeklējums ir obligāts. Semestra laikā ir paredzēti divi kontroldarbi (kopā 50%). Kursa noslēgumā
eksāmens rakstveidā (50%).
Mācību pamatliteratūra
Mācību pamatliteratūra
1. Balodis K. Komersanta uzĦēmums kā civiltiesību objekts, Rīga: Likums un Tiesības. Marts, 2005.
2. Balodis K. Jaunais komercdarījumu regulējums un tā piemērošana, Rīga: Jurista Vārds, 26.05.2009., Nr.
21.
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3. BērziĦš J. Komercsabiedrības amatpersonu civiltiesiskās atbildības aspekti, Rīga: Jurista Vārds,
12.05.2009., Nr. 19.
4. Bogdasarovs J. Akcionāru un SIA dalībnieku tiesības uz informāciju, Rīga: Jurista Vārds, 08.07.2008., Nr.
25.
5. Bule Z. Mazā sabiedrība ar ierobežotu atbildību // Jurista Vārds, 17.08.2010., Nr. 33.
6. Fjodorova L. Ekspedīcijas līgums Komerclikumā, Rīga: Jurista Vārds, 24.11.2009., Nr. 47.
7. Jarkina V. Franšīze teorijā un praksē. Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2009.
8. Jauja H. Komercreăistra iestādes loma komerctiesisku strīdu risināšanā, Rīga: Jurista Vārds, 07.04.2009.,
Nr. 14/15.
9. KalniĦš E. Komercaăents // Privāttiesību teorija un prakse. Rīga: Tiesu namu aăentūra, 2005, 199.–256.
lpp. , 40 eks.,
10. KalniĦš E. Mākleris // Privāttiesību teorija un prakse. Rīga: Tiesu namu aăentūra, 2005, 257.–284. lpp.,
40 eks.,
11. Lošmanis A. Sabiedrības ar ierobežotu atbildību kapitāla daĜu atsavinājums, Rīga: Jurista Vārds,
07.04.2009., Nr. 14/15.
12. Neimanis J. Prokūras tiesību apjoms, Rīga: Jurista Vārds, 03.07.2007., Nr. 27.
13. Strupišs A. Komerclikuma komentāri. A daĜa: Komercdarbības vispārīgie noteikumi (1.–73. panti). Rīga:
„A. Strupiša juridiskais birojs” SIA, 2003. , 60 eks.,
24. RektiĦa-Hitrova A. Komersanta aizturējuma tiesības, Rīga: Jurista Vārds, 24.11.2009., Nr. 47.
15. Rudāns S. Komerciālā pirkuma līguma tiesiskais regulējums, Rīga: Jurista Vārds, 24.11.2009., Nr. 47.
16. Slicāne E. Komercreăistra publicitāte, Rīga: Jurista Vārds, 13.07.2004., Nr. 26; 20.07.2004., Nr. 27.
17. Strupišs A. Komerclikuma komentāri. B daĜa. Komersanti. XI sadaĜa. Kapitālsabiedrības (134.–184. panti).
Rīga: „A. Strupiša juridiskais birojs” SIA, 2003. , 60 eks.,
18. Strupišs A. Valde kā kapitālsabiedrības pārstāve, Rīga: Likums un Tiesības. Novembris, 2002.
19. Torgāns K. Prokūra: jauni un veci pārstāvības jautājumi // Civiltiesību, komerctiesību un civilprocesa
aktualitātes. Raksti 1999–2008. Rīga: Tiesu namu aăentūra, 2009, 453.–468. lpp. , 30 eks.
Papildliteratūra
Papildliteratūra
1. Balodis K. Latvijas komercsabiedrību darbības tiesiskie aspekti Eiropas Savienības kontekstā //
Starptautiskā zinātniskā konference „Tiesību harmonizācija Baltijas jūras reăionā 20. –21. gs. mijā”. Rīga:
Latvijas Universitātes Juridiskā fakultāte, 2006, 49.–53. lpp.
2. Čakste K. Tirdzniecības tiesības. Ievads un I daĜa. [B.v., b.i.], 1939.
3. Lošmanis A. Jaunais Latvijas Komerclikums // Tiesību transformācijas problēmas sakarā ar integrāciju
Eiropas Savienībā: Starptautiskās konferences materiāli. Rīga: Latvijas Universitātes Juridiskā fakultāte, 2002,
297. –306. lpp.
4. Strupišs A. Kapitālsabiedrības dalībnieku savstarpējo attiecību tiesiskais pamats, Rīga: Jurista Vārds,
07.04.2009., Nr. 14/15.
Normatīvie akti
1. Komerclikums. Latvijas Vēstnesis, 04.05.2000., Nr. 158/160.
2. Latvijas Civillikums. PieĦemts 28.01.1937.
3. Komerclikuma spēkā stāšanās kārtības likums. Latvijas Vēstnesis, 28.12.2001., Nr. 188.
4. Likums „Par Latvijas Republikas UzĦēmumu reăistru”. Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības
ZiĦotājs, 06.12.1990., Nr. 49. 8
5. Koncernu likums. Latvijas Vēstnesis, 13.04.2000., Nr. 131/132.
6. Likums „Par valsts un pašvaldību kapitāla daĜām un kapitālsabiedrībām”. Latvijas Vēstnesis, 16.10.2002.,
Nr. 149.
7. Kooperatīvo sabiedrību likums. Latvijas Vēstnesis, 24.02.1998., Nr. 48/49.
8. Eiropas komercsabiedrību likums. Latvijas Vēstnesis, 24.03.2005., Nr. 49.
9. Eiropas ekonomisko interešu grupu likums. Latvijas Vēstnesis, 07.07.2004., Nr. 106.
10. Eiropas kooperatīvo sabiedrību likums. Latvijas Vēstnesis, 09.11.2006., Nr. 180.
Periodika un citi informācijas avoti
1.www.at.gov.lv tiesu prakses apkopojums, spriedumi
2. www.likumi.lv normatīvo aktu apkopojums
3. www.lv.lv Latvijas Vēstnesis (LR oficiālais laikraksts), „Jurista Vārds”
4. www.ur.gov.lv informācija par komersantu reăistrācijas, reorganizācijas un likvidācijas kārtību
5. Mēnešraksts „Likums un Tiesības”
6. International business lawyer: The journal of the International Bar Association Section on Business Law.
London: International Bar Association.
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Kursa nosaukums

Finanšu instrumentu portfeĜu vadība un analīze

Kursa kods

Ekon5073

Zinātnes nozare

Ekonomika

Zinātnes apakšnozare

Finanses un kredīts

Kredītpunkti

3

ECTS kredītpunkti

4.50

Kopējais auditoriju stundu skaits

48

Lekciju stundu skaits

24

Semināru un praktisko darbu stundu
skaits

24

Studenta patstāvīgā darba stundu
skaits

72

Kursa apstiprinājuma datums

03.11.2010

Atbildīgā struktūrvienība

Ekonomikas un vadības fakultāte

Kursa atbildīgais mācibspeks

Elvīra Zelgalve

Kursa izstrādātājs(-i)
Profesionālais mağistra grāds finanšu ekonomikā, pasn. Aleksandrs Makijenko
Priekšzināšanas
Ekon1059,
Ekon2455,
EkonP127,
EkonP804,

Mikroekonomika [VadZ B] [slēgts 03.09.2010]
Statistika ekonomistiem II [Ekon B] [slēgts 03.09.2010]
Vērtspapīru tirgus [EkFM P] [slēgts 03.09.2010]
Monetārā un banku ekonomika [EkFM P] [slēgts 03.09.2010]

Aizstātais(-ie) kurss(-i)
Ekon5073 [2EKO5073] Finanšu
instrumentu portfeĜu vadība un analīze
[slēgts 03.09.2010]
Kursa anotācija
Studiju kursa mērėis ir dot nepieciešamās zināšanas un profesionālās iemaĦas finanšu instrumentu portfeĜu
vadībā un finanšu instrumentu analīzē gan privātām vajadzībām, gan institucionālo investoru darbības
kontekstā.
Kursa uzdevumi:
1) padziĜināt zināšanas par ieguldījumu lēmumu pieĦemšanu;
2) veidot izpratni par finanšu instrumentu portfeĜu veidošanu, vadību, risku mazināšanu un vadības
efektivitātes novērtēšanu;
3) padziĜināt zināšanas par finanšu tirgus tendenču analīzi;
4) veidot izpratni par analīzes informācijas izmantošanu portfeĜu vadības procesā.
Rezultāti
Apgūstot kursu, studenti padziĜina savas zināšanas par finanšu instrumentu portfeĜu veidošanu, analīzi un
vadību.
Sekmīgi apgūstot kursu, studenti spēs parādīt:
Akadēmiskās kompetences:
1. padziĜinātas zināšanas par finanšu instrumentu portfeĜu veidošanas un vadības principiem;
2. tiek iegūtas zināšanas par finanšu tirgus tendenču analīzi;
3. padziĜinās zināšanas par ar ieguldījumiem saistītiem riskiem.
Profesionālās kompetences:
1. Studenti prot analizēt finanšu tirgus tendences dažādu aktīvu klašu griezumā;
2. Studenti spēj izvērtēt ar ieguldījumiem saistītos riskus;
3. Studenti prot pieĦemt ieguldījumu lēmumus;
4. Studenti spēj novērtēt portfeĜu darbības efektivitāti.
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Kursa plāns
1. Finanšu instrumentu tirgus loma ekonomikā. L2
2. Finanšu instrumentu portfeĜa jēdziens, portfeĜa galvenie raksturlielumi. L2
3. Institucionālo investoru portfeĜu vadība. L2, S2
4. Individuālo investoru portfeĜu vadība. L2, S2
5. Finanšu instrumentu izmantošana portfeĜu veidošanā. L2, S2
6. Finanšu tirgus analīze. Fundamentālās analīzes galvenās metodes. L1, S2
7. Tehniskās analīzes galvenās metodes. L2, S2
8. Finanšu instrumentu portfeĜu veidošana un stratēăiskā aktīvu izvietošana. L2, S4
9. Finanšu instrumentu portfeĜu vadības aspekti. L2, S4
10. Finanšu instrumentu portfeĜu risku vadība. L2, S4
11. Finanšu instrumentu portfeĜa darbības efektivitātes novērtējums. L1, S2
12. Biržā tirgojamo fondu (ETF) izmantošana portfeĜu vadībā. L2
13. Alternatīvo ieguldījumu veidu izmantošana portfeĜu vadībā. L2
Prasības kredītpunktu iegūšanai
1 kontroldarbs (25 %) + grupas kursa darbs (25 %).
Kursa pārbaudījums – eksāmens (50%)
Pārbaudījumi notiek rakstveidā, eksāmens – mutiskais.
Mācību pamatliteratūra
1. Alexander G., Bailey J., Sharpe W. Investments (6th edition). - New York: Prentice Hall, 2001. (4 eks.)
2. Hagin R. Investment management: portfolio diversification, risk, and timing - fact and fiction. - New
Jersey: Wiley, 2004. (2 eks.)
3. Advances in investment analysis and portfolio management /ed. by Cheng Few Lee. - Amsterdam, 2001
(2 eks.)
Papildliteratūra
1. Pelāne A., Ukenābele I. Investīciju rokasgrāmata 10:00 – 14:00. RFB, Rīga, 2008.
2. Greenspan A. The Age of Turbulence: Adventures in a New World. Penguin Press, London, 2007.
3. Maginn J., McLeavey D., Pinto J., Tuttle D. Managing Investment Portfolios: A Dynamic Process. New
Jersey: CFA Institute, 2007.
4. Murphy J. Technical Analysis of the Financial Markets. New York: New York Institute of Finance, 2006.
5. Soros G. The Alchemy of Finance: Reading the Mind of the Market. London; John Wiley and Sons, 2000.
6. Strong R. Portfolio Construction, Management and Protection. Singapore: South-Western Cengage
Learning, 2009.
7. Taleb N. The Black Swan: The Impact of the Highly Improbable. New York: Random House, 2007.
8. Малюгин, В. И. Рынок ценных бумаг: количественные методы анализа, Москва : Дело, 2003
Periodika un citi informācijas avoti
1. LR Finanšu instrumentu tirgus likums
2. LR Ieguldījumu pārvaldes sabiedrība likums
3. LR Valsts fondēto pensiju likums
4. LR likums Par privātajiem pensiju fondiem
5. Kapitāls
6. Dienas Bizness
7. The Wall Street Journal
8. The Journal of Portfolio Management
9. www.fktk.lv
10. www.nasdaqomxbaltic.com
11. www.bloomberg.com
12. www.reuters.com
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Kursa nosaukums

NodokĜu politika un administrēšana

Kursa kods

Ekon5071

Kredītpunkti

3

ECTS kredītpunkti

4.50

Kopējais auditoriju stundu skaits

48

Zinātnes nozare

Ekonomika

Lekciju stundu skaits

32

Semināru un praktisko darbu stundu
skaits

16

Studenta patstāvīgā darba stundu
skaits

72

Kursa apstiprinājuma datums

12.05.2010

Institūcija, kura apstiprināja kursu

Ekonomikas un vadības fakultāte

Kursa izstrādātājs(-i)
Sociālo zinātĦu mağistrs ekonomikā, lekt. Līga Leitāne
Aizstātais(-ie) studiju kurss(-i)
Ekon5071 [2EKO5071] NodokĜu politika
un administrēšana [slēgts 03.09.2010]
Kursa anotācija
Kursa mērėisir apgūt nodokĜu politikas darbības principus dažādās pasaules valstīs, pievēršot uzmanību ES
dalībvalstīm. Administrēšanas dažādu pieeju lietošana un nodokĜu sistēmas un administrēšanas piemērošana
saistībā ar starptautisko grāmatvedības standartu prasībām.Kursa uzdevumi ir:1 apgūt administrēšanas
nostādnes Latvijā un ES.2. Uz Latvijas un ES valstu nodokĜu politikas un administrēšanas pamata apgūt
nodokĜu piemērošanas gadījumus starptautisko un Latvijā veikto darījumu aplikšanai .3.apskatīt
starptautiskos nodokĜu plānošanas modeĜus un ofšoru darbību4. . Kursa ietvaros semināros tiek izskatīti
nodokĜu piemērošanas gadījumi
Rezultāti
Sekmīgi apgūstot šo kursu, studenti iegūst izpratni par LR NodokĜu politiku , uz katra nodokĜa normatīvās
bāzes pamata izskatīt nodokĜa piemērošanu, aprēėināšanas īpatnības un interpretācijas, plānošanas iespējas.
Studenti spēj patstāvīgi analizēt, aprēėināt piemērot praktiskajās situācijas nodokĜu normatīvos aktus un tos
ekonomiski novērtēt, lemt jautājumus un plānot.
Sekmīga kursa apguve dod iespēju padziĜināti apgūt finanšu priekšmetus.
Sekmīgi apgūstot izstrādājot studiju darbu, studenti spēs parādīt:
Akadēmiskās kompetences:
1. Nostiprinās priekšstats par nodokĜu politiku un administrēšanas būtību.;
2.PadziĜinās zināšanas nodokĜu politikasjautājumos;
3. Tiek iegūtas teorētiskās zināšanas un prasmes veikt analīzi nodokĜu politikā, veikt aprēėinus.
Profesionālās kompetences:
1.Studenti spēj izprast nodokĜu darbību, nodokĜu politiku, tās mijiedarbību ar citām jomām.
2. Studenti spēj veikt nodokĜu aprēėinus mainoties dažādiem parametriem un analizēt iegūtos rezultātus
3. Studentiem ir iemaĦas strādāt ar likumdošanas aktiem.
Kursa plāns
1. NodokĜu teorētiskā bāze L2
2. NodokĜu politika un ietekmējošie faktori. L2
3. NodokĜu administrēšanas nostādnes ES un Latvijā L2
4. NodokĜi , kā valsts atbalsta instruments. L2 S1
5.
NodokĜu slodze, problēmas, salīdzinājums ES valstīs L2 S1
6. Administrēšanas īpatnības pasaulē un pieejas. L2
7. NodokĜu politikas ietekme izpausmes nozaru darbības ietekmei. L3 S2
8. NodokĜu plānošanas iespējas nodokĜu politikas un administrēšanas nosacījumu kontekstā. L2 S1
9. Valsts obligātās sociālās iemaksas L1 S2
10. Iedzīvotāju ienākuma nodoklis L2 S2
11. Nekustamā īpašuma nodoklis L2 S1
12. UzĦēmuma ienākuma nodoklis. L2 S2
13. Pievienotās vērtības nodoklis L2 S1
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14. Akcīzes nodoklis L2 S1
15. Dabas resursu nodoklis L2 S1
16 Citi nodokĜi to piemērošanas iespējas L2 S1
Prasības kredītpunktu iegūšanai
2 starppārbaudījumi (50%),
kursa pārbaudījums – eksāmens (50%).
Pārbaudījums (rakstveida) – uzdevumi ar aprēėiniem.
Mācību pamatliteratūra
1. LR nodokĜu sistēma
2. Lukašina O. NodokĜi Eiropas Savienībā un Latvijā ; salīdzinošā analīze un praktiski ieteikumi; Merkurijs Lat
, Rīga 2008
3.Joppe Aina NodokĜu administrēšanas pilnveidošana( monogrāfija ) Rīga :N.I..S.,2010.,227 lpp.
4. Haufler Andreas Taxation in aglobal economy., Cambridge; Cambrigde Universiyu Press 2001.,340lpp
5.NodokĜu politikas tiesiskie un ekonomiskie aspekti un to ietekme uz uzĦēmējdarbības vidi Latvijā
:monogrāfija /R. Škapara, Ē. Šumilo, M. Dunskas redakcijā ; Latvijas Universitāte. Ekonomikas un vadības
fakultāte, LU Akadēmiskais apgāds ,2010., 230lpp
Papildliteratūra
1. Andrejeva V. Valsts ieĦēmumu teorijas pamati : mācību grāmata; Rīga RTU Inženierekonomikas fakultāte,
Rīga 2007
2. Kavale L. Budzets un finanses „Mācību līdzeklis , LU Akadēmiskais apgāds, 2008
3. L. Kavale , A Joppe „NodokĜu politikas un administrēšanas pamati”Mācību līdzeklis , LU Akadēmiskais
apgāds, 2008
4. O. Kutuzova „Finanses un kredīts”4 izdevums Turība , Rīga 2008
5. A. Orehova „NodokĜu sistēmas izmantošanas iespējas uzĦēmējdarbības veicināšanai Latvijā, 2001
6NodokĜu politikas tiesiskie un ekonomiskie aspekti un to ietekme uz uzĦēmējdarbības vidi Latvijā
:monogrāfija /R. Škapara, Ē. Šumilo, M. Dunskas redakcijā ; Latvijas Universitāte. Ekonomikas un vadības
fakultāte, LU Akadēmiskais apgāds ,2010., 230lpp
7.Lorie John Taxes and exchenge rayes in the EU., Basingstoke: New YORK: PALGRAVE MACMILLAN., 2006.,
466 lpp
8. Rosesn Harvey., Public finance., Boston: McGraw-Hill., 2008., 596lpp(26)
6. European tax handbook. 2007/ed Kesti, J .,18th.ed –Amsterdam:IBFD, 2007.
7. Bailey S. J. Strategic Public Finance, 2004
8. Ulbrich H Public Finance in Theory and Practice, 2002
9. Kārlis Ketners „NodokĜu teorijas pamati: Mācību līdzeklis- Rīga: RTU Izdevniecība , 2006
10.KrastiĦš A Ievads nodokĜu administrēšanas specialitātē: mācību līdzeklis- Rīga: RTU Izdevniecība, 2007
Periodika, interneta resursi un citi avoti
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Žurnāls Bilance
Valsts ieĦēmumu dienesta mājas lapa www.vid.gov.lv
Finanšu ministrijas mājas lapa www.fm.gov.lv
Valsts kases mājas lapa www.vkase.gov.lv
Žurnāls „Latvijas Ekonomists”
Avīze „Dienas bizness”
Latvijas Bankas mājas lapa www.bank.lv
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas mājas lapa www.fktk.lv
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Finanšu pakalpojumu tirgvedība
Kursa kods

EkonP028

Kredītpunkti

2

ECTS kredītpunkti

3

Kopējais auditoriju stundu skaits

32

Zinātnes nozare

Ekonomika

Zinātnes apakšnozare

Finanses un kredīts

Lekciju stundu skaits

16

Semināru un praktisko darbu stundu
16
skaits
Kursa apstiprinājuma datums

17.05.2004

Institūcija, kura apstiprināja kursu

Ekonomikas un vadības fakultāte

Kursa izstrādātājs(-i)
Ekonomikas mağistra grāds, vieslekt. Ivars Vanags
Kursa anotācija
Kursa mērėis ir sniegt zināšanas par finanšu pakalpojumu tirgvedības likumsakarībām, finanšu pakalpojumu
tirgus pētījumu aktualitātēm un problēmām.
Kursa uzdevumi: 1) izanalizēt pakalpojumu kvalitāti ietekmējošos faktorus; 2) iepazīstināt ar finanšu
pakalpojumu piedāvājuma stimulēšanas nozīmi un problēmām; 3) izpētīt attiecību ar klientu vadības sistēmu
un tās ieviešanas posmus; 4) noskaidrot reklāmas nozīmi un ietekmi sabiedrībā un finanšu pakalpojumu
tirgū; 5) iepazīstināt ar mārketinga pētījumu veikšanas problēmām un ētikas nozīmi.
Rezultāti
Apgūstot kursu, studenti iegūst izpratni par finanšu pakalpojumu tirgvedības likumsakarībām, finanšu
pakalpojumu tirgus pētījumu aktualitātēm un problēmām.
Sekmīgi apgūstot studiju kursu studenti spēs parādīt:
Akadēmiskās kompetences:
1.nostiprināts priekšstats par finanšu pakalpojumu tirgvedības likumsakarībām;
2.padziĜinās zināšanas par pakalpojumiem kā mārketinga izpētes objektu un pakalpojumu kvalitāti
ietekmējošiem faktoriem;
3.padziĜinās zināšanas par stratēăiju orientētu uz klientu kā jaunu virzienu finanšu pakalpojumu tirgū.
Profesionālās kompetences:
1.studenti spēj analizēt un novērtēt finanšu institūciju pakalpojumu tirgu un pakalpojumu kvalitāti
ietekmējošos faktorus;
2.studentiem ir izpratne par finanšu pakalpojumu piedāvājuma stimulēšanas nozīmi un problēmām;
3.studentiem ir izpratne par mārketinga pētījumu veikšanas problēmām un ētikas nozīmi.
Kursa plāns
1. Pakalpojumi kā mārketinga izpētes objekts un pakalpojumu kvalitāti ietekmējošie faktori L4 S4
2. Finanšu pakalpojumu piedāvājuma stimulēšanas nozīme un problēmas L4 S4
3. Stratēăija orientēta uz klientu kā jauns virziens finanšu pakalpojumu tirgū L2 S2
4. Reklāmas nozīme un ietekme sabiedrībā un finanšu pakalpojumu tirgū L2 S2
5. Mārketinga pētījumu veikšanas problēmas un ētikas nozīme L4 S4
Kopā 32
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Lekciju un semināru apmeklējums ir obligāts.
Kredītpunktu iegūšanai ir aktīvi un sekmīgi jāpiedalās semināros un jāapmeklē visas lekcijas. Studiju kursa
gala atzīmi veido atzīmes par piedalīšanos semināros (50%) un eksāmena (rakstveidā) rezultāts (50%).
Mācību pamatliteratūra
1.Jēgere S. Finanšu pakalpojumu mārketings. Rīga: Latvijas Komercbanku asociācija, 2007. LUB-101 eks.
2.Mārketings. E.Rubenes tulkojums no angĜu valodas. Rīga: Lietišėās informācijas dienests, 2009. LUB-6 eks.
3.Niedrītis J. Mārketings. Rīga: Biznesa augstskola "Turība", 2008. LUB-23 eks.
4.Armstrong G., Kotler P. Marketing. London: Prentice Hall, 2009. LUB-3 eks.
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Papildliteratūra
1.Dombrava E. Radošais mārketings. Rīga : Biznesa Augstskola "Turība", 2008
2.Patens D. Kā veidot mārketingu: praktisks reklāmas, sabiedrisko attiecību, tiešā un tiešsaistes mārketinga
ceĜvedis. Rīga: LID, 2009
3.Rupeika-Apoga R. Finanšu tirgus un tā analīzes metodes. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2009
4.Kotler P. Marketing management. Upper Saddle River, N.J. : Pearson/Prentice Hall, 2009
Periodika, interneta resursi un citi avoti
1.Journal of Marketing
2.Wirtschaft & Markt
3.www.mar-keting.ru
4.www.marketing.web-standart.net
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Kursa nosaukums

Vadības grāmatvedība

Kursa kods

EkonP022

Zinātnes nozare

Ekonomika

Zinātnes apakšnozare

Finanses un kredīts

Kredītpunkti

2

ECTS kredītpunkti

3

Kopējais auditoriju stundu skaits

32

Lekciju stundu skaits

16

Semināru un praktisko darbu stundu
skaits

16

Studenta patstāvīgā darba stundu
skaits

48

Kursa apstiprinājuma datums

03.11.2010

Atbildīgā struktūrvienība

Ekonomikas un vadības fakultāte

Kursa atbildīgais mācibspeks

Elvīra Zelgalve

Kursa izstrādātājs(-i)
Dr. Ekonomikas doktors, pasn Vita ZariĦa
Priekšzināšanas
Ekon1059, Mikroekonomika [VadZ B] [slēgts 03.09.2010]
Ekon1300, Matemātika ekonomistiem [VadZ B] [slēgts 03.09.2010]
Ekon2109, Finanšu grāmatvedība [EkFM P] [slēgts 03.09.2010]
Aizstātais(-ie) kurss(-i)
EkonP022 [2EKOP022] Vadības
grāmatvedība [14.09.2010]
Kursa anotācija
Studiju kursa mērėis ir dot nepieciešamās zināšanas un profesionālās iemaĦas uzĦēmuma vadīšanā,
izmantojot grāmatvedības apkopoto informāciju un pielietot to vadīšanas procesos.
Kursa uzdevumi:
1) padziĜināt zināšanas par izmaksu klasifikāciju;
2) veidot izpratni par preču un pakalpojumu pašizmaksas aprēėinu;
3) padziĜināt zināšanas par cenu veidošanas kritērijiem;
4) veidot izpratni par vadības lēmumu pieĦemšanu, uzĦēmuma turpmākās darbības plānošanu un
prognozēšanu.
Rezultāti
Apgūstot kursu, studenti padziĜina savas zināšanas par uzĦēmuma vadības grāmatvedību, tās galvenajām
metodēm.
Sekmīgi apgūstot kursu, studenti spēs parādīt:
Akadēmiskās kompetences:
1. padziĜinātas zināšanas par uzĦēmuma izmaksu veidošanos un klasifikāciju;
2. tiek iegūtas zināšanas par pašizmaksas un cenu veidošanas pamatprincipiem;
3. padziĜinās zināšanas par uzĦēmuma turpmākās darbības plānošanu un prognozēšanu.
Profesionālās kompetences:
1. Studenti prot veikt preču un pakalpojumu pašizmaksas aprēėinu;
2. Studenti spēj izvērtēt uzĦēmuma tālākās darbības perspektīvas;
3. Studenti prot sagatavot un izmantot informāciju vadības lēmumu pieĦemšanā;
4. Studenti spēj plānot uzĦēmuma darbību.
Kursa plāns
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Vadības grāmatvedības pētīšanas objekts, pamatprincipi L2
Izmaksu iedalījums. Mainīgo izmaksu un pilnās ražošanas pašizmaksas kalkulācijas L4, S4
Izmaksas no lēmumu pieĦemšanas viedokĜa L2, S2
PeĜĦas likme, peĜĦas vai zaudējumu slieksnis L2, S2
Budžetēšanas sistēma. Budžeta plānošanas secība un izstrādes pieejas. Budžetu veidi L2, S4
Budžeta plānošanas metodes L2, S4
Budžeta kontroles posmi L2
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Prasības kredītpunktu iegūšanai
3 kontroldarbi (30 %) + 1 patstāvīgais darbs (20 %).
Kursa pārbaudījums – eksāmens (50%).
Pārbaudījumi notiek rakstveidā.
Mācību pamatliteratūra
1. Pelšs A. Vadības grāmatvedība / A. Pelšs. – Rīga : KIF "Biznesa Komplekss", 1. daĜa. Izmaksu uzskaite un
pašizmaksas kalku¬lā¬cija, 2001. (9 eks.)
2. Pelšs A. Vadības grāmatvedība / A. Pelšs. – Rīga : KIF "Biznesa Komp¬lekss", 2. daĜa. Izmaksu analīze,
lēmumu pieĦemšanai, 2001. (2 eks.)
3. Jackson S., Sawyers R. Managerial accounting: a focus on decision making. - Harcourt College Publishers,
2001. (3 eks.)
4. Vadības grāmatvedība: tulk. no angĜu val. – Rīga : LR Finansu minist¬rija, 2. daĜa. Lēmumu pieĦemšana.
– 1995. (1 eks.)
Papildliteratūra
1. Rurāne Marita. UzĦēmējdarbības organizācija un plānošana. – Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2002.
2. Drury Colin. Management and Cost Accounting / Colin Drury. - 4th ed. - London: International Thomson
Business Press, 1998.
3. Subatnieks K. Komercsabiedrības naudas plūsma. - Rīga: Izdevniecība SIA Drukātava, 2008.
4. AlsiĦa R. Vadības grāmatvedības pamati: vadības grāmatvedība un lēmumu pieĦemšana / Rasma AlsiĦa,
Karina Zolotuhina, Jūlija Bojarenko. - Rīga: RaKa, 2000.
5. Керимов В.Э. Управленческий учет: учебник для вузов / В.Э. Керимов. - Москва: Издательскокниготорговый центр Маркетинг, 2001.
6. Вакуленко Т. Г. Анализ бухгалтерской (финансовой) отчетности для принятия управленческих
решений / Т. Г. Вакуленко, Л. Ф. Фомина. – Москва; Санкт-Петербург: Издательский Торговый Дом
Герда, 1999.
7. Rurāne M. UzĦēmuma finanses. Rīga: Jumava, 2007.
8. Wright David. Management Accounting / David Wright. - London: Addison Wesley Longman Limited, 1996.
Periodika un citi informācijas avoti
1.
2.
3.
4.
5.

LR Komerclikums
LR Gada pārskatu likums
Žurnāls Bilance
Kapitāls
Dienas Bizness
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Kursa nosaukums

Naudas teorija un politika

Kursa kods

EkonP021

Zinātnes nozare

Ekonomika

Zinātnes apakšnozare

Finanses un kredīts

Kredītpunkti

2

ECTS kredītpunkti

3

Kopējais auditoriju stundu skaits

32

Lekciju stundu skaits

16

Semināru un praktisko darbu stundu
skaits

16

Studenta patstāvīgā darba stundu
skaits

48

Kursa apstiprinājuma datums

04.11.2010

Atbildīgā struktūrvienība

Ekonomikas un vadības fakultāte

Kursa atbildīgais mācibspeks

Inna Romānova

Kursa izstrādātājs(-i)
Dr. Ekonomikas doktors, doc. Inna Romānova
Priekšzināšanas
Ekon2062, Makroekonomika II [Ekon B] [EkGr P]
EkonP804, Monetārā un banku ekonomika [EkFM P]
Aizstātais(-ie) kurss(-i)
EkonP021 [2EKOP021] Naudas teorija un
politika [slēgts 03.09.2010]
Kursa anotācija
Studiju kursa mērėis ir sniegt padziĜinātas naudas teorijā un politikā.
Kursa uzdevumi:
1) padziĜināt zināšanas par naudu un naudas neitralitātes principiem;
2) izpētīt naudas teorijas;
3) veidot izpratni par mehānismu, caur kuru darbojas monetārā politika un ietekmē ekonomikas attīstību;
4) padziĜināt zināšanas par ES valstu monetāro politiku;
5) veidot izpratni par monetārās politikas lietošanas iespējām tirgus ekonomikas apstākĜos.
Rezultāti
Apgūstot kursu, studenti padziĜina savas zināšanas par naudas teoriju un politiku, tās problēmām un
galvenajiem virzieniem.
Sekmīgi apgūstot kursu, studenti spēs parādīt:
Akadēmiskās kompetences:
1. padziĜinās zināšanas par naudu un naudas neitralitāti;
2. tiek iegūtas zināšanas par naudas teorijām;
3. padziĜinātas zināšanas par monetāro politiku dažādās ES valstīs.
Profesionālās kompetences:
1. Studenti spēj analizēt naudas teorijas un to īstenošanas iespējas;
2. Studentiem prot dot vērtējumu valsts monetārai politikai;
3. Studenti prot veikt dažādu valstu monetārās politikas salīdzinošo analīzi;
4. Studenti spēj diskutēt par monetārās politikas lietošanas iespējām tirgus ekonomikas apstākĜos.
Kursa plāns
1.
2.
3.
4.

Naudas un monetārās politikas teorētiskie aspekti L2, S2
Naudas teorijas un mūsdienu koncepcijas L6, S6
Monetārās politikas transmisijas mehānisms un ietekme uz ekonomiku L4, S4
Monetārā politika mūsdienu ekonomikā L4, S4

Prasības kredītpunktu iegūšanai
Dalība lekcijās, semināros, ieskaitīti kontroldarbi. Izstrādāts grupas darbs, sekmīgi nokārtots eksāmens.
2 starppārbaudījumi – kontroldarbi praktisko nodarbību laikā (40%),
grupas darbs (10%),
kursa pārbaudījums (rakstveida)– eksāmens (50%).
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Mācību pamatliteratūra
1. Mishkin F. The Economics of Money, Banking and Financial Markets. – Pearson Education Publishers, 2007.
(8+17 eks.)
2. Bitāns M., Stikuts D., Tillers I. Monetāro šoku transmisija Latvijā. – Latvijas Banka, 2003. (22 eks.)
Papildliteratūra
1. Monetary policy and financial stability: a post-Keynesian agenda / ed. Gnos C., Rochon L.P. –
Northampton: Edward Elgar, 2009
2. EMU@10: Successes and challenges after 10 years of Economic and Monetary Union. – European
Commission, 2008.
3. Bernanke B. Monetary Aggregates and Monetary Policy at the Federal Reserve: A Historical Perspective. 2006
4. BeĦkovskis K. Banku aizdevumu kanāls Latvijas monetārās politikas transmisijā. Pētījums – Latvijas
Banka, 2008
Periodika un citi informācijas avoti
1. Centrālo Banku mājas lapas: gada pārskati, pētījumi, publikācijas
2. International Monetary Fund, ECB, FRS: Annual Reports, International Financial Statistics, Working
Papers, World Economic Outlook
3. Journal of Monetary Economics
4. NBER Working Papers
5. The Economist
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Kursa nosaukums

Finanšu inženierija

Kursa kods

Ekon6047

Kredītpunkti

3

ECTS kredītpunkti

4.50

Kopējais auditoriju stundu skaits

48

Zinātnes nozare

Ekonomika

Zinātnes apakšnozare

Finanses un kredīts

Lekciju stundu skaits

24

Semināru un praktisko darbu stundu
24
skaits
Kursa apstiprinājuma datums

15.10.2010

Institūcija, kura apstiprināja kursu

Ekonomikas un vadības fakultāte

Kursa izstrādātājs(-i)
Dr. Ekonomikas doktors, doc. Edgars Brēėis
Priekšzināšanas
Ekon1273, Statistika ekonomistiem I [Ekon B] [slēgts 03.09.2010]
Ekon2455, Statistika ekonomistiem II [Ekon B] [slēgts 03.09.2010]
Aizstātais(-ie) studiju kurss(-i)
Ekon6047 [2EKO6044] Finanšu
inženierija [Fin Ek] [slēgts 03.09.2010]
Kursa anotācija
Finanšu inženierijas uzdevums ir inovatīvu finanšu instrumentu projektēšana, izstrāde un realizācija, kā arī
finanšu jomas problēmu jaunu risinājumu meklēšana. Nepieciešamība izmantot finanšu inženieriju rodas, ja
liela apjoma darījumos vajadzīgs pasargāt kapitālu, radot jaunus finanšu instrumentus. Līdz ar to kurss
aptver tādas jomas kā akciju sabiedrību finanses, tirdzniecība, ilgtermiĦa un īstermiĦa finanšu līdzekĜu
ieguldījumi, risku vadība.
Kursa mērėis ir izanalizēt finanšu inženierijas konceptuālo rīku (piemēram, vērtības teorija, vērtspapīru
portfeĜa teorija) un fizisko rīku (piemēram, fiksēta ienesīguma vērtspapīri, akcijas, opcijas u.c.) pielietojuma
iespējas finanšu problēmu risinājumam.
Rezultāti
Apgūstot šo kursu, studenti:
(1) iegūst priekšstatu par finanšu tirgus organizāciju un tirgū praktizējošo dalībnieku sadarbību;
(2) apgūst finanšu inženierijā izmantotos rīkus;
(3) prot izvērtēt metodes un finanšu inženierijas stratēăijas, praktisku problēmu risinājumos;
(4) iegūst iemaĦas, lai dažādi kombinējot fiziskos rīkus, praksē varētu iegūt dažādu finanšu problēmu
strukturētus risinājumus.
Kursa plāns
1. Finanšu inženierijas vispārīgs apskats L1
2. Investīciju lēmumu pieĦemšanas rīki L3 S2
3. Riska aktīvu novērtēšana L4 S4
1.kontroldarbs S2
4. Sagaidāmā ienesīguma un riska analīze L4 S4
5. UzĦēmuma vērtības metrika L3 S2
2.kontroldarbs S2
6. Finanšu inženierijas fiziskie rīki L7 S6
7. Ar hipotēkām nodrošinātu vērtspapīru analīze L2
Kursa projektu prezentācijas S2
Prasības kredītpunktu iegūšanai
• 2 sekmīgi uzrakstīti kontroldarbi (2 × 25%)
• kursa projekts (15%)
• kursa pārbaudījums – rakstveida eksāmens (35%)
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Mācību pamatliteratūra
1. Copeland, T.E.; Weston, J.F.; Shastry, K. Financial Theory and Corporate Policy. 4th ed. Pearson Addison
Wesley, 2005 (LUB: 20 eks.)
2. Capiński, M.; Zastawniak, T. Mathematics for Finance: An Introduction to Financial Engineering. Springer,
2003 (LUB: 1 eks.)
3. Neftci, S. Principles of Financial Engineering. 2nd ed. Elsevier Inc. (Academic Press), 2009 (LUB: 15 eks.)
Papildliteratūra
1. Lyuu, Y.-D. Financial Engineering and Computation: Principles, Mathematics, Algorithms. Cambridge
University Press, 2002
2. Arnold, G. Corporate Financial Management. 3rd ed. Pearson Education, 2005
Periodika, interneta resursi un citi avoti
1.
2.
3.
4.

Journal
Journal
Journal
Journal

of
of
of
of

Finance
Political Economy
Financial Economics
Portfolio Management
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Kursa nosaukums

Finanšu risku analīze

Kursa kods

EkonP032

Zinātnes nozare

Ekonomika

Zinātnes apakšnozare

Finanses un kredīts

Kredītpunkti

2

ECTS kredītpunkti

3

Kopējais auditoriju stundu skaits

32

Lekciju stundu skaits

32

Studenta patstāvīgā darba stundu
skaits

48

Kursa apstiprinājuma datums

16.02.2004

Atbildīgā struktūrvienība

Ekonomikas un vadības fakultāte

Kursa atbildīgais mācibspeks

Elvīra Zelgalve

Kursa izstrādātājs(-i)
Dr. Ekonomikas doktors, doc. Irina Solovjova
Priekšzināšanas
Ekon1265, Statistika I [VadZ B] [12.10.2010]
Ekon1854, Mikroekonomika [EkFM P]
EkonP050, Makroekonomika [EkBa P]
Aizstātais(-ie) kurss(-i)
EkonP032 [2EKOP030] Finanšu risku
analīze [slēgts 03.09.2010]
Kursa anotācija
Studiju kursa mērėis ir dot studentiem teorētisku un praktisku pamatu finanšu risku analīzes izpratnei
uzĦēmējdarbībā, pētot finanšu risku attīstību un vadību, kā arī saistītas ar tām problēmas.
Kursa uzdevumi:
1) iepazīt ar finanšu risku teorētiskiem aspektiem uzĦēmējdarbībā;
2) identificēt finanšu risku, akcentējot noteikšanas galvenās problēmas;
3) novērtēt finanšu risku, pielietojot kvantitatīvas un kvalitatīvas metodes;
4) izprast riska vadības nepieciešamību un metodoloăiju.
Rezultāti
Studenti pēc kursa apgūšanas gūst priekšstatu par finanšu risku pastāvēšanu uzĦēmējdarbībā un to analīzi.
Sekmīgi apgūstot studiju kursu studenti spēs parādīt:
Akadēmiskās kompetences:
1.Nostiprināts priekšstats par finanšu risku pastāvēšanu un pārvaldības nepieciešamību uzĦēmējdarbības
veikšanā;
2.PadziĜinās zināšanas par risku noteikšanas metodēm un problemātiku;
3.Tiek iegūtas teorētiskās un praktiskās zināšanas par finanšu risku analīzes jaunām tendencēm un
problēmām.
Profesionālās kompetences:
1.Studenti spēj patstāvīgi noteikt finanšu riskam pakĜauto uzĦēmējdarbību, akcentējot identifikācijas
galvenās problēmas;
2. Studentiem ir iemaĦas noteikt riska lielumu gan kvalitatīvi, gan kvantitatīvi;
3. Studenti spēj pārvaldīt finanšu risku, pielietojot jaunākās riska vadības stratēăijas.
Kursa plāns
Nr. p.k. Tēma Nodarbības veids Paredzētais apjoms stundās
1. Risks, riska būtība L 4
2.Finanšu risku identifikācija L 6
3. Risku vadības būtība un evolūcija L 8
4. Finanšu risku novērtēšana L 10
5.Finanšu risku menedžments L 4
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Prasības kredītpunktu iegūšanai
Semestra laikā ir plānoti 2 kontroldarbi. Studiju kursa gala atzīmi veido kontroldarbu rezultāti semestra laikā
(50%) un eksāmena (rakstveidā) rezultāts (50%).
Mācību pamatliteratūra
1.Jaunzems A. (2009) Risku analīze un vadīšana. Ventspils, Ventspils Augstskola, 361 lpp. (48)
2.Hillson D. (2007) Understanding and managing risk attitude. Aldershot, England; Burlington, VT : Gower,
180 p. (5)
3.Pettere G. (2004) Riski uzĦēmējdarbībā un to vadība. Banku Augstskola, Rīga : Rasa ABC, 175 lpp.(3)
4.Managing business risk: a practical guide to protecting your business (2007), consultant editor: Jonathan
Reuvid. London; Philadelphia: Kogan Page, 385 p. (2)
Papildliteratūra
1.Энциклопедия финансового риск – менеджмента (2009), Под редакцией А.Лобанова и А.Чугунова, 4
издание, Москва, 932 стр. (izĦemot 6.,9.,10. nodaĜu)
2.Jorion P. (2007) Financial Risk Manager Handbook. Willey,4.edition, 736.p. /2.,3., 5.daĜas
3.Murphy D. (2008) Understanding Risk: The Theory and Practice of Financial Risk Management. Chapman &
Hall, CRC/ 1 edition, 472 p.
4.Olson D. (2007) Enterprise Risk Management. World Scientific Publishing Company, 264 p.
Periodika un citi informācijas avoti
1.The Economist- http://www.economist.com
2.International Monetary Fund – http://www.imf.com
3.Risk world -http://www.riskworld.com/
4.Directory of Open Access Journals -http://www.doaj.org
5.FinanceNet- http://www.financenet.lv
6.Bank for International Settlement –http://www.bis.org
7.Journal of Risk Finance
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Kursa nosaukums

Starptautiskās finanses

Kursa kods

EkonP030

Zinātnes nozare

Ekonomika

Zinātnes apakšnozare

Finanses un kredīts

Kredītpunkti

2

ECTS kredītpunkti

3

Kopējais auditoriju stundu skaits

32

Lekciju stundu skaits

32

Studenta patstāvīgā darba stundu
skaits

48

Kursa apstiprinājuma datums

16.02.2011

Atbildīgā struktūrvienība

Ekonomikas un vadības fakultāte

Kursa atbildīgais mācibspeks

Elvīra Zelgalve

Kursa izstrādātājs(-i)
Dr. Ekonomikas doktors, asoc.prof. Ramona Rupeika-Apoga
Aizstātais(-ie) kurss(-i)
EkonP030 [2EKOP028] Starptautiskās
finanses [slēgts 03.09.2010]
Kursa anotācija
Studiju kursa mērėis ir dot studentiem izpratni, strukturētu informāciju par procesiem, kas notiek
starptautiskā finanšu vidē, kā arī analizēt attīstības galvenās tendences un problēmas. Kursa uzdevumi: 1)
iepazīt ar starptautiskās finanšu vides galvenajiem teorētiskiem aspektiem; 2) analizēt starptautiskā finanšu
tirgus darbību, akcentējot attīstības galvenās tendences un problēmas; 3) noskaidrot starptautiskā finanšubankas pakalpojumu tirgus formēšanās tendences un problemātiku; 4) izprast starptautisko kapitāla tirgus,
atvasināto instrumentu tirgus jaunās tendences un problēmas globalizācijas apstākĜos.
Rezultāti
Studenti pēc kursa apgūšanas gūst priekšstatu par vispārējām norisēm starptautiskā finanšu vidē, rodas
izpratne par finanšu aktīvu aprīti pasaulē un tās nozīmi nacionālai ekonomikai un pasaules saimniecībai.
Sekmīgi apgūstot studiju kursu studenti spēs parādīt:
Akadēmiskās kompetences:
1. Nostiprināts priekšstats par starptautiskās finanšu vides funkcionēšanu, tās galvenajiem elementiem;
2. PadziĜinās zināšanas par starptautiskā finanšu tirgus darbību un eksistējošo problemātiku;
3. Tiek iegūtas teorētiskās zināšanas par starptautiskā kapitāla tirgus, atvasināto instrumentu tirgus jaunām
attīstības tendencēm un problēmām.
Profesionālās kompetences:
1.Studenti spēj patstāvīgi analizēt jaunākas tendences starptautisko finanšu jomā.
2. Studentiem ir iemaĦas salīdzināt starptautisko finanšu vidi ietekmējošos faktorus dažādās valstīs.
3. Studenti spēj izskaidrot problēmas un meklēt risinājumus starptautisko finanšu jomā.
Kursa plāns
1.Finanšu aktīvu aprite nacionālajos, starptautiskajos un pasaules tirgos L 2
2.Starptautiskā finanšu tirgus struktūra un dalībnieki L 2
3.Starptautiskā finanšu tirgus attīstības problēmas: attīstības un funkcionēšanas tendences L 4
4.Finanšu- bankas pakalpojumu tirgus formēšanās jaunās tendences un problēmas globalizācijas apstākĜos L
2
5.Starptautiskā kapitāla tirgus attīstība, parāda instrumentu mūsdienās stāvoklis un veidi L 4
6.Atvasināto finanšu instrumentu pasaules tirgus L 6
7.Atvasināto kredītu tirgus L 4
8.Tirgus ekonomikas attīstības modeĜi un problemātika dažādās valstīs L 8
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Semestra laikā ir plānoti 2 kontroldarbi. Studiju kursa gala atzīmi veido kontroldarbu rezultāti semestra laikā
(50%) un eksāmena (rakstveidā) rezultāts (50%).
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Mācību pamatliteratūra
1.International Finance (2001) Edited by Aliber R., Cheltenham; Northampton: Edward Elgar, (2 volums)
2.Gandolfo G. (2001) International finance and open-economy macroeconomics. Berlin, Springer, 613 p.(2)
3.Rupeika-Apoga R., Zelgalve E. (2009) Finanšu tirgus un tā analīzes metodes.- LU Akadēmiskais apgāds,
117. lpp. (5)
4.International Finance (2009) Edited by Kirton J. Farnham, Surrey; Burligton, VT, Ashgate , 555 p. (1)
Papildliteratūra
1.Maurice D. Levi (2009) Internatonal Finance. 5th ed., Routletge, (section I, IV), 586 p.
2.Valdez St. (2007) An Introduction to Global Finansial Markets.- 5th ed. , Palgrave, 384 p.
3.Greenspan A. (2008) The Age of Turbulence: Adventures in a New World.- Penguin, 544 p.
4.Моисеев С.Р. Международные валютно-кредитные отношения. – М., 2007, 816 c.
Periodika un citi informācijas avoti
1.Bank for International Settlement –http://www.bis.org
2.International Monetary Fund – http://www.imf.com
3.The Economist- http://www.economist.com
4.The Banker- http://www.thebanker.com
5.FinanceNet- http://www.financenet.lv
6.Global finance –http://www.gfmag.com
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Kursa nosaukums

Projektu vadīšana un finansēšana

Kursa kods

EkonP033

Zinātnes nozare

Ekonomika

Zinātnes apakšnozare

Finanses un kredīts

Kredītpunkti

2

ECTS kredītpunkti

3

Kopējais auditoriju stundu skaits

32

Lekciju stundu skaits

22

Semināru un praktisko darbu stundu
skaits

10

Studenta patstāvīgā darba stundu
skaits

48

Kursa apstiprinājuma datums

10.11.2010

Atbildīgā struktūrvienība

Ekonomikas un vadības fakultāte

Kursa atbildīgais mācibspeks

Elvīra Zelgalve

Kursa izstrādātājs(-i)
Mağistra(līm.), pasn. OĜegs FiĜipovičs
Priekšzināšanas
DatZ1030, Ekonomikas informātika I [VadZ B. u.c.] [slēgts 03.09.2010]
Aizstātais(-ie) kurss(-i)
EkonP033 [2EKOP031] Projektu vadīšana
un finansēšana* [slēgts 03.09.2010]
Kursa anotācija
Studiju kursa mērėis ir dot nepieciešamās zināšanas un profesionālās iemaĦas projektu vadīšanā, kā arī
projektu finanšu vērtēšanā.
Kursa uzdevumi:
1) padziĜināt zināšanas par projektu vadīšanas pamata metodēm un metodikām;
2) veidot izpratni par Ganta diagrammu;
3) padziĜināt zināšanas par atbildības nozīmēšanas matricu;
4) veidot izpratni par finanšu rādītāju lietošanas īpatnībām projektu vērtēšanā.
Rezultāti
Apgūstot kursu, studenti padziĜina savas zināšanas par projektu vadīšanu un finansēšanu, to galvenajām
metodēm.
Sekmīgi apgūstot kursu, studenti spēs parādīt:
Akadēmiskās kompetences:
1. padziĜinātas zināšanas par projekta vadīšanas principiem;
2. tiek iegūtas zināšanas par projekta apraksta izstrādāšanu;
3. padziĜinās zināšanas par projektu vadīšanas atbalsta programmatūras produktiem.
Profesionālās kompetences:
1. Studenti prot patstāvīgi analizēt projektus;
2. Studenti spēj argumentēt vadības lēmumus;
3. Studenti prot izstrādāt projektu aprakstu;
4. Studentiem ir praktiskas iemaĦas darbā ar MS Project™ programmatūru.
Kursa plāns
1. Projektu vadīšanas ievadlekcija. L2
2. Projektu finanšu analīze. L4
3. Projektu organizatoriska shēma. Projektu posmi. Projekta sadalījums darba paketēs. L3, S1
4. Projektu vērtēšanas rādītāju savstarpēja likumsakarības un grafiskais attēlojums. L2
5. PERT tehnika un Ganta diagrammas. L4
6. Kritiskā ceĜa metode, kā arī plānošana pēc agriem un vēliem laikiem. L2
7. Risku un kvalitātes vadība projektos. L3, S1
8. Resursu piesaiste aktivitātēm. L2
9. Praktiskais darbs datorklasē ar MS Project produktu. P4
10. Praktiskais darbs datorklasē, strādājot ar citiem programmatūras produktiem. P4
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Prasības kredītpunktu iegūšanai
Lekciju, semināru un praktisko darbu apmeklējums ir obligāts.
dalība semināros -10%
praktiskie darbi datorklasē -40%
eksāmens (rakstveidā) - 50%
Mācību pamatliteratūra
1. H. Kerzner. Project Management: A Systems Approach to Planning, Scheduling and Controlling. – New
York: Wiley, 2009. (16+6 eks.)
2. Geipele I., Tambovceva T. Projektu vadīšana studijām un biznesam. – Rīga : Valters un Rapa, 2004. (14
eks.)
3. Zelgalve E. Finansu analīze un tās loma uzĦēmuma vadībā. Rīga: Latvijas Universitāte, 2002. (2 eks.)
4. Ковалев В.В. Финансовый анализ. Методы и процедуры. Москва: Финансы и статистика. 2002. (15
eks.)
Papildliteratūra
1. LVS ISO 10006:2003: Kvalitātes pārvaldības sistēmas - Norādījumi projektu kvalitātes pārvaldībai
2. A Guide to the Project Management Body of Knowledge. (free .pdf edition). -Project Management
Institute, 2004.
3. Belbin, M. Management Teams. – London: Heinemann, 1981.
4. Bercun, Scott. Art of Project Management. Cambridge, MA:O’Reilly Media, 2005. ISBN:0-596-00786-8
5. Бернстайн, Л.А. Анализ финансовой отчетности: теория, практика и интерпретация. Москва:
Финансы и статистика, 1996.
Periodika un citi informācijas avoti
1. Project Management Journal.
2. International Journal of Project Management.

75

Kursa nosaukums

Komercbanku vadība

Kursa kods

EkonP018

Zinātnes nozare

Ekonomika

Zinātnes apakšnozare

Finanses un kredīts

Kredītpunkti

3

ECTS kredītpunkti

4.50

Kopējais auditoriju stundu skaits

48

Lekciju stundu skaits

24

Semināru un praktisko darbu stundu
skaits

24

Studenta patstāvīgā darba stundu
skaits

72

Kursa apstiprinājuma datums

16.02.2004

Atbildīgā struktūrvienība

Ekonomikas un vadības fakultāte

Kursa izstrādātājs(-i)
Dr. Ekonomikas doktors, asoc.prof. Marina Kudinska
Priekšzināšanas
Ekon1026, Finanšu instrumentu tirgus
EkonP066, Komercbanku operācijas
Aizstātais(-ie) kurss(-i)
EkonP018 [2EKOP018] Komercbanku
vadība [14.09.2010]
Kursa anotācija
Kursa mērėis ir iepazīstināt studentus ar finanšu vadības procesu komercbankā, kā arī ar tipiskākiem banku
riskiem un to vadības metodēm. Kursa saturs ir balstīts uz Latvijas komercbanku un pasaules komercbanku
pieredzi riska vadībā un Eiropas un Latvijas banku normatīvo regulējumu. Studiju kurss iekĜauj sevī
praktiskās situācijas un lēmumu pieĦemšanas procesu, diskusijas par banku risku valdības problēmām un to
iespējamiem risinājumiem.
Rezultāti
Pēc veiksmīgas studiju kursa apgūšanas studenti iegūs akadēmiskās un profesionālās kompetences:
Akadēmiskās kompetences:
1) Iegūta izpratne par banku riska vadības nostādnēm, politikām un procedūrām;
2) Iegūta izpratne par viedokĜiem pasaules banku sabiedrībā riska vadības jautājumos un moderno pieeju
izmantošanas jautājumos;
3) Iegūta izpratne par banku risku vadības normatīvo regulējumu;
4) Iegūtas zināšanas par risku novērtēšanas un seguma aprēėināšanas metodēm, to izmantošanas iespējām,
priekšrocībām un nepilnībām.
Profesionālās kompetences:
1) Studenti spēj pielietot banku risku vadības metodes un novērtēt svarīgākus banku riskus;
2) Studenti spēj novērtēt nepieciešamos risku segumu apmērus;
3) Studenti spēj pielietot dažādas risku novērtēšanas metodes;
4) Studenti spēj noteikt komercbankas pakĜautību riskam.
Kursa plāns
1.Banku finansu vadības īpatnības. Banku risku apzināšana un to klasifikācija L2,S2
2.Bankas pašu kapitāla pārvaldīšana, kapitāla pietiekamība, Bāzeles 2 principi L2
3.Kredītriska vadība. Kredītriska kapitāla prasību noteikšana. Kredītriska mazināšanas paĦēmieni L4,S2,P2
4.Starppārbaudījums - kontroldarbs P2
5.Valūtas riska vadība un kontrole, valūtas pozīcijas novērtēšana saskaĦā ar FKTK prasībām un vadība L2,S2
6.Bankas tirdzniecības un investīciju portfeĜu pārvaldība L2,S2
7.Procentu risks, tā pārvaldīšanas metodes L2,S2
8.Starppārbaudījums - kontroldarbs P2
9.Bankas likviditāte un maksātspēja. Bankas naudas plūsmas pārvaldīšanas principi. L4, P2
10.Bankas operacionālais risks un tā pārvaldīšana L4,S2,P2
11.Bankas stratēăiskā riska vadības principi L2
12.Starppārbaudījums - kontroldarbsP2
Kopā 48 st.
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Prasības kredītpunktu iegūšanai
Lekciju un semināru apmeklējums - obligāts;
3 starppārbaudījumi - (20%*3 = 60%);
Eksāmens – tests un uzdevumu risinājumi (40%).
Mācību pamatliteratūra
Kudinska M. Komercbanku riski un to atbilstība pašu kapitālam. Rīga: Datorzinību centrs, 2005 – 186 eks.
Rupeika – Apoga R., Zelgalve E. Finanšu tirgus un tā analīzes metodes. Rīga, LU Akadēmiskais apgāds, 2009
– 6 eks.
S.Saksonova. Latvijas komercbanku aktīvu struktūras pilnveidošana.//Promocijas darbs Ekonomikas doktora
zinātniskā grāda iegūšanai.-Rīga, 2002, 38 - 41 lpp. – 2 eks.
Romānova I. Iekšējo reitingu sistēma aizĦēmēju kredītriska novērtēšanai. Rīga: Izglītības soĜi, 2009.- 9 eks.
.
Papildliteratūra
Pettere G., Voronova I. Riski uzĦēmējdarbībā un to vadība Rīga: Banku augstskola, 2004, - 3 eks
Commercial bank financial management in the financial service industry : Joseph F. Sinkey, Jr. 3th ed. New
York :London : Macmillan, 2002.
Edward I. Altman. Bankruptcy, credit risk and high yield junk. Massachusetts ;Oxford, UK : Blackwell,2002.
Bank loan classification and provisioning practices in selected developed and emerging countries /
Washington, D.C. : World Bank, cop. 2003
Энциклопедия финансового риск менеджмента. Под редакцией А.Лобанова и А.Чугунова. – М.: Альпина
Бизнес Букс, 2005. – 878 с.
Кулаков А. Управление активами и пассивами банка. Москва: БДЦ – пресс, 2004
Батракова Л.Г. Анализ процентной политики коммерческого банка. –Москва: Логос, 2002
Кабушкин С.Н.Управление банковским кредитным риском. –М., 2004. – 336 с.
Cтивен М. Фрост. Настольная книга банковского аналитика. – Днепропетровск: Баланс Бизнес Букс,
2006.-642 с.
Дж.Синки Финансовый менеджмент в коммерческом банке и в индустрии финансовых услуг. – М., 2007.
Periodika un citi informācijas avoti
1.FCMC website http://www.fktk.lv
2.Bank of Latvia website http://www.bank.lv
3.www.bis.org
4.www.imf.com
5.www.financenet.lv
6.Websites of Commercial banks
7.Date bases:
EBSCO, SAGE Journals, EMERALDS, Cambridge Journals online, HeinOnline, ProQuest, Rubricon, Sciece
Direct
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Kursa nosaukums

Pētnieciskā darba problemātika un metodoloăija

Kursa kods

Ekon5807

Zinātnes nozare

Ekonomika

Zinātnes apakšnozare

Finanses un kredīts

Kredītpunkti

2

ECTS kredītpunkti

3

Kopējais auditoriju stundu skaits

32

Lekciju stundu skaits

20

Semināru un praktisko darbu stundu
skaits

12

Studenta patstāvīgā darba stundu
skaits

48

Kursa apstiprinājuma datums

19.01.2010

Atbildīgā struktūrvienība

Ekonomikas un vadības fakultāte

Kursa atbildīgais mācibspeks

Inta CiemiĦa

Kursa izstrādātājs(-i)
Dr. Ekonomikas doktors, doc. Silvija Kristapsone
Aizstātais(-ie) kurss(-i)
Ekon5807 [2EKO5807] Pētnieciskā darba
problemātika un metodoloăija [Ekon
M][EkonM P] [slēgts 03.09.2010]
Kursa anotācija
Studiju kursa mērėis: pilnveidot studentu teorētiskās zināšanas par pētījumu, tā organizāciju un pareizas
norises nodrošināšanu.
Kursa uzdevumi:
1) pilnveidot esošās prasmes pētījuma uzdevumu praktiskajā risināšanā, izmantojot datortehnoloăiju
piedāvātās iespējas, sagatavojot studentu pētnieciskajam darbam, kura rezultāts - patstāvīgi zinātniski
secinājumi izvēlētajā zinātĦu nozarē vai apakšnozarē,
2) attīstīt jaunas prasmes (piemēram, kvalitatītvās pētniecības metodes).
Rezultāti
Apgūstot šo kursu, studenti pilnveido un nostiprina teorētiskās zināšanas zinātniski pētnieciskā darba
plānošanā un izstrādē.
Sekmīgi apgūstot studiju kursu studenti spēs parādīt:
Akadēmiskās kompetences:
1. Nostiprinātas zināšanas par zinātniskās pētniecības darbu un tam izvirzītājām prasībām pētniecībā;
2.PadziĜinātas zināšanas par pētniecības metodēm un to izpildes iespējām, izmantojot datortehnoloăijas;
3. PadziĜinātas zināšanas un izpratne par izvēlētā pētnieciskā temata aktuālajiem jautājumiem ekonomikas
praksē, par iespējām problēmu jautājumu literatūras un materiālu atlasē un izpētē.
Profesionālās kompetences:
1. Studenti spēj strādāt ar informācijas avotiem; izvirzīt, agumentēti pamatot pētāmo problēmu; plānot
patstāvīgu pētījumu ar novitātes elementiem;
2.Studentiem ir iemaĦas risināt pētījuma problēmu, izmantojot datortehnoloăiju piedāvātās iespējas dažādu
metožu gadījumos;
3. Studenti sagatavoti pētījuma prezentēšanai un darba aizstāvēšanai, diskusijai.
Kursa plāns

1.Zinātniskais pētījums un tā metodoloăijas pamati. Pētījumu veidi. Kvantitatīvs un kvalitatīvs pētījums.
L-4
2. Problēmas ekonomikas teorijā un praksē un to risināšanas metodoloăija. L- 2, S - 2
3.Pētījuma programma. Pētījuma stratēăiskais plāns. L - 2, S - 2
4. Pētījumam nepieciešamās informācijas ieguves metodes. L - 4 , P - 2
5.Statistiskās analīzes metode pētījumā. L - 6
6.Pētījumā iegūtās informācijas datorizētas apstrādes iespējas. P - 6
7.Pētījuma tehniskā noformēšana un prezentācija. L - 2
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Prasības kredītpunktu iegūšanai
Dalība semināra un praktiskās nodarbībās ir obligāta, semināru un praktisko nodarbību laikā studenti
pamato, pilda un prezentē praktiskus darbus (arī grupās) dažādu teorētisko jautājumu iespējamos
risinājumos.
Studiju laikā studentam jāizstrādā izvēlētā zinātniski pētnieciskā darba projekts, kas veido 30% no
kopvērtējuma atzīmes.
Kursa nobeigumā – eksāmens - tests par kursa saturā ietverto jautājumu teorētiskajiem un praktiskajiem
aspektiem, kas veido 40% no kopvērtējuma atzīmes.
Kopvērtējuma atzīme atzīme veidojas: 30% - iesniegtais patstāvīgi izstrādātais studiju darba projekts, 30% seminārnodarbību un praktisko nodarbību darba vērtējums un 40% - testa rezultāts.
Mācību pamatliteratūra
1.Kristapsone S. (2008) Zinātniskā pētniecība studiju procesā : Mācību grāmata augstkolu sociālo zinātĦu
studiju programmu studentiem. Rīga : Turība, 349 lpp.
2.Arhipova I., BāliĦa S. (2006) Statistika ekonomikā un biznesā. Risinājumi ar Excel un SPSS. 2.izdevums.
Rīga: Datorzinību centrs, 337 lpp.
3.Kroplijs A., Raščevska M. (2004) Kvalitatīvās pētniecības metodes sociālajās zinātnēs. Rīga: RAKA,178 lpp.
4.Researching and writing a dissertation for Business students (2004) / C. Fisher with J.Buglear, D.Lowry,
A.Muttch , C.Tansley, London, New York, Boston : FT Prentice Hall, 278 p.
5.Leech N.L., Barrett K.C., Morgan G.A. (2008) SPSS for intermediate Statistics. Use and Interpretation.
Third Edition. New York : London : Lawrence Erlbaum Associates, 270 p.
Papildliteratūra
1.Наследов А. (2008) SPSS : професиональный статистический анализ данных. Москва, СанктПетербург,Нижний Новгород : Питер, 412 стр.
2.Сигел Э.(2002) Практическая бизнес-статистика. Перевод с англ. Москва : Издательский дом Вилямс,
1051 стр.( arī www.e-biblioteka.lv)
3.Статистика для менеджеров с использованием Microsoft Excel. (2005) 4 - издание / Левин Д.; Стефан
Д.; Кребиль Т. Беренсон М. Москва, С- Пб., Киев : Вильямс, 1310 стр.
Periodika un citi informācijas avoti
1.Latvijas Universitātes ikgadējie rakstu krājumi „Ekonomika”.
2.Latvijas Universitātes ikgadējie rakstu krājumi „Vadībzinātne”.
3.Journal of banking finance
4.Journal of monetary economics
5.European accounting review
6.European economic review
7.The Economist
8.The World economics
9.European Commission-Home page. www.ec.europa.eu
10.Latvijas Universitāte. www.lu.lv/biblioteka/resursi/datubazes/
11.LR Centrālā Statistikas pārvaldes mājas lapa. www.csb.lv
12.LR ZA Ekonomikas institūta zinātniskās publikācijas. Ekonomikas ministrijas, Labklājības Ministrijas u.c.
ministriju publikācijas, piem., EM ZiĦojums par Latvijas tautsaimniecības attīstību
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Kursa nosaukums

Finanšu vadība

Kursa kods

Ekon5075

Zinātnes nozare

Ekonomika

Zinātnes apakšnozare

Finanses un kredīts

Kredītpunkti

3

ECTS kredītpunkti

4.50

Kopējais auditoriju stundu skaits

48

Lekciju stundu skaits

24

Semināru un praktisko darbu stundu
skaits

24

Studenta patstāvīgā darba stundu
skaits

72

Kursa apstiprinājuma datums

03.11.2010

Atbildīgā struktūrvienība

Ekonomikas un vadības fakultāte

Kursa atbildīgais mācibspeks

Elvīra Zelgalve

Kursa izstrādātājs(-i)
Dr. Ekonomikas doktors, prof. Elvīra Zelgalve
Dr. Ekonomikas doktors, doc. Inna Romānova
Priekšzināšanas
Ekon3315, Finanšu analīze [EkGr P]* [slēgts 03.09.2010]
Ekon4015, Komercdarbības finanses
Aizstātais(-ie) kurss(-i)
Ekon5075 [2EKO5075] Finanšu vadība [*]
[slēgts 03.09.2010]
Kursa anotācija
Studiju kursa mērėis ir sniegt padziĜinātas teorētiskas un praktiskas zināšanas par uzĦēmuma finanšu
vadību.
Kursa uzdevumi:
1) veikt uzĦēmuma darbības finanšu plānošanu uzĦēmuma darbības pilnveidošanai;
2) padziĜināt zināšanas par uzĦēmuma pašu kapitāla un aizĦemtā kapitāla piesaistīšanas īpatnībām;
3) padziĜināt zināšanas par uzĦēmuma kapitāla struktūru un tās veidošanos;
4) veidot izpratni par efektīvu uzĦēmuma aktīvu un pasīvu pārvaldīšanu.
Rezultāti
Apgūstot kursu, studenti padziĜina savas zināšanas par uzĦēmumu finanšu vadību, tās galvenajām metodēm
un virzieniem.
Sekmīgi apgūstot kursu, studenti spēs parādīt:
Akadēmiskās kompetences:
1. padziĜinātas zināšanas par finanšu plānošanu kā uzĦēmuma vadīšanas vienoto procesu;
2. padziĜinātas zināšanas par uzĦēmuma pašu kapitāla un aizĦemtā kapitāla piesaistīšanas īpatnībām;
3. tiek iegūtas zināšanas par uzĦēmuma izmaksu, aktīvu un pasīvu pārvaldīšanu.
Profesionālās kompetences:
1. Studenti spēj veikt uzĦēmuma finanšu plānošanu;
2. Studenti prot novērtēt dažādus uzĦēmuma finansēšanas avotus;
3. Studenti spēj veikt uzĦēmuma kapitāla cenas aprēėinu un interpretēt rezultātus;
4. Studenti prot novērtēt uzĦēmuma kapitāla struktūru un to ietekmējošos faktorus.
Kursa plāns
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Finanšu vadība un finanšu plānošana kā uzĦēmuma vadīšanas vienotais process L2
UzĦēmuma finanšu plānošana L4, S4
UzĦēmuma finansēšanas avoti. Finansēšana ar aizĦemto kapitālu. Finansēšana ar pašu kapitālu L4, S4
UzĦēmuma kapitāla cena L2, S4
UzĦēmuma ekonomiskā pievienotā vērtība L2, S2
UzĦēmuma izmaksu vadība L4, S2
UzĦēmuma aktīvu un pasīvu pārvaldība L2, S4
UzĦēmuma kapitāla struktūra L4, S4
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Prasības kredītpunktu iegūšanai
Dalība lekcijās, semināros, ieskaitīti kontroldarbi. Izstrādāts grupas darbs, sekmīgi nokārtots eksāmens.
2 starppārbaudījumi – kontroldarbi semināru nodarbību laikā (40%),
grupas darbs (10%),
kursa pārbaudījums (rakstveida) – eksāmens (50%).
Mācību pamatliteratūra
1. Brigham E.F., Ehrhardt M.C. Financial Management: Theory and Practice. – Thomson, 2005. (2+2 eks.)
2. Korsaka T. Finanšu vadība. – Rīga: Rasa ABC, 2003. (50 eks.)
3. Brealey R.A., Myers S.C., Marcus A.J. Fundamentals of Corporate Finance. Boston: McGraw-Hill/Irwin,
2007. (3+1 eks.)
Papildliteratūra
1. Watson D. Corporate finance: principles & practice. Harlow: Prentice-Hall, 2007.
2. Mayes, Timothy R. Financial analysis with Microsoft Excel. - Fort Worth: Harcourt College Publishers,
2001.
3. Pike R. Corporate Finance and Investment: Decisions & Strategies. Harlow: Prentice-Hall, 2006.
4. Бригхэм Ю., Хьюстон Дж. Финансовый менеджмент. – Санкт-Петербург: Питер, 2007.
Periodika un citi informācijas avoti
1.
2.
3.
4.

LR Komerclikums
LR Gada pārskatu likums
Dienas bizness
Kapitāls
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Kursa nosaukums

Finanšu analīzes kvantitatīvas metodes

Kursa kods

EkonP035

Zinātnes nozare

Ekonomika

Zinātnes apakšnozare

Finanses un kredīts

Kredītpunkti

2

ECTS kredītpunkti

3

Kopējais auditoriju stundu skaits

32

Lekciju stundu skaits

16

Semināru un praktisko darbu stundu
skaits

16

Studenta patstāvīgā darba stundu
skaits

48

Kursa apstiprinājuma datums

16.02.2004

Atbildīgā struktūrvienība

Ekonomikas un vadības fakultāte

Kursa izstrādātājs(-i)
Dr. Ekonomikas doktors, asoc.prof. Signe BāliĦa
Aizstātais(-ie) kurss(-i)
EkonP035 [2EKOP033] Finanšu analīzes
kvantitatīvas metodes [slēgts 03.09.2010]
Kursa anotācija
Šī kursa mērėi ir: 1) iepazīstināt studentus ar finanšu rēėinu pamatjēdzieniem un metodēm; 2) izskaidrot, kā
novērtēt uzkrājuma veidošanos, periodisko maksājumu lielumu, dažāda veida kredīta dzēšanas plānus,
investīciju efektivitāti, obligāciju un akciju vērtību, krājumu optimālo apjomu; 3) praktisko darbu laikā attīstīt
iemaĦas veikt finansu aprēėinus, izmantojot Microsoft Excel līdzekĜus.
Rezultāti
Sekmīgi apgūstot šo kursu, studenti iegūst zināšanas par finanšu rēėiniem, kā arī apgūst praktiskas iemaĦas,
kā tos veikt. Studenti spēj patstāvīgi veikt dažādu naudas plūsmu analīzi, akciju un obligāciju novērtējumu,
kā arī plānot optimālus krājumus, izmantojot elektroniskās tabulas Microsoft Excel, kā arī spēj interpretēt
iegūtos rezultātus.
Sekmīgi apgūstot studiju kursu studenti spēs parādīt:
Akadēmiskās kompetences:
1. Nostiprināts priekšstats par finanšu analīzes kvantitatīvajām metodēm;
2. PadziĜinās priekšstats par kvantitatīvo metožu iespējām finanšu analīzē;
3. Kursa laikā tiek iegūtas teorētiskas zināšanas par finanšu analīzes kvantitatīvajām metodēm un to
pielietošanas iespējām.
Profesionālās kompetences:
1. Studenti spēj pielietot kvantitatīvās metodes finanšu analīzē, izmantojot atbilstošu programmatūru.
2. Studentiem ir iemaĦas izmantot dažādas kvantitatīvās analīzes metodes un analizēt iegūtos rezultātus.
3. Studenti pazīst, prot izvēlēties un pielietot finanšu analīzes kvantitatīvās metodes.
Kursa plāns
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Galvenās finanšu rēėinu procedūras. Saliktie procenti. L2, P2
Maksājumu plūsmu analīze. L2, P2
Risks un ienesīgums. L2, P2
Investīciju efektivitātes novērtēšana. L2, P2
Obligācijas, to novērtēšana. L4, P4
Akcijas, to novērtēšana. L2, P2
Krājumu vadības modelēšana. L2, P2

Prasības kredītpunktu iegūšanai
Lekciju un praktisko darbu apmeklējums ir obligāts. Semestra laikā ir plānotas 8 praktisko darbu nodarbības.
Kredītpunktu iegūšanai ir jānokārto 4 testi praktisko darbu laikā. Studiju kursa gala atzīmi veido mājas darbs
(30%), 4 rakstveida (elektroniski) testi (40%) un rakstisks (elektronisks) eksāmena tests (30%).
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Mācību pamatliteratūra
1. Brigham, E. F., Houston, J. F. (2001) Fundamentals of financial management. Fort Worth ... [et al.]:
Harcourt College Publishers. 959 p. (1)
2. Waters, D. (2008) Quantitative methods for business. Harlow : Prentice Hall. 623 p. (1)
3. Swift, L., Piff, S. (2005) Quantitative methods for business, management and finance. Basingstoke ;New
York : Palgrave Macmillan. 828 p. (12)
4. Hazans, M., BāliĦa, S. (1994) Kā aug nauda : Ievads finansu matemātikā. Rīga. 156 lpp. (17)
Papildliteratūra
1. Teall, J.L., Hasan, I.(2002) Quantitative Methods for Finance and Investments.: Blackwell Publishers. 276
p.
2. Buglear, J. (2005) Quantitative methods for business : the A-Z of QM. Amsterdam [etc.]: Elsevier. 685 p.
3. Anderson, D. R., Sweeney, D. J., Williams, Th. A. (2004) Quantitative methods for business. Mason, OH :
Thomson/South-Western. 822 p.
Periodika un citi informācijas avoti
1. Žurnāls „The Journal of Risk Finance” http://www.emeraldinsight.com/journals.htm?issn=1526-5943,
skatīts 31.10.2010.
2. Žurnāls „Studies in Economics and Finance” http://www.emeraldinsight.com/journals.htm?issn=10867376&volume=27&issue=4, skatīts 31.10.2010
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Kursa nosaukums

Organizāciju psiholoăija

Kursa kods

Psih5057

Kredītpunkti

2

ECTS kredītpunkti

3

Kopējais auditoriju stundu skaits

32

Zinātnes nozare

Psiholoăija

Lekciju stundu skaits

16

Semināru un praktisko darbu stundu
16
skaits
Kursa apstiprinājuma datums

02.12.2010

Institūcija, kura apstiprināja kursu

Pedagoăijas, psiholoăijas un mākslas fakultāte

Priekšzināšanas
Psih1054, Sociālā psiholoăija [Ekon]
Aizstātais(-ie) studiju kurss(-i)
Psih5057 [2PSI5060] Organizāciju
psiholoăija** [slēgts 03.09.2010]
Kursa anotācija
Kursa mērėis ir parādīt organizāciju psiholoăijas teorētisko atziĦu un metožu izmantošanas iespējas dažādās
organizācijās. Šīs zināšanas var tikt izmantotas gan pētnieciskajā, gan praktiskajā darbā. Kursa uzdevumi:
1) iepazīt galvenās teorētiskās pieejas mūsdienu organizāciju psiholoăijā;
2) iepazīt galvenos pētījumu virzienus organizāciju psiholoăijā un psiholoăiskās izpētes metodes
organizācijās;
3) iepazīt mūsdienu priekšstatus par darba motivāciju, līderību, komunikāciju un grupām organizācijās,
organizācijas kultūru.
Rezultāti
Apgūstot kursu, studentiem izveidojas priekšstats par mūsdienu organizāciju psiholoăiju un tās uzdevumiem.
Sekmīgi apgūstot studiju kursu studenti spēs parādīt:
Akadēmiskās kompetences:
1. Nostiprināts priekšstats par mūsdienu organizāciju psiholoăiju un tās uzdevumiem;
2. Zināšanas par psiholoăiskās izpētes metodēm organizācijās
3. Tiek iegūtas teorētiskas zināšanas par darba motivāciju, līderību, darba grupām un organizācijas kultūru.
Profesionālās kompetences:
1. Studenti spēj izmantot mūsdienu organizāciju psiholoăijas atziĦas, kategorijas savos pētījumos.
2. Studentiem ir iemaĦas amatu aprakstu veidošanā, personāla atlasē, darba motivācijas un apmierinātības
ar darbu analīzē, vadītāju un darbinieku novērtēšanā, organizācijas kultūras diagnostikā.
3. Studenti pazīst, prot izvēlēties un lietot mūsdienīgas psiholoăiskās izpētes metodes organizācijās.
Kursa plāns
Nr. p.k. Temats Nodarbības veids
1. Organizāciju psiholoăija un tās uzdevumi L 2
2. Personāla atlase L 2, S 2
3. Darba motivācija L 2, S 2
4. Apmierinātība ar darbu un lojalitāte L 2, S 4
5. Vadītājs un līderis L 2 S 2
6. Līderības teorijas L 2 S 2
7. Grupas un komandas L 2, S 2
8. Organizācijas kultūra L 2, S 2
Stundas kopā 32
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Vismaz sešu semināru apmeklējums ir obligāts. Kredītpunktu iegūšanai ir aktīvi jāpiedalās semināros,
jāizpilda visi semināru uzdevumi. Studiju kursa gala atzīmi veido vērtējums par semināra uzdevumu
veikšanu (50%) un eksāmena (rakstveidā) rezultāts (50%).
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Mācību pamatliteratūra
1. ReĦăe V. (2007). Mūsdienu organizāciju psiholoăija. Rīga: Zvaigzne ABC. – 42 eks.
2. ReĦăe V. (1999). Organizāciju psiholoăija. Rīga: Kamene. – 87 eks.
3. Haslam, S. A. (2004). Psychology in organizations. The social identity Approach. New York: Sage. - 2 eks.
Papildliteratūra
1. Muchinsky, P. M. (2003). Psychology applied to work. New York: Thomson (krievu val.: Muchinskij P.
Psihologija. Karjera. Professija. Moskva: Piter).
2. Chmiel, N. (Ed.) (2000). Work and organizational psychology. Oxford: Blackwell.
3. Landy, F. J., Conte, J. M. (2010). Work in the 21st century. An introduction to industrial and
organizational psychology. New York: Wiley.
Periodika, interneta resursi un citi avoti
1.
2.
3.
4.

Journal of Occupational and Organizational Psychology.
Applied Psychology: An International Review
http://www.socialpsychology.org/io.htm#organizational
http://knol.google.com/k/industrial-and-organizational-psychology#
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Kursa nosaukums

Prakse finanšu analīzē un vadībā I

Kursa kods

Ekon6020

Zinātnes nozare

Ekonomika

Zinātnes apakšnozare

Finanses un kredīts

Kredītpunkti

6

ECTS kredītpunkti

9

Kopējais auditoriju stundu skaits

0

Studenta patstāvīgā darba stundu
skaits

240

Kursa apstiprinājuma datums

03.11.2010

Atbildīgā struktūrvienība

Ekonomikas un vadības fakultāte

Kursa atbildīgais mācibspeks

Elvīra Zelgalve

Kursa izstrādātājs(-i)
Dr. Ekonomikas doktors, doc. Inna Romānova
Priekšzināšanas
EkonP033, Projektu vadīšana un finansēšana*
Aizstātais(-ie) kurss(-i)
Ekon6020 [2EKO6017] Prakse finanšu
analīzē un vadībā I [slēgts 03.09.2010]
Kursa anotācija
Prakses mērėis ir apgūt praktiskās iemaĦas, kas balstās uz studiju procesā iegūtām teorētiskām zināšanām
finanšu analīzē, plānošanā un vadībā.
Rezultāti
Pēc prakses veikšanas studenti iegūst praktiskās iemaĦas uzĦēmuma finanšu analīzē un plānošanā.
Sekmīgi veicot praksi, studenti spēs parādīt:
Akadēmiskās kompetences:
1. padziĜinātas zināšanas finanšu analīzē, plānošanā un vadībā
2. iegūtas zināšanas par finanšu analīzes un plānošanas īpatnībām atkarībā no uzĦēmuma specifikas.
Profesionālās kompetences:
1. Studenti spēj veikt tirgus attīstības tendenču un perspektīvu analīzi;
2. Studentiem prot izvērtēt konkurences situāciju;
3. Studenti spēj pamatot pašu un aizĦemtā kapitāla piesaistīšanu un izstrādāt finanšu resursu piesaistīšanas
projektu.
Kursa plāns
1. Analizēt un novērtēt vietējo un starptautisko ekonomisko vidi, tirgus attīstības tendences un perspektīvas,
konkurences situāciju un konkurentu iespējamās aktivitātes konkrētā ražošanas vai pakalpojumu nozarē.
2. Analizēt un novērtēt uzĦēmuma finansiālo darbību un sasniegtos rezultātus.
3. Noteikt kapitāla optimālo struktūru.
4. Pamatot pašu un aizĦemtā kapitāla piesaistīšanu uz izstrādāt finanšu resursu piesaistīšanas projektu.
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Prakses programmas apguve, pārskata iesniegšana un aizstāvēšana.
Mācību pamatliteratūra
1. LR Komerclikums (pieejams http://www.likumi.lv)
2. LR Gada pārskatu likums (pieejams http://www.likumi.lv)
3. Brigham E.F., Ehrhardt M.C. Financial Management: Theory and Practice. – Thomson, 2005. (2+2 eks.)
Papildliteratūra
1. Watson D. Corporate finance: principles & practice. Harlow: Prentice-Hall, 2007.
2. Jackson S., Sawyers R. Managerial accounting: a focus on decision making. - Harcourt College Publishers,
2001.
3. Бригхэм Ю., Хьюстон Дж. Финансовый менеджмент. – Санкт-Петербург: Питер, 2007.
Periodika un citi informācijas avoti
1. Dienas bizness
2. Kapitāls
3. Bilance
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Kursa nosaukums

Prakse finanšu analīzē un vadībā II

Kursa kods

Ekon6021

Zinātnes nozare

Ekonomika

Zinātnes apakšnozare

Finanses un kredīts

Kredītpunkti

10

ECTS kredītpunkti

15

Kopējais auditoriju stundu skaits

0

Studenta patstāvīgā darba stundu
skaits

400

Kursa apstiprinājuma datums

24.02.2011

Atbildīgā struktūrvienība

Ekonomikas un vadības fakultāte

Kursa atbildīgais mācibspeks

Elvīra Zelgalve

Kursa izstrādātājs(-i)
Hd. Ekonomikas habil. doktors, viesprof. Elmārs Zelgalvis
Priekšzināšanas
EkonP033, Projektu vadīšana un finansēšana*
Aizstātais(-ie) kurss(-i)
Ekon6021 [2EKO6018] Prakse finanšu
analīzē un vadībā II [14.09.2010]
Kursa anotācija
Prakses mērėis ir apgūt praktiskās iemaĦas, kas balstās uz studiju procesā iegūtām teorētiskām zināšanām
finanšu analīzē, plānošanā un vadībā.
Rezultāti
Pēc prakses veikšanas studenti iegūst praktiskās iemaĦas uzĦēmuma finanšu analīzē un plānošanā.
Sekmīgi veicot praksi, studenti spēs parādīt:
Akadēmiskās kompetences:
1. padziĜinātas zināšanas finanšu analīzē, plānošanā un vadībā;
2. iegūtas zināšanas par apgrozāmā kapitāla īpatnībām atkarībā no uzĦēmuma specifikas;
3. padziĜinātas zināšanas par uzĦēmuma vai iestādes investīciju politiku.
Profesionālās kompetences:
1. Studenti spēj analizēt un novērtēt apgrozāma kapitāla palielināšanai nepieciešamos finanšu resursus;
2. Studentiem prot plānot apgrozāma kapitāla palielināšanai nepieciešamos finanšu resursus;
3. Studenti spēj sagatavot investīciju projektu.
Kursa plāns
1.
2.
3.
4.
5.

Noteikt apgrozāma kapitāla optimālo apmēru un struktūru.
Analizēt un novērtēt apgrozāma kapitāla palielināšanai nepieciešamos finanšu resursus.
Plānot apgrozāma kapitāla palielināšanai nepieciešamos finanšu resursus.
Noteikt uzĦēmuma vai iestādes investīciju politiku.
Sagatavot investīciju projektu, plānot tā finansēšanas avotus, kontrolēt investīciju projekta īstenošanu.

Prasības kredītpunktu iegūšanai
Prakses programmas apguve, pārskata iesniegšana un aizstāvēšana.
Mācību pamatliteratūra
1. LR Komerclikums (pieejams http://www.likumi.lv)
2. LR Gada pārskatu likums (pieejams http://www.likumi.lv)
3. Brigham E.F., Ehrhardt M.C. Financial Management: Theory and Practice. – Thomson, 2005. (2+2 eks.)
Papildliteratūra
1. Watson D. Corporate finance: principles & practice. Harlow: Prentice-Hall, 2007.
2. Jackson S., Sawyers R. Managerial accounting: a focus on decision making. - Harcourt College Publishers,
2001.
3. Бригхэм Ю., Хьюстон Дж. Финансовый менеджмент. – Санкт-Петербург: Питер, 2007.
Periodika un citi informācijas avoti
1. Dienas bizness
2. Kapitāls
3. Bilance
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Kursa nosaukums

Prakse finanšu analīzē un vadībā III

Kursa kods

Ekon6022

Zinātnes nozare

Ekonomika

Zinātnes apakšnozare

Finanses un kredīts

Kredītpunkti

10

ECTS kredītpunkti

15

Kopējais auditoriju stundu skaits

0

Studenta patstāvīgā darba stundu
skaits

400

Kursa apstiprinājuma datums

01.03.2011

Atbildīgā struktūrvienība

Ekonomikas un vadības fakultāte

Kursa atbildīgais mācibspeks

Elvīra Zelgalve

Kursa izstrādātājs(-i)
Hd. Ekonomikas habil. doktors, viesprof. Elmārs Zelgalvis
Priekšzināšanas
Ekon6021, Prakse finanšu analīzē un vadībā II
EkonP033, Projektu vadīšana un finansēšana*
Aizstātais(-ie) kurss(-i)
Ekon6022 [2EKO6019] Prakse finanšu
analīzē un vadībā III [14.09.2010]
Kursa anotācija
Prakses mērėis ir apgūt praktiskās iemaĦas, kas balstās uz studiju procesā iegūtām teorētiskām zināšanām
finanšu analīzē, plānošanā un vadībā.
Rezultāti
Pēc prakses veikšanas studenti iegūst praktiskās iemaĦas uzĦēmuma finanšu analīzē un plānošanā.
Sekmīgi veicot praksi, studenti spēs parādīt:
Akadēmiskās kompetences:
1. padziĜinātas zināšanas finanšu analīzē, plānošanā un vadībā;
2. padziĜinātas zināšanas par uzĦēmuma cenu politiku;
3. padziĜinātas zināšanas par uzĦēmuma finanšu riskiem un to mazināšanu.
Profesionālās kompetences:
1. Studenti spēj plānot izmaksas un sagatavot priekšlikumus to samazināšanai;
2. Studentiem prot plānot uzĦēmuma peĜĦu;
3. Studenti spēj izstrādāt priekšlikumus finanšu risku samazināšanai un novēršanai.
Kursa plāns
1.
2.
3.
4.
5.

Noteikt cenu politiku un tās ietekmi uz uzĦēmumu.
Plānot izmaksas un sagatavot priekšlikumus izmaksu samazināšanai.
Plānot peĜĦu un tās izlietošanu. Prognozēt peĜĦas un rentabilitātes izmaiĦas turpmākajos gados.
Izstrādāt operatīvos un perspektīvos finanšu plānus.
Noteikt finanšu ieguldījumu ienesīgumu un risku.

Prasības kredītpunktu iegūšanai
Prakses programmas apguve, pārskata iesniegšana un aizstāvēšana.
Mācību pamatliteratūra
1. LR Komerclikums (pieejams http://www.likumi.lv)
2. LR Gada pārskatu likums (pieejams http://www.likumi.lv)
3. Brigham E.F., Ehrhardt M.C. Financial Management: Theory and Practice. – Thomson, 2005. (2+2 eks.)
Papildliteratūra
1. Watson D. Corporate finance: principles & practice. Harlow: Prentice-Hall, 2007.
2. Jackson S., Sawyers R. Managerial accounting: a focus on decision making. - Harcourt College Publishers,
2001.
3. Бригхэм Ю., Хьюстон Дж. Финансовый менеджмент. – Санкт-Петербург: Питер, 2007.
Periodika un citi informācijas avoti
1. Dienas bizness
2. Kapitāls
3. Bilance
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Kursa nosaukums

Maăistra darbs

Kursa kods

Ekon6040

Zinātnes nozare

Ekonomika

Kredītpunkti

20

ECTS kredītpunkti

30

Kopējais auditoriju stundu skaits

0

Studenta patstāvīgā darba stundu
skaits

800

Kursa apstiprinājuma datums

24.02.2011

Atbildīgā struktūrvienība

Ekonomikas un vadības fakultāte

Kursa atbildīgais mācibspeks

Elvīra Zelgalve

Priekšzināšanas
Ekon5075, Finanšu vadība [*]
Aizstātais(-ie) kurss(-i)
Ekon6040 [2EKO6037] Maăistra darbs
[kopējais 20764; 20763] [slēgts
03.09.2010]
Kursa anotācija
Ekon5035 Maăistra darba iestrāde (10kp); Ekon6023 Maăistra darbs(10kp)
Rezultāti
Pēc sekmīgas maăistra darba aizstāvēšanas studentiem tiek piešėirts profesionālais maăistra grāds Finanšu
ekonomikā un kvalifikācija Finanšu analītiėis.
Kursa plāns
1.
2.
3.
4.
5.

Darba tēmas izvēle un saskaĦošanas ar programmas direktoru.
Darba plāna izstrāde un saskaĦošana ar darba vadītāju.
Pētījuma problemātikas vai projekta virziena, pētīšanas metožu, galvenie datu avotu un literatūras izvēle.
Pētījuma veikšana un noformēšana.
Darba iesniegšana un aizstāvēšana maăistra pārbaudījumu komisijas sēdē.

Prasības kredītpunktu iegūšanai
Maăistra darbs noteiktajā termiĦā jāiesniedz katedrā un jāaizstāv maăistra pārbaudījumu komisijas sēdē.
Mācību pamatliteratūra
1. LU Noslēguma darbu (bakalaura, maăistra darbu un kvalifikācijas darbu) izstrādāšanas un aizstāvēšanas
kārtība (LU 04.07.2006 rīkojums Nr.1/180).
2. Bakalaura, maăistra darbu, diplomdarbu un kursa darbu izstrādāšanas un aizstāvēšanas metodiskie
norādījumi. LU Finanšu institūts, 2003.
3. Bell J. Doing your research project. – Maidenhead: Open University Press, 2005. (3+3 eks.)
Papildliteratūra
1. Brigham E.F., Ehrhardt M.C. Financial Management: Theory and Practice. – Thomson, 2005.
2. Watson D. Corporate finance: principles & practice. Harlow: Prentice-Hall, 2007.
3. Jackson S., Sawyers R. Managerial accounting: a focus on decision making. - Harcourt College Publishers,
2001.
Periodika un citi informācijas avoti
1.
2.
3.
4.
5.

LR Komerclikums (pieejams http://www.likumi.lv)
LR Gada pārskatu likums (pieejams http://www.likumi.lv)
Dienas bizness
Kapitāls
Bilance
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2. Informācija par studiju programmas realizācijā
iesaistītiem mācībspēkiem
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2.1. Mācībspēku saraksts, norādot kvalifikāciju, akadēmisko amatu un statusu
2.1.1. Mācībspēku saraksts, norādot kvalifikāciju, akadēmisko amatu un statusu
Nr
p.k.

Vārds

Uzvārds

Grāds

Akad. amats

1.

Signe

BāliĦa

Dr. math.

2.

Edgars

Brēėis

Dr.ekon.

asociētais
profesors
docents

3.

OĜegs

FiĜipovičs

Mg.ekon.

pasniedzējs

4.
5.

Inese
Lūcija

KalniĦa
Kavale

Mg.jur.
Dr.ekon.

lektore
profesore

6.

Marina

Kudinska

Dr.ekon.

7.

Līga

Leitāne

Mg.ekon.

asociētā
profesore
lektore

8.

Aleksandrs Makijenko

Mg.ekon.

pasniedzējs

9.

Vizma

Niedrīte

Dr.ekon.

10.

Viesturs

ReĦăe

Dr.psych.

asociētā
profesore
profesors

11.

Inna

Romānova

Dr.ekon.

docente

12.

Ramona

Dr.ekon.

13.

Irina

RupeikaApoga
Solovjova

asociētā
profesore
docente

14.
15.

Ivars
Vita

Vanags
ZariĦa

Mg.ekon.
Dr.ekon.

lektors
asociētā
profesore

16.

Elvīra

Zelgalve

Dr.ekon.

profesore

17.

Elmārs

Zelgalvis

Dr.hab.ekon. profesors

Dr.ekon.

Statuss LU

Pamatdarba
vieta

Ievēlēts
LU
Ievēlēts
LU
Blakus
darbs
LU
Ievēlēts
LU
Ievēlēts
LU
Ievēlēts
LU
Blakus
darbs

LU

Ievēlēts
LU
Ievēlēts
LU
Ievēlēts
LU
Ievēlēts
LU
Ievēlēts
LU
LU
Blakus
darbs

Ievēlēts
LU
LU

LU
VRAA
LU
LU
LU
LU
IPAS Finasta
Asset
Management
LU
LU
LU
LU
LU
LU
Žurnāls
Bilance,
Biznesa
augstskola
Turība
LU
LU
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2.2. Mācībspēku CV
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Dr.ekon., asoc. prof. Signes BāliĦas
dzīves un darba gājums
(curriculum vitae)
Dzimšanas gads:

1965.

Izglītība:

1983. - 1988.

Latvijas Valsts universitāte, Fizikas un matemātikas
fakultāte, lietišėās matemātikas specialitāte (5 gadu
programma).
1996. - 1999. Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības fakultāte,
doktorante, specialitāte: ekonometrija.
Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi:
1994.
Mg. Math.
2002.
Dr.oec.
2002.
Latvijas Universitātes docente
2008.
Latvijas Universitātes asociētā profesore
Nodarbošanās:
1998. – 1992. Vecākais inženieris, RTU ASTF SkaitĜošanas tehnikas
katedra
1991. – 1994. Pasniedzēja, LU Vadības un ekonomiskās informātikas
fakultāte
1997. – 2002. Pasniedzēja, LU Ekonomikas un vadības fakultāte
2002. – 2008. Docente, LU Ekonomikas un vadības fakultāte
2008.
Asociētā profesore, LU Ekonomikas un vadības fakultāte
Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra:
1. Arhipova I., BāliĦa S. Statistika ekonomikā un biznesā: risinājumi ar SPSS un MS Excel.
2. izdevums. Datorzinību centrs, Rīga,2006. 337 lpp.
2. Revina I., PeĜĦa M., Gulbe M., BāliĦa S. Matemātika ekonomistiem: teorija + uzdevumi.
Izglītības soĜi, Rīga, 2003. 306 lpp.
3. Arhipova I., BāliĦa S. Statistika ekonomikā: risinājumi ar SPSS un MS Excel.
Datorzinību centrs, Rīga,2006. 327 lpp.
4. Augstāko un profesionālo mācību iestāžu absolventu profesionālā darbība pēc mācību
beigšanas. Eiropas Savienības struktūrfondu nacionālā programma "Darba tirgus
pētījumi" projekts "Labklājības ministrijas pētījumi" Nr.
VPD1/ESF/NVA/04/NP/3.1.5.1/0001/0003. Pētījumu līdzfinansē Eiropas Savienība. Rīga
: Latvijas Universitāte, 2007 – 227 lpp.
5. Balina S., Arhipova I. Income, Consumption and Living Condiion in Rural Areas of
Latvia. PieĦemts publicēšanai zinātnisko rakstu krājumam IX starptautiskajai
zinātniskajai konferencei „Ekonomikas zinātne lauku attīstībai”, kas notiks 2008.gada
24.-25.aprīlī.
6. Arhipova I., Balina S. The Possibilities of European Social Fund Projects in the
Information Society Regional Developmant. PieĦemts publicēšanai zinātnisko rakstu
krājumam IX starptautiskajai zinātniskajai konferencei „Ekonomikas zinātne lauku
attīstībai”, kas notiks 2008.gada 24.-25.aprīlī.
7. CiemiĦa I., KrastiĦš O., BāliĦa S., Balode I., Briede D. Izglītības un citu faktoru ietekme
uz dzīves līmeni un dzīves kvalitāti. LZP ekonomikas un juridiskās zinātnes galvenie
pētījuma virzieni 2005.gadā. Rīga, 2006, Nr. 11, 31. – 35.lpp.
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8. Arhipova I., Balina S. Profession Segregation Decrease in the Latvia branch of
Information Technologies. Proceedings of international congress on Information
technology in agriculture, Food and Environment, Vol. 1. Adana (Turkey), 2005, 176 –
181 pp.
Raksti zinātniskos žurnālos un rakstu krājumos
20
Konferenču tēzes
22
Zinātniski pētnieciskā darbība:
2002. - 2004. Latvijas iedzīvotāju noslāĦošanās pēc materiālā dzīves līmeĦa (LZP)
2004. – 2007. Daudzvalstu statistiskās sadarbības programma (PHARE)
2005. – 2007. Darba tirgus pētījumi pētījumā Augstāko un profesionālo mācību iestāžu
absolventu profesionālā darbība pēc mācību beigšanas (ESF)
2005. Izglītības un citu faktoru ietekme uz dzīves līmeni un dzīves kvalitāti
Dalība starptautiskās konferencēs ar referātiem:
Economic science for rural development, Jelgava, Latvia, April, 2006. The analysis of income
and expenditure of Latvian households: Balina S., Arhipova I.
IASC 16. simpozijs COMPSTAT'2004, Prāga, Čehija. 2004.gada augusts. The Problem of
Choosing Statistical Hypotheses in Applied Statistic: Balina S., Arhipova I.
Research in Statistics – Basis of Social Sciences and Education, Rīga, 2003.gada oktobris. The
Content of Statistics Courses for Bachelors and Higher Level Study Programs: Balina S.,
Ciemina I.
Research in Statistics – Basis of Social Sciences and Education, Rīga, 2003.gada oktobris.
Interrelation of Statistical Hypotheses and Methods: Balina S., Arhipova I.
Baltic-Nordic Conference on Survey Sampling, Ammarnäs, Sweden, August 2002. Sampling
Development of the Latvian Household Budget Survey: Balina S., Laipns J.
Akadēmiskie kursi:
• Lietišėā ekonometrija
A daĜa
• Publiskā sektora ekonomika B daĜa
• Sabiedrisko finanšu modeĜi A daĜa
• Finanšu ekonomikas modeĜi B daĜa
• Publiskā sektora informācijas sistēmas
B daĜa
• Finanšu analīzes
kvantitatīvās metodes
B
• Valsts un pašvaldību
informācijas sistēmas
B daĜa
• Datu pētīšanas metodes
un datu noliktavas
B daĜa
• Krājumu vadīšana un modelēšana
B daĜa

2 kredītp.
4 kredītp.
2 kredītp.
4 kredītp.
4 kredītp.
2 kredītp.
4 kredītp.
4 kredītp.
4 kredītp.

Papildus ziĦas par profesionālo darbību:
Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloăijas asociācijas prezidente
Tautsaimniecības padomes locekle
Īpašu uzdevumu ministre elektroniskās pārvaldes lietās (2008 – 2009)
2010. gada 15.decembrī
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Dr.ekon., doc. Edgara Brēėa
dzīves un darba gājums
(curriculum vitae)
Dzimšanas gads:

1972.

Izglītība:

1990.–1994. Latvijas Universitāte, FMF
bakalaura studijas
1995.–1997. Latvijas Universitāte, FMF
maăistratūras studijas
2002.–2006. Latvijas Universitāte, EVF
doktorantūras studijas
Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi:
1994.:
Matemātikas bakalaura grāds
1997.:
Matemātikas maăistra grāds
2007.:
Ekonomikas doktora zinātniskais grāds
2007.:
Latvijas Universitātes docents
Nodarbošanās:
2007.g.dec. – pašreiz:
docents ekonometrijā LU EVF matemātiskās
ekonomikas katedrā.
2001.g.sept.-2007.g.dec.:
lektors ekonometrijā LU EVF matemātiskās
ekonomikas katedrā.
2000.sept.-2001.g.jūn.:
stundu pasniedzējs LU EVF matemātiskās
ekonomikas katedrā.
1998.-2001.g.aug.:
direktors Rīgas JapāĦu valodas un kultūras
vidusskolā.
1993.- 1998.g.:
matemātikas skolotājs Rīgas japāĦu valodas
un kultūras vidusskolā

Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra:
(1) Brēėis E. Tiešo - netiešo nodokĜu ieĦēmumu attiecība un ēnu ekonomikas apjoma
izmaiĦas.// Tautsaimniecības attīstības iespējas un problēmas, Starptautiskās zinātniskās
konferences materiāli. 2006. gada 24.marts. - Rēzekne - 2006. - 37.-44. lpp.
(2) Brēėis E. The Underground Economy in Latvia: the Currency Demand Approach (19952003).// Latvijas Universitātes raksti: Ekonomika un vadības zinātne - 2006. - 696. sējums
- 73.-88.lpp.
(3) Duka U., Brēėis E. Latvijas Radio objektu savstarpējo saišu modelis.// Latvijas
ekonomikas un sabiedrības pārstrukturizācijas ietekme uz uzĦēmējdarbības konkurētspēju
un iedzīvotāju dzīves kvalitāti : monogrāfija / Roberta Škapara un Ērikas Šumilo
redakcijā; Latvijas Universitāte. Ekonomikas un vadības fakultāte. - Rīga : LU
Akadēmiskais apgāds, 2006. - 324.-337.lpp.
(4) Brēėis E. Vai ēnu ekonomikas apjomam jāsamazinās pēc Latvijas pievienošanās Eiropas
Savienībai?// Latvijas Universitātes raksti: Ekonomika V – 2006. - 702.sējums - 41.57.lpp.
(5) Brēėis E. The Underground Economy and The Tax Mix Changes.// 2. starptautiskā
zinātniskās konferences „Information Society and Modern Business” materiāli, Ventspils
Augstskola, 2007., 103.-111.lpp.
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(6) Brēėis E. Latvijas ēnu ekonomikas modelēšana: nodokĜu politikas aspektā// Promocijas
darbs Dr.oec. zinātniskā grāda iegūšanai, Rīga, Latvijas Universitāte, 2007. – 127 lpp.
(7) Brēėis E. Ēnu ekonomika: izskaust vai integrēt? IX Biznesa Augstskolas Turība
starptautiskās zinātniskās konferences „Darba tirgus sociālie un ekonomiskie
izaicinājumi” Rakstu krājums.// SIA „Biznesa augstskola Turība”, Rīga, 2008 (CD)
(8) Revina I, Brekis E. Foreign Direct Investment and Economic Growth in Latvia.//
Economic Science for Rural Development Nr. 18. (ISSN 1691-3078) – Jelgava - 2009. –
142.-149.lpp.
(9) Brēėis E., Revina I. Ārvalstu tiešo investīciju ietekmes analīze Latvijā.// Statistikas
zinātnisko pētījumu rezultāti 2009. Zinātniskie raksti – Latvijas Republikas Centrālā
statistikas pārvalde – Rīga – 2009. – 14.-22.lpp.
•
•

Raksti zinātniskos žurnālos un rakstu krājumos: 21
Piedalīšanās ar referātu starptautiskās zinātniskās konferencēs un kongresos: 22

Zinātniski pētnieciskā darbība:
1. Stažēšanās Oslo Universitātē, 2004.g. augusts – decembris, promocijas darba izstrāde
2. Labklājības Ministrija, Nereăistrētās nodarbinātības novērtējums, 2005.g.–2007.g.,
Atbildīgais pētnieks – nereăistrētās nodarbinātības skaitliskais novērtējums
3. Labklājības Ministrija, Darbaspēka profesionālā mobilitāte, 2006.g.–2007.g., Atbildīgais
pētnieks – darbaspēka profesionālās mobilitātes skaitliskais novērtējums (darba Ħēmēju
aptaujas jautājumu izstrāde)
4. LU zinātnisko pētījumu projekts „Ārvalstu tiešo investīciju struktūras tautsaimniecības
sektoros loma ekonomikas augsmē”, 2008.- 2009. gads, vadošais pētnieks
Akadēmiskie kursi:
• Starptautiskās monetārās ekonomikas modeĜi
• Augsmes teorijas modeĜi
• Finanšu inženierija

B daĜa
A daĜa
B daĜa

2 k.p.
4 k.p.
3 k.p.

2010. g. 15. decembrī
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Mg.oec, lektora OĜega FiĜipoviča
dzīves un darba gājums
(curriculum vitae)
Dzimšanas gads:

1976.

Izglītība:

1995.–1998. Rīgas Tehniskā Universitāte, IEF
bakalaura studijas
1998.–2000. Rīgas Tehniskā Universitāte, IEF
maăistratūras studijas
2003.- š.br. Latvijas Universitāte, EVF
doktorantūras studijas
Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi:
1998.:
Sociālo zinātĦu bakalaura grāds ekonomikā
2000.:
Sociālo zinātĦu maăistra grāds ekonomikā
Nodarbošanās:
2001.-1999. Finanšu ministrija
Vecākais eksperts Valsts un pašvaldību pasūtījumu uzraudzības
departamentā
2001.-2002. Iepirkumu uzraudzības birojs
Informācijas departamenta direktora vietnieks
2002.-2008. Iepirkumu uzraudzības birojs
Informācijas departamenta direktors
2009. (I - VI) Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās
sekretariāts
Elektronisko iepirkumu departamenta direktors
Kopš 2009. Valsts Reăionālās Attīstības Aăentūra
Elektronisko iepirkumu departamenta direktors
Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra:

1.

2.

Филипович О. Управление закупками в проектах. Vilniaus universiteto Kauno
humanitarinis fakultetas: Ekonimika ir vadyba 2004 m. Nr 1 (7), Kaunas, 2004., 47.–
52. lpp. (ISSN 1392-8732).
Filipovics O. The main types of e-procurements and their characteristics. RTU
izdevniecība: Conference proceeding of Internationat scaintific dual-conference “Towards
knowledge-based economy” and “Enterprise management: diagnostics, strategy,
effectiveness”, 2007 - CD.

Organizatoriskais darbs
1. Transition Facility projekta “Public Procurement system (strengthening)” projekta
vadītājs, 2004.–2005.g.
Akadēmiskie kursi:
• Projektu vadīšana un finansēšana

A daĜa

2 k.p.

2010. g. 1. decembrī
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Lektore, mag.soc.Inese KalniĦa
dzīves un darba gājums
(curriculum vitae)
Dzimšanas gads:

1967.

Izglītība:

1985.-1991.
1995.-1996.
1996.-2005.
2006-2009.

Studijas LU Fizikas un matemātikas fakultātē
Studijas LU Starptautisko attiecību institūtā
Studijas LU Juridiskajā fakultātē
Doktorantūra LU Juridiskās fakultātē
Starptautisko tiesību un Eiropas Savienības tiesību katedrā
Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi:
2005.
Sociālo zinātĦu maăistra grāds
Nodarbošanās:
1991.-1994. LU Fizikas un matemātikas fakultāte, vec.inženieris
1994.-1995. Latvijas Nacionālā bibliotēka, programmētāja
1995.-1997. k/s Institūta “Latvija” Projektu centrs, juriste - eksperte
1998.-2002. LR Valsts ieĦēmumu dienesta Galvenā nodokĜu pārvalde,
galvenā nodokĜu inspektore
2002.-2004. LR Izglītības un zinātnes ministrija, ministra padomniece
juridiskajos jautājumos
2004.-2006. Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās
parlamentārais sekretārs
2007.–2009. Rīgas dome, Revīzijas komisija, revidente
2007.
lektore LU Ekonomikas un vadības fakultātes SEA katedrā
Zinātniski pētnieciskā darbība:
2008-2009. Pētījums „Starptautiskās un Eiropas Savienības nodokĜu politikas tiesiskie un
ekonomiskie aspekti un to ietekme uz uzĦēmējdarbības vidi Latvijā”

Akadēmiskie kursi:
• Latvijas tiesību sistēma
• Starptautiskās publiskās
tiesības
• Starptautiskās privāttiesības
• Lietvedība
• Saimnieciskās tiesības
• Komerctiesības
• Saimnieciskās tiesības

A daĜa
A daĜa

4 kredītp.
4 kredītp.

A daĜa
A daĜa
A daĜa
A daĜa
A daĜa

4 kredītp.
4 kredītp.
4 kredītp
4 kredītp.
2 kredītp.

Papildus ziĦas par profesionālo darbību:
Likumprojektu „Par uzĦēmumu un uzĦēmējsabiedrību maksātnespēju” un „Komerclikums” izstrāde
Likumu grozījumu projektu sagatavošanas likumos „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”, „Par uzĦēmumu
ienākuma nodokli” un darbs pie likumprojekta „Par ienākuma nodokli”
Likumprojekta „Tiesībsarga likums” izstrāde
Likumprojekta „Brīvprātīgo darbības likums” izstrāde, darba grupas vadītāja

LTRK Komerctiesību darba grupas locekle

2010. gada 15.decembrī
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Dr.oec.,profesores Lūcijas Kavales
dzīves un darba gājums
(curriculum vitae)
Dzimšanas gads:
Izglītība:

1949
1966-1971.g. studijas LU Ekonomikas fakultātē
1976-1979. aspirantūra Maskavas Finanšu institūtā

Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi:
1979.g. – ekonomikas zinātĦu kandidāta grāds
1986.g. – docenta zinātniskais nosaukums
1992.g. – docenta akadēmiskais nosaukums
1992.g. – nostrificēts ekonomikas doktora zinātniskais grāds,
Dr.oec.
2003.g. – profesora akadēmiskais nosaukums ekonomikā
Nodarbošanās:
1971.-1973.g.
1973.-1976.g.

Rīgas pilsētas finanšu pārvalde, ekonomiste
LU Ekonomikas fakultātes vecākā pasniedzēja
Finanšu un kredīta katedrā
1976.-1979.g. Maskavas Finanšu Institūts, aspirante
1979.-1999.g. – LU docente Finanšu un kredīta katedrā
1999.-2003.g. – LU asociētā profesore Finanšu institūtā
2003.g.
LU profesore Finanšu institūtā
2009.g
atkārtoti ievēlēta par profesori LU Finanšu katedrā

Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra:
1. .L.Kavale. NodokĜu politika. Baltic Economic Management Training Programm,
sadarbībā ar Valsts Administrācijas skolu. 1998.,50.lpp.
2. .L.Kavale. Budget and Tax Policy. Latvian Economy at the Turn of Centuries.
Humanities and Social Sciences. Latvia. University of Latvia. 2000.,49-61.lpp.
3. L.Kavale. Tax Policy in the Republic of Latvia Towards the Accession to the European
Union. Finance: Public Finance and Macroeconomics; Investment and Capital Market;
Corporate Finance and Capital Budgeting; Banking and Credit Risk Management.
Bulgārija.2002., 39-45. lpp.
4. Kavale L. Fiscal Management in the Republic of Latvia Towards the Accession to the
European Union. Information Society and Modern Businee. Ventspils.2004. 159-165.lpp.
ISBN 9984-05-747-X.
5. Kavale L. Budžeta politika globalizācijas apstākĜos un tās ietekme uz tautsaimniecības
attīstību. Opportunities and Problems of Economic Development. Rēzekne, 2006. 8087.lpp. ISBN 9984-779-26-2.
6. L.Kavale, J.KrūmiĦš, B.Sloka, J.Stonis, S.Eglīte, K.Zaksa, B.Rivža, J.Pūce. Funding
Systems and their Effects on Higher Education Systems. OECD Education Working
Papers, No.6, OECD Publishing. 2007., 95-99. lpp.

99

7. Kavale L. Principles of Public Finance Policy and Administration: from Theory to
Practice. Proceedings. Finance and Accounting. Theory and Practice, Development and
Trends.2009. 226-240.lpp.
Raksti zinātniskos žurnālos un rakstu krājumos
26
Konferenču tēzes
20
Zinātniski pētnieciskā darbība:
1. 1973.-1990. Budžeta iestāžu finansēšanas metožu analīze un vērtēšana.
2. 1992-2000. Valsts finanšu politikas analīze un vērtēšana pārejas periodā. Kanādas un
Baltijas valstu kopējā projekta ietvaros (Baltic Economic Management Training
Programm).
3. 2002-2003. Bērna kopšanas pabalstu, to efektivitātes un izmaksu periodu analīze,
vērtēšana un priekšlikumu izstrāde.
4. 2002-2003. Celulozes rūpnīcas sociāli ekonomiskās ietekmes novērtējums reăionā,
ietekme uz nodarbinātību un nodokĜu ieĦēmumiem budžetā.
5. 2004-2005. Valsts un pašvaldību finansēto sociālo pakalpojumu groza analīze, vērtēšana
un priekšlikumu izstrāde.
6. 2005-2006. Augstākās izglītības finansēšanas sistēmas ietekme uz augstākās izglītības
attīstību. (OECD pētījuma projekta ietvaros).
7. 2005-2007. Darba tirgus pētījumi: nodokĜu un sociālo pabalstu ietekme uz nereăistrēto
nodarbinātību un darbaspēka profesionālo mobilitāti. (ESF LM pētījumi).
8. 2006-2007. Tālākizglītības iespēju paplašināšana ekonomikai svarīgās nozarēs (ESF
PIAA pētījumi).
Akadēmiskie kursi:
1.Finanšu teorija un politika.
2.Budžets un finanses.
3.Starptautiskās nodokĜu sistēmas.
4.Publiskās finanses
5.Finanšu teorija

Ek.maă.
Sab.vad.maă.
Gr.prof.
Ek.bak.
Gr.prof.

4 kredītpunkti.
4 kredītpunkti.
2 kredītpunkti.
4 kredītpunkti
4 kredītpunkti

Papildus ziĦas par profesionālo darbību:
LU EVF Domes locekle, Akadēmiskās komisijas priekšsēdētāja.
Eksperts augstākās izglītības kvalitātes vērtēšanā. Akreditācijas komisijas locekle 1996-2000.,
2007.
1994-2000
Ekonomikas ministra padomniece, Saeimas Finanšu un budžeta komisijas
konsultante, MK Fiskālās un nodokĜu politikas konsultatīvās komisijas locekle.
Mācību līdzekĜu zinātniskā recenzente.
LU Senāta Revīzijas komisijas locekle.
2010.g. 15.decembrī

Lūcija Kavale
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Dr. ekon., docentes Marinas Kudinskas
dzīves un darba gājums
(curriculum vitae)
Dzimšanas gads:
Izglītība:
1973. – 1983.
1983. – 1987.

1966
Dobeles 2. vidusskola
Maskavas Tautsaimniecības institūts, iegūta ekonomista kvalifikācija
(diploms IIB Nr. 186147)

Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi:
LU iegūts Ekonomikas doktora zinātniskais grāds (diploms sērija D,
2004.
Nr.0010)
Latvijas Universitātes asociētā profesore
2010.
Nodarbošanās:
1987. – 1988.
1988. – 1991.
1991. – 1992.
1992. – 2000.
2000. – 2005.
2005. – 2010.
Kopš 2010.

LR Materiāli – tehniskās apgādes komitejas centrālais aparāts, ekonomists
LR ZinātĦu Akadēmijas Ekonomikas institūts
Latvijas Uzskaites un kredīta tehnikums, pasniedzēja
Latvijas Banku augstskola (agrāk Banku koledža), docente
Latvijas Universitātes Finanšu institūts, lektore
Latvijas Universitātes Finanšu katedra, docente
Latvijas Universitātes Finanšu katedra, asociētā profesore

Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra:
1. Кудинская М. Анализ эволюции достаточности банковского капитала // Сборник
тезисов к международной научно – практической конференции «Частный бизнес в
странах Балтии – первый год в ЕС», ISBN-9984-30-086-2, Рига, 2005, с.75-76.
2. Kudinska M. Komercbanku riski un to atbilstība pašu kapitālam. Monogrāfija. ISBN 9984665-21-6, Rīga: Datorzinību centrs, 2005, 296. lpp.
3. Kudinska M. Problem of Ownership Capital Adequacy in Bank Financial Management and
its Solutions// Management of Organizations: Systematic Research, Nr.35. ISSN 1392-1142,
Kaunas, 2005, 97.-110. p.
4. Bankas pašu kapitāla pietiekamība kā tās stabilitātes pamats.// Ekonomika, IV, Latvijas
Universitātes raksti, 689 sējums, ISBN 9984-783-12-X, Rīga, 2005, 176.- 189. p.
5. The Methodology of Managing Bank Credit Portfolio.// The Next Decade Challenges For
Business, Proceedings, ISBN 9984-705-20-X, Rīga, 2006, 452.-459.p.
6. Cach flow Management as a Basis of Providing Bank Liquidity. // Management
Hirizonts:visions and challenges, Proceedings, ISBN 978-9955-12-238-8, Kaunas, Lithuania,
2007, 169.-176 pp.
7. Kudinska M. Kreditēšana. Mācību grāmata, ISBN 9984-9794-3-1, Rīga: Latvijas
komercbanku asociācija, 126. lpp.2008.
8. Kudinska M., Konovalova N., Rozgina L., Zelgalve E. Problems of Unbalanced Liquidity in
Latvian Commercial Banks and Possible Solutions. // Journal of Business Management,
2008, No1 Sustainable Business Development under scenarios of possible ecoomic
slowdown, Proceedings, ISBN 978-9955-12-238-8, Riga, Latvia, 102.-118.pp.
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9. Kudinska M. Asset and Liability Manegement in Commercial Bank: Problems and Solutions.
//Finance and Accounting. Theory and Practice, Development and Trends, , ISBN 978-998445-106-0, Riga, Latvia, 2009, 274.-285. Pp
10. Kudinska M., Bokāns J., Genriha I. Development of Default models under limited data
access conditions – Journal of Business Managemant, ISSN 1691-534, Rīga 2009, No. 2.,
pg.42.-48.
11. Kudinska M., Apoga R. Innovative approach to Foreign Exchange Risk Management – CD
”Innovationa driven Enterpreneurship”, ISSN 2029-5448, Vilnius, 2010.
Zinātniski pētnieciskā darbība:
Zinātniski pētnieciskās darbības virziens – Komercbankas finanšu vadības problēmas
Akadēmiskie kursi:
1. Komercbanku operācijas (Ekonomikas bakalaura studiju programma, A daĜa, 4 kp.);
2. Komercbanku operācijas (Prof. studiju programma “Ekonomika (Finanšu menedžments)”, A
daĜa, 4 kp.);
3. Banku darbība (Prof. studiju programma “Apdrošināšana un finanses”, A daĜa, 4 kp.);
4. Banku vadība (Prof. maăistra studiju programma “Finanšu ekonomika”, A daĜa, 3 kp);
5. Banku risku analīze (Ekonomikas maăistra studiju programma Ekonomikā, virziens
“Finanses un kredīts”, B daĜa, 4 kp.)
6. Vērtspapīru ieguldījumu analīze un stratēăijas (Ekonomikas maăistra studiju programmā,
virziens Finanses un kredīts, B daĜa, 2 kp.)
Līdzdalība LZP un starptautiski finansētos pētījumu projektos:
1. LZP projekts „Inovatīvās ekonomikas attīstības iespējas mūsdienu mainīgā vidē” Nr. Z6212-070, vadošais pētnieks, 2009.-2010. gadi.
2. LZP projekts „Naudas un kredīta politikas ietekme uz Latvijas ekonomikas attīstību”. Nr.
04.1090., izpildītājs, periods 2004. – 2008. g.g.
3. Tālākizglītības programmu par aktuālām finanšu problēmām izstrāde un aprobācija
strādājošiem ekonomikai svarīgajās nozarēs”, dalībnieks, 2006.
Projekta līguma Nr.2006/0030/VPD1/ESF/PIAA/05/APK/3.2.4.2/0106/0063.
4. Eiropas Sociālais Fonds, projekts “LU profesionālo studiju programmu mācībspēku
kompetenču paaugstināšana banku un uzĦēmējdarbības sektorā”, dalībnieks,2005.-2007.
Projekta līguma Nr. VPDI/ESF/PIAA/05/APK 3.2.5.2/ 0135/0063.
5. Eiropas Sociālais Fonds, projekts “Atbalsts doktorantiem studiju programmas apguvei un
zinātniskā
grāda
ieguvei
Bnaku
augstskolā”.
Projekta
līguma
Nr.
2009/0164/1DP/1.1.2.1.2/09/IPIA/VIAA/012
Papildus ziĦas par profesionālo darbību:
1. Dalība 27 starptautiskajās zinātniskajās konferencēs;
2. Dalība 26 profesionālās kvalifikācijas paaugstināšanas semināros;
3. Pedagoăiskās pieredzes apmaiĦas vizītes uz ārvalstu augstskolām: Fachhochschule der
Deutschen Bundesbank – University at Applied Sciences (Hahenburga, Vācija), Sorbonas
Universitāti (Francija), Klagenfurtes Universitāti (Austrija), Warwik University
(Lielbritānija), GdaĦskas Universitāti (Polija), Sankt-Peterburgas Starptautisko banku
institūtu (Krievija).
4. Profesionālā stažēšanās Midlend bankā (Londona), faktoringa kompānijā Griffin Factors
(Londona), Latvijas Krājbankā (Rīga) un Commerzbank AG in Koln (Vācija).
5. Kopš 1997. gada – konsultante Latvijas Komercbanku asociācijā.
2010. gada 17. decembrī
Marina Kudinska
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M. ekon., lektores Līgas Leitānes
dzīves un darba gājums
(curriculum vitae)
Dzimšanas gads:
Izglītība:
1982. – 1993.
1993. – 1997.

1975

Juglas ăimnāzija , Rīga, Vidējās izglītības atestāts
Latvijas Universitāte, Ekonomikas un vadības fakultāte, Bakalaura grāds
ekonomikā
1996. – 1997.
Latvijas Universitāte, Ekonomikas un vadības fakultāte, Banku ekonomists
1997. – 1999.
Latvijas Universitāte, Ekonomikas un vadības fakultāte, Sociālo zinātĦu
maăistra grāds ekonomikā
1999. – 2003.
Latvijas Universitāte, pabeigta doktorantūra
Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi:
1999.
Latvijas Universitāte, Ekonomikas un vadības fakultāte, Sociālo zinātĦu
maăistra grāds ekonomikā
1999.
Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības fakultātes Finanšu institūta
lektore
Nodarbošanās:
1995. – 1996.
SIA „KL-4” Mores 4, Rīga, galvenā grāmatvede
1996. -1997.
A/S Latvijas Unibanka, Rīga, klientu individuālās apkalpošanas vecākā
speciāliste
1997. – 2000.
A/S Latvijas Unibanka, Rīga, Individuālās klientu apkalpošanas vadītāja
01.2000. - 05.2000. A/S Latvijas Unibanka, Rīga, Norēėinu grupas vadītāja
2000. – 2002.
LR Finanšu ministrija, Smilšu 1, LV-1050, Finanšu ministra padomniece
2007-2008
SIA „Pure chocolate „ finanšu direktore
2009-šodien
SIA „Venuslat” finanšu vadītāja
2001. – 2010
Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskola,
Ekonomikas un finanšu katedras lektore
1999. - šodien
Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības fakultātes Finanšu institūta
lektore
Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra:
1. Leitāne L. “ Banku loma enerăētikas nozares finansēšanā.” LU zinātniskie raksti Nr. 627
2. Leitāne L. “Energetic and development problems of economy in Latvia”, LU zinātniskie raksti
Nr. 644.
3. Leitāne L. ” The Tendencies of Latvian Energy Balance”LU Zinātnisko rakstu krājums.
4. Leitāne L. “The Problem of Energetic and Development of Latvian Economy” Zinātnisko
rakstu krājums Tartu.
5. Leitāne L. Žurnāls „Finansists” PeĜĦa par akciju”
6. Leitāne L. Žurnāls „Finansists” Pārskats pēc 1 SGS .
7. Leitāne L. Žurnāls „Finansists 18 SGS IeĦēmumi
8. Лейтане Л. Экономический эффект использования инновативного продукта –
биотоплива”Kijeva, rakstu krājums
9. Leitāne L.” Enerăētikas un tautsaimniecības attīstības problēmas Latvijā” ZiĦojumu krājums
Banku augstskola 2001.gads.
10. Leitāne L. Starptautiskajā zinātniskajā konferencē “ Tradicionālais un novatoriskais
sabiedrības ilgspējīgā ekonomikas attīstībā “ 2002.gada 28 februāris-2 marts Rēzeknē referāts
“Parāda vērtspapīru izmantošanas iespējas enerăētikas nozares finansēšanā.”
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11. Leitāne L. Latvijas Grāmata , Jumava 2004.gads Raksti „Tranzīts Latvijā „ „Rūpniecības
attīstība„
12. Leitāne L. Žurnāls „Finansists” PamatlīdzekĜu uzskaite ( 16 SGS) , 2005.gads Nr. 1
13. L. Leitāne „Enerăētikas finansēšana un mārketinga komunikāciju loma tanī.”, tēžu krājums. 2
pasaules latviešu zinātnieku kongress
14. L. Leitāne “ NodokĜi, valstiski ekonomiskā attīstība un sabiedrības loma tajā” tēžu krājums. 2
pasaules latviešu zinātnieku kongress
15. L. Leitāne ”Seience and Energetic business cooperation posibilities and Latvia” Kauna
16. L.Leitane „Analysis of Biofuel Development Problems in Latvia” Finance and Accounting .
Theory and Practice, Development and Trends , Riga 18-19 september.
Mācību līdzeklis:
1. Ar Latvijas Izglītības Fondu piedalīšanās pašvaldības iepirkumā ar identifikācijas Nr. RD ARP
2002/5, LĪGUMS Nr. 77 no 28.02.2003 par mācību palīglīdzekĜa izstrādāšanu“Kas ir kontrole”

Piedalīšanās 16 starptautiskajās zinātniskajās konferencēs Latvijā un ārvalstīs :
Zinātniski pētnieciskā darbība:
1. Zinātniski pētnieciskās darbības virziens – Latvijas nodokĜu politikas problēmas un risinājumi,
Investīciju problēmas enerăētikā Latvijā, darbs pie disertācijas.
2. Lauksaimniecības un lauku atbalsta politika Latvijā un citās ES dalībvalstīs: potenciāls ražošanas
attīstībai un konkurētspējas paaugstināšanai. Pasūtītājs Latvijas Republikas Zemkopības ministrijas
Lauku atbalsta dienests( 2006)
3. LR Vides ministrijas projekts “Biodegvielas izmantošana un vides prasību integrēšana reăionālajos
biocentros”(2006)
4. Intereg projekts (2006-2007 gads) Sustainable reintegration of post - soviet military residental areas
as a challenge and opportunity for regional development / REMIDO

Akadēmiskie kursi:
NodokĜu sistēma, profesionālo studiju programma Finanšu sektora vadība, B daĜa, 4 krp.
NodokĜi, profesionālo studiju programma Finanšu menedžments, B daĜa, 4 krp.
Audits un revīzija, profesionālo studiju programmas Finanšu sektora vadība un Finanšu
menedžments, B daĜa, 4 krp.
NodokĜu sistēma un administrēšana , Profesionālās maăistrantūras programma, Finanšu
ekonomika A daĜa 4 krp.
Papildus ziĦas par profesionālo darbību:
Dalība 9 profesionālās kvalifikācijas paaugstināšanas semināros, nozīmīgākie :
1. Institute of Finansial Accountants. Diploma in International Accontanting Standards.
2.
3.
4.
5.

Apliecība Nr. 376 ”Psiholoăiskās manipulācijas komunikācijā un to neitralizācija „ apmācība
30.07.2010.Medicīnas biznesa akadēmijā. 8 ak stundas
Apliecība Nr. 365, apmācība 29.06.-30.06.2010. „Cilvēka rakstura noteikšana un uzvedības prognozēšana pēc
ārējā izskata” Medicīnas biznesa akadēmija 16ak. Stundas
Apliecība-sertifikāts 10/094 par autorprogrammu” Kā veiksmīgāk apgūt svešvalodas” 21 ak. Stundas 31.0701.08.2010 Jauno psiholoăiju centrs
Profesionālā pilnveide programmā”Augstskolu mācībspēku pedagoăiskā pilnveide/ Inovācijas augstākās
izglītības sistēmā/ Izglītības darba vadība. LU ( 160 stundas)

Latvijas nodokĜu konsultantu sertifikāts –nodokĜu konsultante.
Vadīti ap 70 diplomdarbi, bakalaura darbi ,vadīti ap 15 maăistra darbi
2010. gada 30. novembrī
Līga Leitāne
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M.ekon., Aleksandra Makijenko
dzīves un darba gājums
(curriculum vitae)
Dzimšanas gads:

1982.

Izglītība:
1989.–2000. Rīgas 34.vidusskola
2000.–2004. Latvijas Universitāte, EVF
bakalaura studijas
2004.–2006. Latvijas Universitāte, EVF
maăistratūras studijas
2006.–pašlaik Latvijas Universitāte, EVF
doktorantūras studijas
Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi:
2004.:
Sociālo zinātĦu bakalaura grāds ekonomikā
2006.:
Profesionālā maăistra grāds finanšu ekonomikā
un finanšu analītiėa kvalifikācija
Nodarbošanās:
2001.-2002. AS „Rietumu banka”, Aktīvu pārvaldīšanas pārvaldes
analītiėa asistents
2002.-2003. AS „RB Securities”, Analīzes nodaĜas analītiėis
Juridisko personu apkalpošanas nodaĜas menedžera asistente
2004.-2005. AS „RB Secitities” IBS, Analīzes nodaĜas analītiėis
2005.-2006. AS „Rietumu banka”, Aktīvu pārvaldīšanas pārvaldes
vecākais speciālists
2006. februāris - pašlaik
AS „Latvijas Krājbanka”, Investīciju
pārvaldes Aktīvu pārvaldīšanas daĜas vadītājs
2006.maijs – pašlaik AS Ieguldījumu pārvaldes sabiedrība „Finasta Asset
management”, Valdes priekšsēdētājs
Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra:
Makijenko A. Pensiju līdzekĜu iespējamā ietekme uz riska kapitāla tirgus attīstību Latvijā.
1.
Starptautiskās zinātniskās konferences materiāli, Tartu, 2006.
2.
Makijenko A. Latvijas ieguldījumu pārvaldes pakalpojumu tirgus analīze. Starptautiskās
zinātniskās konferences materiāli, KauĦa, 2008.
Akadēmiskie kursi:
• Finanšu instrumentu portfeĜa analīze un vadība

A daĜa

3 k.p.

2010. g. 1. decembrī
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Dr.oec., asoc.profesores Vizmas Niedrītes
dzīves un darba gājums
(curriculum vitae)
Dzimšanas gads:
Izglītība:

1938.

1962.
1965.-1968.

pabeigtas studijas LVU Ekonomikas un juridiskajā fakultātē
iegūstot kvalifikāciju “ekonomists”.
Latvijas PSR ZA Ekonomikas institūts, aspirante.

Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi:
1971.
Ekonomikas zinātĦu kandidāte
1975.
LVU Rūpniecības ekonomikas un plānošanas katedras docenta nosaukums
1992.
Ekonomikas doktors, LU docenta akadēmiskais nosaukums.
1999.
LU asociētā profesore.
Nodarbošanās:
1962.-1963.
1964.-1965.
1968.-1971.
1971.-1973.
1973.-1974.
1974.-1982.
1982.-1990.
1983.-1989.
1990.
1993.
1997.
No 1999.g.

Rīgas apgaismes tehnikas rūpnīca, montāžas cehs, ekonomistenormētāja
Rīgas apgaismes tehnikas rūpnīca, plānu nodaĜa, vecākā
ekonomiste
Latvijas PSR ZA Ekonomikas institūts, jaunākais zinātniskais
līdzstrādnieks
Latvijas Valsts Universitāte, Ekonomikas fakultātes Rūpniecības
ekonomikas un plānošanas katedras vecākā pasniedzēja
Latvijas Valsts Universitāte, Ekonomikas fakultātes Rūpniecības
ekonomikas un plānošanas katedras docente
Latvijas Valsts Universitāte, Ekonomikas fakultātes Rūpniecības
ekonomikas un plānošanas katedras vadītāja
Latvijas Valsts Universitāte, Ekonomikas fakultātes Rūpniecības
ekonomikas un plānošanas katedras docente
LVU Ekonomikas fakultātes dekāna vietniece
Latvijas Universitātes Vadības un ekonomiskās informātikas
fakultātes Vadībzinību katedras docente
Latvijas Universitātes Vadības un ekonomiskās informātikas
fakultātes Vadībzinību katedras vadītāja
Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības fakultātes
Vadībzinību katedras vadītāja
Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības fakultātes
Vadībzinību katedras asociētā profesore

Nozīmīgākās publikācijas un mācību literatūra:
1. Darba dzīves kvalitāte kā uzĦēmējdarbības vides elements. 15th International Conference of
WACRA – EUROPE e.V.Summarus. Part 2. 1998., 0,3 a.l., 3 lpp.
2. Inovatīvā uzĦēmējdarbība un tās veicināšana // Baltijas reăiona valstu integrācijas problēmas
ceĜā uz Eiropas Savienību. Starpt.zin.konf. Rēzekne: Rēzeknes Augstskola, 2000., 268.273.lpp.
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3. Studiju satura veidošana mūsdienu augstākā ekonomiskā izglītībā // Izglītotā sabiedrība un
jaunā ekonomika kvalitatīvā mijiedarbībā. Starpt.zin.konf. Banku augstskolā. R.: Apgāds
“Rasa ABC”, 2001., 180.-183.lpp.
4. Intelektuālo organizāciju vadīšana mainīgā vidē. LU Raksti. 660.sēj. R.: LU, 2003., 215.223.lpp.
5. Intelektuālo organizāciju vadīšanas īpatnības 21.gadsimtā. Rakstu krājums „Kas ir labi un kas
ir slikti”. „Rezultatīvie rādītāji un efektivitātes vērtējums publiskā sektora uzĦēmumos”. R.:
Latvijas Radio, 2005. 73.-84.lpp. Tulkojums angĜu val. 85.-97.lpp.
6. Stratēăisko pārmaiĦu vadīšana augstskolā kā studiju kvalitātes nodrošināšanas sistēma.
Latvijas Universitātes raksti. 721.sējums. Vadības zinātne. R.: Latvijas Universitāte, 2008.,
289.-298.lpp.
Zinātniskās monogrāfijas, raksti
Konferenču tēzes
Mācību grāmatas un mācību līdzekĜi

7
25
4

Zinātniski pētnieciskā darbība:
darbības virziens – augstskolu studiju procesa organizācija un tā pilnveidošana.
Laika posmā no 1976.g. līdz 2004.g. tika veikti pētījumi augstskolu pedagoăijas jomā: studentu
patstāvīgā darba organizācija un plānošana; studentu praktiskā sagatavošana; mācību procesa
plānošanas, organizācijas un vadīšanas pilnveidošana. 1996.gadā tika vadīts LR Ekonomikas
Ministrijas pasūtīts pētījuma projekts “Jūtīgo preču grupu noteikšana Latvijas rūpniecībā, kuru
ražošanu ietekmē analogu preču imports pa dempinga cenām”. 2002.g. zinātniskā pētījuma “LU
Ekonomikas un vadības fakultātes struktūra un tās pilnveidošanas iespējas” vadītāja.
Akadēmiskie kursi:
• Saimniecisko procesu tehnoloăiju vadīšana
• UzĦēmuma stratēăijas un politikas vadīšana
• Saimnieciskās darbības stratēăiskā un operatīvā plānošana
• Operatīvā un stratēăiskā plānošana
• UzĦēmējdarbības ekonomika
• Stratēăiskā un operatīvā plānošana
• Zinātniskā darba organizācija un vadīšana
• UzĦēmējdarbības vadīšana
• UzĦēmējdarbības pamati
• UzĦēmējdarbības pamati

A daĜa
B daĜa
B daĜa
B daĜa
A daĜa
A daĜa
B daĜa
B daĜa

4 KP
4 KP
4 KP
2 KP
4 KP
4 KP
4 KP
2 KP
2 KP
4 KP

Papildus ziĦas par profesionālo darbību:
Vadības zinību bakalaura un maăistra studiju programmu padomes locekle.
Vadības zinātnes doktorantūras padomes locekle.
Ekonomikas un vadības fakultātes Domes priekšsēdētāja.

V.Niedrīte
2010.gada 21.oktobrī
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Dr. psych., prof. Viesturs ReĦăe
dzīves un darba gājums
(curriculum vitae)
Dzimšanas gads: 1952.
Izglītība:
1975. - 1978. Aspirantūra MVU Psiholoăijas fakultātē
1970. - 1975. Studijas Maskavas Valsts universitātes Psiholoăijas fakultātē
Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi:
2004. Latvijas Universitātes profesors personības psiholoăijas apakšnozarē
1999. Latvijas Universitātes asoc. profesors sociālās psiholoăijas apakšnozarē
1992. Nostrificēts psiholoăijas doktora grāds, Dr.psych.
1981. LPSR Tautsaimniecības starpnozaru institūta docents
1979. Psiholoăijas zinātĦu kandidāts
Nodarbošanās:
2004. - Latvijas Universitātes PPMF profesors
1999. - 2004. Latvijas Universitātes PPF asoc. profesors
2003. – 2007. Ventspils Augstskolas asoc. profesors (0,25 slodze)
1993. – 2003. Latvijas Mākslas akadēmijas asoc. profesors
1993. - 1999. Latvijas Universitātes PPF docents (0,75 slodze)
1991. – 1993. Latvijas Universitātes PPF Psiholoăijas katedras vadītāja p.i.
1984. - 1991. Latvijas Tautsaimniecības vadītāju valsts institūta (līdz 1990. gadam - LPSR
Tautsaimniecības starpnozaru institūta) Psiholoăijas katedras vadītājs
1981. - 1983. LPSR Tautsaimniecības starpnozaru institūta docents
1978. - 1980. LPSR Tautsaimniecības starpnozaru institūta vecākais pasniedzējs
Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra:
1.Renge, V. & Draguns, J. Psychology in Latvia: Its origins, survival, and current state (pieĦemts
publicēšanai žurnālā European Psychologist).
2. Realo, A., Allik, J., Verkasalo, M., Lonnqvist, J.-E., Kwiatkowska, A., Koots, L., Kutt, M.,
Barkauskiene, R., Laurinavicius, A., Karpinski, K., Kolyushko, A., Sebre, S., Renge, V. (2009).
Mechanisms of the national character stereotype: How People in six neighbouring countries of
Russia describe themselves and the typical Russian. European Journal of Personality, 23, 229–
249.
3. ReĦăe V. (2008). Diskusijas par Freida mantojumu. LU Raksti. Psiholoăija, 729. sēj.(42. – 52.
lpp.). Rīga: LU Akadēmiskais Apgāds.
4. ReĦăe V. (2007). Mūsdienu organizāciju psiholoăija. – Rīga: Zvaigzne ABC.
5. Renge, V., Austers, I. (2004). Social representations of science and psychology: anchoring and
personification. Baltic Journal of Psychology, 5(1), 14 – 20.
6. Renge, V., Austers, I. (2003). Social representations of science among university students and
teachers in Latvia. Baltic Journal of Psychology, 4(2), 20 – 30.
7. ReĦăe V. (2002.). Sociālā psiholoăija. Rīga: Zvaigzne ABC.
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Raksti zinātniskos žurnālos un rakstu krājumos: 28
Konferenču tēzes: 25
Zinātniski pētnieciskā darbība:
LZP finansētā pētījumu projekta 09.1584 „Personības, kognitīvo, un sociālo faktoru saistība ar
dzīves kvalitātes rādītājiem” vadītājs (2010.-2012.).
LZP finansētā pētījumu projekta 09.1508 "Kultūras, sociāli ekonomisko, psihofizioloăisko un
personības faktoru nozīme ceĜu satiksmes drošībā” vadītājs (2009.).
LZP finansētā pētījumu projekta 06.2007 “Autovadītāju lēmumu pieĦemšana un sociālie
priekšstati par drošību uz ceĜiem” vadītājs (2006. – 2008.).
LU finansētā pētījumu projekta “Satiksmes drošību ietekmējošie redzes un sociāli kognitīvie
faktori” (vad. LU prof. M. OzoliĦš) dalībnieks (sadaĜa “Satiksmes drošības sociāli kognitīvie
faktori”) (2005.- 2006.).
LZP finansētā pētījumu projekta 05.1422 “Sociālie priekšstati par psiholoăiju mūsdienu Latvijas
sabiedrībā” vadītājs (2005).
Akadēmiskie kursi:
• Personības psiholoăija – A daĜa, 4 kp.
• Organizāciju psiholoăija – B daĜa, 2 kp.
• Organizācijas psiholoăijas teoriju un metožu izmantošana skolās, klīnikās un
organizācijās – A daĜa, 2 kp.
• Psiholoăiskie pētījumi organizācijās – B daĜa, 2 kp.
• Personības un sociālā psiholoăija I – B daĜa, 2 kp.
• Mūsdienu psiholoăijas teorijas I (Psiholoăijas vēsture un zinātnes teorija) – A daĜa, 2
kp.
• Mūsdienu psiholoăijas teorijas IV (Personības psiholoăijas teorijas) – A daĜa, 1 kp.
• Organizāciju psiholoăijas mūsdienu teorijas un izpētes metodes - B daĜa, 2 kp.
• Seminārs Personības psiholoăija – B daĜa, 3 kp.
• Seminārs Organizāciju psiholoăijā – B daĜa, 3 kp.
Papildus ziĦas par profesionālo darbību:
Latvijas Zinātnes padomes ekspertu komisijas loceklis
LR Augstākās Izglītības kvalitātes novērtēšanas centra iekšējais eksperts.
LU Zinātnisko rakstu krājuma „Psiholoăija” redkolēăijas loceklis
Baltic Journal of Psychology redkolēăijas loceklis (no 2001. gada līdz šim brīdim).
7. Starptautiskās Baltiešu psihologu konferences Organizācijas komitejas priekšsēdētājs
LU gadskārtējo zinātnisko konferenču Psiholoăijas sekcijas vadītājs
Starptautiskās Lietišėās psiholoăijas asociācijas biedrs
Eiropas Personības psiholoăijas asociācijas biedrs

2011. gada 6. janvārī.
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Dr.ekon., doc. Innas Romānovas
dzīves un darba gājums
(curriculum vitae)
Dzimšanas gads:

1977.

Izglītība:1995.–1999. Latvijas Universitāte, EVF, bakalaura studijas
1997.–1999. Banku Augstskola, banku speciālista kvalifikācija
2001.–2003. Latvijas Universitāte, EVF, maăistratūras studijas
2003.–2006. Latvijas Universitāte, EVF, doktorantūras studijas
Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi:
1999.:
Sociālo zinātĦu bakalaura grāds vadībzinātnē
2003.:
Sociālo zinātĦu maăistra grāds ekonomikā
2008.:
Ekonomikas doktora zinātniskais grāds
2009.:
Latvijas Universitātes docente
Nodarbošanās:
1999.-2001.
Sparkasse (Vācija)
Banku profesionālā apmācība/prakse
iegūta banku darbinieka kvalifikācija (Bankkauffrau)
2002.-2003.
A/s “Aizkraukles Banka”
Juridisko personu apkalpošanas nodaĜas menedžera asistente
2003.-2005.
A/s “Aizkraukles Banka”
Juridisko personu kredītu menedžere
2005.-2006.
Latvijas Universitāte, EVF, Finanšu institūts, stundu pasniedzēja
2007.-2009.
Latvijas Universitāte, EVF, Finanšu katedra, asistente
Kopš 2009.
Latvijas Universitāte, EVF, Finanšu katedra, docente
Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra:
Romānova I. AizĦēmēju finanšu stāvokĜa novērtēšanas metožu analīze. Starptautiskās
3.
zinātniskās konferences Tautsaimniecības attīstības iespējas un problēmas materiāli,
Rēzekne, 2006. gada 24. martā, 171.–184. lpp. (ISBN 9984-779-26-2).
Romānova I. AizĦēmēju kredītriska novērtēšanas pilnveidošana. Latvijas Universitātes
4.
raksti. 702. sējums. Ekonomika. LU, 2006, 441.–450. lpp. (ISBN 978-9984-802-28-2).
5.
Romanova I. Credit Risk Adjusted Loan Pricing. Proceedings of the 7th International
Scientific Conference Entrepreneurial Finance and Financial Environment. November 16–
17, 2006. Tartu, 2007, p. 236–246. (ISBN 978-9949-11-547-1).
6.
Romanova I. Bank Lending and Evaluation of Borrowers Credit Risk in Latvia.
Proceedings of the International Scientific Conference Oxford Business & Economics
Conference. June 24–26, 2007. Oxford University, 2007. (ISBN 978-0-9742114-7-3).
Romanova I. The Assessment of Financial Ratios for the Development of a Bank Internal
7.
Rating System. – Proceedings. International Scientific Conference Finance and
Accounting: Theory and Practice, Development and Trends. Riga, Latvia, September 18–
19, 2008, p.413–422. (ISBN 978-9984-45-106-0).
8.
Zelgalve E., Romanova I. Innovative Training Practices for Lifelong Learning. –
Proceedings. International Scientific Conference 7th Annual Conference on Education.
Section: Higher Education. USA, January 4 – 7, 2009. (CD ROM, ISBN 1541-5880).
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9.

Zelgalve E., Romanova I. Borrowers credit risk assessment in changing economic situation.
Applied economics: systematic research. Volume 3, Issue 2, Kaunas, 2009, p. 117 – 127.
(ISBN 1822-7996).
10. I.Romānova, I.Solovjova, A.Romānovs Promotion of Innovation in Entrepreneurship // In:
International Conference BMRA 2010 Innovation Driven Entrepreneurship, ISM
University of Management and Economics, Vilnius, Lithuania, 14-16th October, 2010.
(ISSN 2029- 5448).
Romānova I. Iekšējo reitingu sistēma aizĦēmēju kredītriska novērtēšanai. Monogrāfija. – Rīga:
SIA Izglītības soĜi, 2009. – 174 lpp. (ISBN 9984-712-93-1).
Zinātniski pētnieciskā darbība:
1. Dalība Latvijas Zinātnes padomes zinātniskā projekta Nr. 04.1090 “Naudas un kredīta
politikas ietekme uz Latvijas ekonomikas attīstību” izstrādāšanā 2004.–2008. g.
2. Dalība Latvijas Universitātes pētniecības projekta Nr. 2007/ZP-88 “Reitingu sistēmu
izmantošana komercbanku risku un stabilitātes problēmu risināšanā” izstrādāšanā 2007.
gadā.
3. Dalība Latvijas Zinātnes padomes zinātniskā projekta Nr. 09.1015 "Finanšu un kredīta
politika un atbilstošu instrumentu izmantošana ekonomikas cikliskās attīstības apstākĜos"
izstrādāšanā 2009. g.
4. Dalība Latvijas Zinātnes padomes zinātniskā projekta Nr. 10.0016 "Inovatīvas
ekonomikas attīstības iespējas mūsdienu mainīgā vidē" izstrādāšanā 2010. g. (vadošais
pētnieks).
Organizatoriskais darbs
1. Starptautiskā projekta Erasmus Intensive program „Investment Funds in Europe:
Regulation, Innovation and Management Issues” koordinatore, 2007 – 2009. g.
2. Starptautiskās zinātniskās konferences Finance and Accounting: Theory and Practice,
Development and Trends organizatoriskās komitejas locekle.
3. Starptautiskās zinātniskās konferences New Socio-Economic Challenges of Development
in Europe 2010 organizatoriskās komitejas locekle.
Papildus ziĦas par profesionālo darbību:
- Lekcija (angĜu valodā) Msc Banking and Financial Management studentiem, Lihtenšteinā
(Hochschule Liechtenstein), 2006.g. novembrī.
- Lekcijas (vācu un angĜu valodā) Hauptstudium studentiem Vācijā (Universität Greifswald),
2010.g. jūnijā.
Akadēmiskie kursi:
• Finanšu vadība
• Naudas teorija un politika
• Starptautiskie finanšu tirgi
• Komercsabiedrību finanšu stāvokĜa analīze
• Finanšu analīze un finanšu vadība
• UzĦēmējdarbības finanšu vadība
• Financial Management and Accounting

B daĜa
A daĜa
B daĜa
B daĜa
B daĜa
B daĜa
B daĜa

3 k.p.
2 k.p.
4 k.p.
4 k.p.
4 k.p.
4 k.p.
4 k.p.

2010. g. 1. decembrī
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Dzimšanas gads:
Izglītība :
1993.-1997.
1995. – 1997.
1997.-1999.
1999.-2003.

Dr. ekon., asoc.prof. Ramonas Rupeikas-Apogas
dzīves un darba gājums
(curriculum vitae)
1976

LU, Ekonomikas un vadības fakultāte, Finanses un kredīts, ekonomikas
bakalaura grāds
LU, Ekonomikas un vadības fakultāte, Finanses un kredīts, augstākā
profesionālā izglītība- banku ekonomists
LU, Ekonomikas un vadības fakultāte, Finanses un kredīts, sociālo zinātĦu
maăistra grāds ekonomikā
LU, Ekonomikas un vadības fakultāte, Finanses un kredīts, sociālo zinātĦu
doktora grāds ekonomikā

Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi:
2003.g.
piešėirts doktora grāds ekonomikā ( Dr. oec.).
Nodarbošanās:
1996. -1998.
1998.- 2000.
Kopš 1999.

Latvijas Unibanka, Vecrīgas filiāles MangaĜsalas norēėinu grupas vadītāja
Latvijas Unibanka, Maksājumu karšu centra klientu apkalpošanas nodaĜas
vadītājas vietniece
LU Finanšu institūta lektore (1999.g.), docente (2003.g.) un asoc.
profesore (2010)

Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra:
Zinātniskie pētījumi:
LZP zinātniskā projekta Nr.4-1-1-595 “Naudas piedāvājuma attīstība Latvijā” vadītāja, 2001.2002.g.
LZP zinātniskā projekta 010034 “Nacionālās valūtas kursa ietekme uz Latvijas tautsaimniecības
attīstību” dalībniece, 2002.-2005.g.
Piedalīšanās ESF projektā „LU profesionālo studiju programmu mācībspēku kompetenču
paaugstināšana banku un uzĦēmējdarbības sektorā”, 2007.-2008.g.
Mācību līdzekli
Rupeika-Apoga R. Valūtas tirgus un valūtas darījumi// Mācību līdzeklis/ Rīga: Datorzinību
Centrs, 2003., 160 lpp., ISBN 9984-665-20-8
Rupeika-Apoga R. Tirdzniecība ar valūtu kā uzĦēmējdarbības veids// Mācību līdzeklis/ Rīga:
Datorzinību Centrs, 2006., 340 lpp., ISBN 9984-665-20-8
Rupeika-Apoga R., Zelgalve E. Finanšu tirgus un tā analīzes metodes//Mācību līdzeklis/Rīga:
LU Akadēmiskais apgāds, 2009, 118 lpp., ISBN 978-9984-45-081-0
Raksti recenzētos izdevumos
Konferenču tēzes

38
27
112

Zinātniski pētnieciskā darbība:
Zinātniski pētnieciskās darbības virziens – finanšu globalizācija un valūtas kurss.
Akadēmiskie kursi:
• Globālās finanses, Finanšu menedžeru profesionālā programma, 4 krp., A daĜa
• Monetārā un banku ekonomika, Finanšu menedžeru profesionālā programma, 4 krp., A
daĜa
• Globālās finanses I, Finanšu sektora vadības profesionālā programma, 4 krp., A daĜa
• Globālās finanses II, Finanšu sektora vadības profesionālā programma, 2 krp., A daĜa
• Globālās finanses, Finanšu apdrošināšanas profesionālā programma, 2 krp., B daĜa
Papildus ziĦas par profesionālo darbību:
1. Piedalīšanās 10 profesionālās kvalifikācijas paaugstināšanas semināros;
2. Piedalīšanās 1 ESF projektā- projekta dalībniece;
3. Profesionālā stažēšanās Latvijas Republikas Ăenerālkonsulātā Sanktpēterburgā no
14.01.2004.-14.04.2004.
4. Profesionālā stažēšanās- ESF projekta „LU profesionālo studiju programmu mācībspēku
kompetenču paaugstināšana banku un uzĦēmējdarbības sektorā” ietvaros Latvijas
komercbanku asociācijā un Latvijas zvērināto revidentu asociācijā.
5. Lekciju pasniegšana Zīgenas (Siegen) Universitātē saskaĦā ar Socrates programmu:
Higher Education (ERASMUS) 2003.,2004., 2007. un 2008.gg., Zīgena, Vācija.
6. Lekciju pasniegšana Lihtenšteinas augstskolā saskaĦā ar EEZ programmu, 2010. g.

7. Citas ziĦas:
 LU Kr. MORBERGA stipendiāte pēc doktoru studijām
 MINSTERES balvas laureāte
 M.PETKĒVIČAS piemiĦas stipendiāte
 Latvijas Zinātnes Padomes grants projektu konkursā Nr.4-1-1-595
 LU Kr. MORBERGA stipendiāte doktorantūras studijām
 Latvijas Izglītības Fonda Mērėprogrammas “Izglītībai, zinātnei un kultūrai” un
privātā V. KRIŠTOPANA stipendiāte

2010. gada 27. novembrī
Ramona Rupeika-Apoga
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Dr.oec., docentes Irinas Solovjovas
dzīves un darba gājums
(curriculum vitae)
Dzimšanas gads:
1973
Izglītība:
1990 - 1996 - Latvijas Universitāte Vēstures un filozofijas fakultāte, vēstures specialitāte,
vēsturnieka un vēstures pasniedzējas kvalifikācija.
1996 - 1998 - Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultāte, maăistrantūra.
Vēstures maăistra grāds.
2002 – 2003 – Latvijas Universitāte Ekonomikas un vadības fakultāte, profesionālā
studiju programma banku ekonomikā, ekonomista kvalifikācija.
2003 – 2007 Latvijas Universitāte Ekonomikas un vadības fakultāte doktorantūrā, virziens
– finanses un kredīts.
Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi:
2008.g.9.sptembris – aizstāvēts promocijas darbs „Komercbanku sistēmas stabilitātes
problēmas”, piešėirts ekonomikas doktora (Dr.oec.) zinātniskais grāds.
Nodarbošanās:
1995 - 1998 - Latvijas Universitātes Rīgas Humanitārais institūts, Psiholoăijas nodaĜas
referente.
1998 - 1999 - Latvijas Universitātes Rīgas Humanitārais institūts, Studiju daĜas vadītāja.
2000 – 2000.augusts – Baltijas Krievu Institūts, Neklātienes nodaĜas vadītāja.
2000.g.septembris – 2002.g.janvāris – Latvijas Universitātes Rīgas Humanitārais Institūts,
studiju daĜas vadītāja.
2002.g.janvāris – 2004.gseptembris – Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības
fakultātes Humanitārais institūts, vec.lietvedības sekretāre.
2004.g. septembris – LU EVF HI asistente.
2007.g.jūnija – LU EVF Finanšu institūta asistente.
2009.g. maijs – LU EVF Finanšu katedras docente.
Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas:
Monogrāfijas
Irina Solovjova Komercbanku sistēmas stabilitātes problēmas. Monogrāfija. – Rīga: SIA
„Izglītības soli”, 2009 – 265 lpp. (ISBN 994-617-94-7)
Raksti recenzētos izdevumos
1. I.Solovjova Komercbanku sistēmas stabilitātes teorētiskie aspekti. Starptautiskās
zinātniskās konferences “Tautsaimniecības attīstības iespējas un problēmas” materiāli,
Rēzekne, 2006.gada 24.marta. (ISBN 9984-779-26-2)
2. Solovjova I., Klimov R., Reznik A., Slihte J. The development of the operational IT risks
management concept // Rīgas Tehniskās universitātes zinātniskie raksti. 5.sēr.,
Datorzinātne. Informācijas tehnoloăija un vadības zinātne. – 36.sēj. (2008), 131.-139.lpp.
3. Solovjova I., Romanovs A., Klimov R., Merkuryev Y. A technique for operational IT risk
management in Latvian monetary and financial institutions // In: Proc. of 8th WSEAS
International Conference on Applied Computer Science - Recent Advances on Applied
Computer Science, Venice, Italy, November 21-23, 2008. - 230-235.lpp. (ISBN 978-9604740028-4);
4. I.Solovjova, E.Zelgalvis Commercial Banking System Stability Assessment Problems in
Changing Economic Environment// In: 10th International Scientific Conference
Managements Horizons in Changing Economic Environment: visions and challenges,
Kaunas, Lithuania, 24-26 September 2009. – 795-809. lpp. (ISBN 978-9955-12-504-4);
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5. I.Solovjova Makroekonomisko faktoru ietekme uz Latvijas komercbanku sistēmas
stabilitāti//Latvijas Universitātes raksti. 743.sējums. Ekonomika. Vadības zinātne.
Latvijas Universitāte, 2009. – 201-213. lpp. (ISBN 978-9984-45-153-4);
6. I.Solovjova, S.Saksonova Applying the Analysis of the Quality of Profit and Cash Flow
to Increase the Efficiency of the Firm// In: 5th International conference An Enterprise
Odyssey: From Crisis to Prosperity - Challenges for Government and Business, Faculty
of Economics and Business University of Zagreb, May 26-29, 2010 Opatija, Croatia 842-852 lpp. (ISBN-13: 978-953-6025-34-3);
7. I.Solovjova, S.Saksonova, A.Romānovs Commercial Banking System Stability
Assessment Problems // In: 5th International conference An Enterprise Odyssey: From
Crisis to Prosperity - Challenges for Government and Business, Faculty of Economics and
Business University of Zagreb, May 26-29, 2010 Opatija, Croatia - 861-872 lpp. (ISBN13: 978-953-6025-34-3).
8. I.Solovjova, I.Romānova, A.Romānovs Promotion of Innovation in Entrepreneurship //
In: International Conference BMRA 2010 Innovation Driven Entrepreneurship, ISM
University of Management and Economics, Vilnius, Lithuania, 14-16th October, 2010.
(ISSN 2029- 5448)
9. I.Solovjova Ratings as an Instrument of Assessing the Reliability of a Commercial Bank//
In EBES 2010 Conference, Athens, Greece, October 28-30, 2010 (ISBN: 978-605-610691-0)
Zinātniski pētnieciskā darbība:
Piedalīšanas 19 zinātniskās konferences
Zinātniski pētnieciskās darbības virziens – Komercbanku stabilitātes aspekti, finanšu riski
Starptautiskās zinātniskas konferences “Finance and Accounting: Theory and Practice,
Development and Trends” (Riga, Latvia, September 18-19, 2008) organizatoriskas komitejas
loceklis.
Akadēmiskie kursi
Monetārā un banku ekonomika (Profesionālā studiju programma Finanšu sektora vadība, 4
kredītpunktu apjoma, Ekonomikas bakalaura studiju progrmma, 2 kredītpunktu apjoma)
Komercbanku operācijas un vadība I un II (Profesionālā studiju programma Finanšu sektora
vadība, 8 kredītpunktu apjoma)
Finanšu risku analīze (Profesionāla maăistra studiju programma Finanšu ekonomika, 2
kredītpunktu apjoma)
Finanšu un banku darbības rādītāji (Profesionālā studiju programma Finanšu menedžments, 2
kredītpunktu apjoma)
Finanšu sistēma (Profesionālā studiju programma Apdrošināšana un finanses, 2 kredītpunktu
apjoma)
Papildus ziĦas par profesionālo darbību:
LZP un citu valsts finansēto pētījumu projektu, programmu dalībnieks vai vadītājs
 LZP lietišėo pētījumu projekts „Finanšu un kredīta politika un atbilstošu instrumentu
izmantošana ekonomikas cikliskās attīstības apstākĜos” (vadītājs prof.E.Zelgalvis);
 LZP lietišėo pētījumu projekts „Inovatīvas ekonomikas attīstības iespējas mūsdienu
mainīgā vidē” (nr.10.0016, projekta vadītājs prof.E.Zelgalvis), 3. apakšprojekta „Finanšu
un kredīta instrumentu izmantošana inovatīvas darbības veicināšanā mainīgā vidē”
vadītāja Latvijas Universitātē

Irina Solovjova

16.12.2010
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M.oec., lektora Ivara Vanaga
dzīves un darba gājums
(curriculum vitae)
Dzimšanas gads:
Izglītība:
1973 – 1981
1981 – 1984
1984 – 1989

1966
Rīgas 8.vidusskola
Rīgas 64.vidusskola
Latvijas Valsts universitāte, ekonomista kvalifikācija (diploms PB 158705)

Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi:
1994
Ekonomikas maăistra grāds (diploms Nr. 000565)
Nodarbošanās:
1989 – 1991
1991 – 1995
Kopš 1995

Latvijas Valsts universitātes Finansu un kredīta katedras stažieris
Latvijas Valsts universitātes Finansu un kredīta katedras asistents
Latvijas Universitātes Finanšu katedras lektors

Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra:
1. Baнaгc И.B. Проблемы интеграции Латвии в Европейский валютно-экономический
союз. Научно - Техническое развитие: экономика, технологии, управление. Материалы
V Международной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых, 20-22
апреля 2006 г./Редакт.: А.И. Зиневич, К.Ю. Яворська. – Киев: Национально
технический университет Украины, 2006, cтp. 254.-255.
2. Baнaгc И.B. Проблемы нового этапа интеграции Латвии в еврозону.//Ломоносов-2005:
Meждyнapoдная конфepeнция Mocковского Государственного Университета имени
М.В. Ломоносова, 12-15 апреля 2005 г.. Сборник тезисов. Том 1. Главный редактор
Н.В.Сидоренко. – Mocквa: МГУ, 2005, cтp. 44.-45.
3. Baнaгc И.B. Coвpeменныe тенденции pасширения Европейского eдинoгo вaлютнoгo
npocтpaнствa в Восточной и Центральной Европе.//Cтpaны CHГ B ycловияx
глобализации. Maтepиaлы мeждyнapoдной нayчно-пpaктичecкой конфepeнции
Экономического факультета Poccийского Университета Дружбы Народов. Mocквa:
ЭКОН-ИНФОРМ, 2003., cтp. 77.-79.
4. Vanags I. Eiro ieviešanas priekšnoteikumi Baltijas valstīs.//Ekonomikas un vadības zinību
attīstības problēmas, IV: LU Zinātniskie raksti, 647.sējums./Zinātniskā redaktore as.prof.
E.Dubra.–Rīga: LU, 2002, 812.– 822.lpp.
5. Vanags I. New currency of the world.//Economics & Management. – Kaunas: Vilnius
University, Kaunas Faculty of Humanities, No.1(4) 2001., p. 39. – 47.
6. Vanags I., Zelgalvis E. Conditions for introducing the euro in Latvia.//Humanities and Social
Sciences in Latvia. – Riga: University of Latvia, No.3(28) 2000., p. 54. – 67.
7. Vanags I. Banku kases operācijas. Mācību līdzeklis. Rīga: LU, 2000. – 112 lpp.
8. Vanags I. Kases darba organizēšana bankā. Mācību līdzeklis. Rīga: LU, 1999. – 92 lpp.
Zinātniski pētnieciskā darbība:
Zinātniski pētnieciskās darbības virziens – Latvijas Republikas integrācija Eiropas Monetārajā
savienībā.
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Akadēmiskie kursi:
1. Finanšu pakalpojumu tirgvedība. Profesionālo studiju programma “Finanšu sektora
vadība”, 2 kredītpunkti;
2. Finanšu pakalpojumu tirgvedība. Profesionālo studiju programma “Apdrošināšana un
finanses”, 2 kredītpunkti;
3. Finanšu pakalpojumu tirgvedība. Ekonomikas bakalaura studiju programma, 2
kredītpunkti;
4. Eiropas ekonomiskā un monetārā integrācija. Profesionālo studiju programma
“Ekonomika (Finanšu menedžments)”, 2 kredītpunkti;
5. Finanšu pakalpojumu tirgvedība. Maăistru profesionālo studiju programma “Finanšu
ekonomika”, 2 kredītpunkti.
Papildus ziĦas par profesionālo darbību:
1. Dalība 18 starptautiskajās zinātniskajās konferencēs;
2. Kopējais publicēto darbu skaits – 32, t.sk.:
• 19 raksti zinātniskos žurnālos un rakstu krājumos;
• 9 publikācijas zinātnisko konferenču tēžu krājumos;
• 4 mācību līdzekĜi;
3. 2004.gadā no 14.janvāra līdz 16.jūnijam LU Pedagoăijas un psiholoăijas fakultātes
kvalifikācijas paaugstināšanas kursu ietvaros tika apgūta profesionālās pilnveides
programma “Augstskolu mācībspēku pedagoăiskā pilnveide/ Inovācijas augstākās
izglītības sistēmā/ Izglītības darba vadība” (160 akadēmiskās stundas). LU Sertifikāts Nr.
0486;
4. 1998. un 2004.gadā stažējos Latvijas Bankas Kases un naudas apgrozības pārvaldē;
5. 2004.gadā piedalījos Latvijas Bankas organizētajā Latvijas eiro monētu reversu ideju
konkursā.

2010.gada 1. decembrī
Ivars Vanags
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Dr.oec., asoc. profesores Vitas ZariĦas
dzīves un darba gājums
(curriculum vitae)
Dzimšanas gads: 1963
Izglītība:
1983.-1988.
1996.-1998.
2000.-2002.
2003.-2007.

LLU Ekonomikas fakultāte,
iegūta kvalifikācija ekonomists, organizators
LU Pedagoăijas fakultāte,
iegūta kvalifikācija pamatskolas angĜu valodas pedagogs
RSEBAA, MBA
LU Ekonomikas un vadības fakultāte, doktorantūra
Ekonomika – grāmatvedības teorija

Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi:
2007.
Ekonomikas doktora zinātniskais grāds
2009.
Asociētā profesore
Nodarbošanās:
1986.-1990.
1990.-1994.
1997.-1999.
1999.-2007.
no 2007.
no 2003.
no 2000.
no 2008.
no 2008.
no 2009.

Tukuma rajona Izpildkomiteja, ekonomists
SIA EIVA izpilddirektore
VAS Diplomātiskais serviss galvenā grāmatvede
VAS Diplomātiskais serviss finanšu departamenta direktore
LU lektore maăistratūras studiju programmā
Ekonomikas un kultūras augstskolas lektore
Biznesa augstskola Turība, Komercdarbības katedra, lektore
Žurnāla Bilance redaktore
Biznesa augstskola Turība, Komercdarbības katedra, docente
Biznesa augstskola Turība, Komercdarbības katedra, asoc. prof.,
programmu “Mārketings un tirdzniecības vadība” un “Mārketings un
tirdzniecība” direktore

Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra:
1. Keišs S., ZariĦa V. Izdevumu kapitalizācija ilgtermiĦa materiālo aktīvu iegādē un remontos.//
Latvijas Universitātes zinātniskie raksti. 702.sējums. – Rīga: LU, 2006.- 211.-220.lpp.
2. ZariĦa V. Atliktā nodokĜa ietekme uz MVU finanšu pārskatu Starptautisko grāmatvedības
standartu skatījumā // Tautsaimniecības attīstības problēmas Latvijā Nr.4 – Rīga 2005. – 242.
– 244. lpp
3. ZariĦa V., Medne A., Влияние бухгалтерского учета хозяиственной деятельности и
налогов на управление предпринимательством. // Vilnius University Kaunas faculty of
humanities: - Kaunas, Lithuania 2004. – 44 – 49p.
4. Keišs S., ZariĦa V., Opportynity of getting high professional accountants education in Latvia.
// Vilnius University Kaunas faculty of humanities: - Kaunas, Lithuania 2006. – 44 p.
5. Medne A., ZariĦa V., Saimnieciskās darbības uzskaites un nodokĜu grāmatvedības ietekme uz
uzĦēmējdarbības vadību // Liepājas pedagoăiskās akadēmijas Sociālo zinātĦu un vadības
katedras rakstu krājums VII. – Liepāja: 2006. – 325. – 329.lpp.
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6. Zarina V., Medne A., Taxes and labour market problems in Latvia // Tallin University of
Technology Department of Accounting: - Tallin, Estonia 2008. 210 – 215 str. ISBN 9789949-430-22-2
7. Zarina V. И авт.колекив, Особнности бухгалтерского учета, аудита и анализа в
Латвийской республике\\ Житоирскй Государтвенный ехнологиекий универитт: Житомир, Украина 2008 . 133 – 185 стр. ISBN 978-966-683-165-4
8. Accounting to small and middle Enterprises in Latvia. // Tartu University, May 08-09
2009.gads, Starptautiskā zinātniskā konference Accounting and Performance Management
Perspectives in Business and Public Sector Organizations, 88. – 95.lpp., ISBN 978 – 9949 –
19 – 122 – 2
9. XI Starptautiskā zinātniskā konference Biznesa augstskolā Turība, Individuals, society, state
in changing economic circumstances (Cilvēks, sabiedrība, valsts mūsdienu mainīgajos
ekonomiskajos apstākĜos), UzĦēmuma darbības turpināšanas principa nozīme finanšu
pārskatā sniegtajā informācijā (Importance of going concern concept in the financial
statement information, 2010.gada 26.marts, ISSN 1691 - 6069
Mācību līdzekĜi, grāmatas
Grāmatvedības sistēma: attīstība, standartu prasības.// Rīga: BA Turība, 2004. 260.lpp.
Uzdevumu krājums finanšu grāmatvedībā.// Rīga: BA Turība, 2005. 260.lpp.
Finanšu grāmatvedība //Tālmācības kurss, Latvijas UzĦēmējdarbības un menedžmenta
akadēmija, 2007. 313.lpp.
Finanšu plānošana uzĦēmumā // Rīga: Lietišėās informācijas dienests, 2009. 106 lpp.
Zinātniski pētnieciskā darbība
1. LZP Ekonomikas un juridiskās zinātnes pētījums Reăionālās attīstības virzieni un pasākumu
sistēmas reăionu izveidē Latvijā ES kontekstā, 2002-2007.g.
2. Zinātniskais un lietišėais pētījums ES integrācijas ietekmes izpēte uz Latvijas nodokĜu politiku,
2003-2007.g.
3. BAT Zinātniskais pētījums Mazo un vidējo uzĦēmumu darba ražīguma palielināšanas iespējas
2010. – 2011.gads.
Akadēmiskie kursi
• Grāmatvedība budžeta iestādēs – 3KP, (izvēles kurss)
• Starptautiskie grāmatvedības standarti– 3KP, (izvēles kurss)
• Finanšu grāmatvedība– 3KP
• Revīzija un audits– 2KP
• Grāmatvedības praktikums– 2KP
• Starptautiskie revīzijas standarti– 2KP, (izvēles kurss)
• Accounting – 2KP
• Financial Management – 2 KP
• Publiskās finanses

2010. gada 21.decembrī
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Dr.oec., profesores Elvīras Zelgalves
dzīves un darba gājums
(curriculum vitae)
Dzimšanas gads: 1948
Izglītība:

1966. – 1971. LVU, Ekonomikas fakultāte, iegūta ekonomista
kvalifikācija (diploms Nr. P 149310)
1975. – 1978. Maskavas Finanšu institūts, aspirantūra

Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi:
1978.
Ekonomikas zinātĦu kandidāte
1981.
LVU Finansu un kredīta katedras docente
1992.
Ekonomikas doktora zinātniskais grāds (diploms Nr. C- D
000459)
2003.
Profesora akadēmiskais nosaukums ekonomikā
(diploms Nr. LU – PR 0210)
Nodarbošanās:
1971. – 1993. LVU Finansu un kredīta katedras asistente,
vec. pasniedzēja, docente, katedras vadītāja
1993. – 1994. Akciju sabiedrība „Baltijas Tranzītu Banka” galvenā
speciāliste
1994. – 2000. Banku augstskola, docente, Banku katedras vadītāja,
prorektore
1993. – 2000. LU Ekonomikas un vadības fakultātes Finanšu institūts,
docente, asociētā profesore (blakus darbā)
2000. – 2004. LU Ekonomikas un vadības fakultātes Finanšu institūts,
asociētā profesore, profesore
Kopš 2004. LU Ekonomikas un vadības fakultātes Finanšu institūts,
Finanšu katedra, profesore, institūta direktore,
katedras vadītāja
Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra:
1. E.Zelgalve. Applying Synergy of EVA and BSC to Develop Performance Measurement
System in Commercial Banks. Knowledge – based Economy: Management of Creation
and Development. Proceedings. Kaunas, Vytautas Magnus University, 2005, p. 373 –
384. ISBN 9955 – 12 – 074 – 6
2. E.Zelgalve. Corporate Capital and its Structure in Latvia. Entrepreneurial Finance and
Financial Environment. Proceeding. Tartu, University of Tartu, 2006, p. 298 – 318. ISBN
978 – 9949 – 11 – 547 – 1
3. E.Zelgalve. Means of Corporate Capital Management in Latvia. Management Horizons:
Visions and Challenges. Proceedings. Kaunas, Vytautas magnus University, 2007, p. 461
– 470. ISBN 978 – 9955 – 12 – 238 – 8
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4. E.Zelgalve, I.Romānova. Borrowers Credit Risk Assesdment in Changing Economic
Sittuation. Applied economics: systematic research. Volume 3, Issue 2, Kaunas, 2009,
p.117 – 127. (ISBN 1822 – 7996)
5. E.Zelgalve, S.PraĜa. EVA un BSC izmantošana komercbanku vadībā. Monogrāfija. Rīga,
JUMI, 2007, 127 lpp. ISBN 9984 – 30 – 127 – 3
6. E.Zelgalve, R.Rupeika-Apoga. Finanšu tirgus un tā analīzes metodes. Mācību līdzeklis.
LU Akadēmiskais apgāds, Rīga, 2009, 118 lpp.
Zinātniski pētnieciskā darbība
1. LZP projekts „Naudas un kredīta politikas ietekme uz Latvijas ekonomikas attīstību”.
Nr. 04.1090., izpildītāja, periods 2004 – 2008 g.g.
2. Eksperte zinātĦu nozarē „Ekonomika” apakšnozarēs „Finanses un kredīts” un
„Grāmatvedības un uzskaites teorija”. Pilnvaru laiks 2006.g. jūlijs – 2012.g. maijs.
Akadēmiskie kursi
•
•
•
•
•

Komercsabiedrību finanšu stāvokĜa analīze B daĜa
Finanšu analīze un finanšu vadība
B daĜa
Finanšu vadība
B daĜa
UzĦēmējdarbības finanšu vadība
B daĜa
Finanšu vadība
A daĜa

4.kredītpunkti
4 kredītpunkti
3 kredītpunkti
4 kredītpunkti
4 kredītpunkti

Papildus ziĦas par profesionālo darbību
•
•
•
•
•

Ekonomikas promocijas padomes locekle
Ekonomikas un vadības zinātĦu profesoru padomes locekle
Ekonomikas doktorantūras padomes locekle
Ekonomikas studiju programmas padomes locekle
EVF Domes locekle

2010.gada 20.decembrī
E.Zelgalve
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Dr.habil.oec., profesora Elmāra Zelgalvja
dzīves un darba gājums
(curriculum vitae)
Dzimšanas gads: 1938
Izglītība:
1955. – 1960.
1965.– 1968.
1972. – 1974.

LU Ekonomikas un juridiskā fakultāte
Maskavas finansu institūts, aspirantūra
LU, doktorantūra

Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi:
1968.
Ekonomikas zinātĦu kandidāts
1971.
Finansu un kredīta katedras asociētais profesors
1981.
Ekonomikas zinātĦu doktors
1983.
Finansu un kredīta katedras profesors
1992.
Habilitētais ekonomikas doktors
Nodarbošanās:
1960. – 1962.
1962. – 1965.
1968. – 1971.
1971. – 1972.
Kopš 1983.
1981. – 1982.
1995. – 1998.
1998. – 2004.
Kopš 2004.

PSRS Valsts bankas Latvijas republikāniskais kantoris, ekonomists
Latvijas Universitāte finansu un kredīta katedra, asistents
Latvijas Universitāte finansu un kredīta katedra, lektors, asociētais
profesors.
LU finansu katedras vadītājs
LU finansu un kredīta katedras profesors
LU Ekonomikas fakultātes dekāns
LR 6. Saeimas deputāts
LU Ekonomikas un vadības fakultātes Finansu institūta direktors,
profesors
LU Ekonomikas un vadības fakultātes Finanšu institūts, katedra,
profesors

Profesors
Zinātnisko pētījumu virziens, zinātniskā sadarbība:
1980. – 1990.
Finansu un kredīta katedras zinātniskās tēmas vadītājs
1992. – 1993.
Pētnieciskā projekta LZP (grants) „Naudas stabilizācija Latvijā”,
vadītājs
1996. – 1998.
ASV Starptautiskās Attīstības Aăentūras un Pasaules
Krājaizdevumu Sabiedrību Padomes projekta „Demokrātisko
Finansu Institūciju ieviešana Latvijas tirgū 1996.-1998.g.” (granta
Nr. EUR 0023-G-00-2067-00), izpildītājs
1999.
Pētnieciskā projekta „Latvijas budžeta un nodokĜu sistēmas
pilnveidošana” vadītājs (līgumdarbs Nr.3)
2000. – 2003.
Pētnieciskā projekta “The impact of the national currency exchange
rate on the development of Latvian national economy” vadītājs.
2004.-2008.
LZP projekts 04.1090 „Naudas un kredīta politikas ietekme uz
Latvijas ekonomisko attīstību”.
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Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra:
1. E.Zelgalvis. Banks of Latvia’s Integration into the System of Financial Sectors of Baltic
States into the European Union Challenge and Experience, Tartu, Tallinn, 2005, p.27.55. ISBN: 9985-894-72-3.
2. E.Zelgalvis. Komercbanku stabilitāte. Rakstu krājums “Tautsaimniecības attīstības
problēmas Latvijā”, Rīga, 2007, Nr.5, lpp.196.-199. ISBN: 9984-19-924-X, ISSN 16912918.
3. E.Zelgalvis. Naudas teorijas evolūcija. Metāla naudas teorija. Rakstu krājums
„Tautsaimniecības problēmas Latvijā”, Rīga, 2008, Nr.6, lpp.283-294. ISBN 13:9789984-19924-5, ISSN 1691-2918.
4. E.Zelgalvis. Naudas teorijas evolūcija. Fiziokrātu naudas teorija. Rakstu krājums
„Tautsaimniecības problēmas Latvijā”, 2009, lpp.250-255. ISSN 1691-2918. Nr.7.
5. I.Solovjova, E.Zelgalvis. Commercial Banking System Stability Assessment Problems in
changing Economic Environment. “Management Horizons in Changing Economic
Environment: Visions and Challenges”. Proceedings. Kaunas, Lithuania, 2009, CD
ROM, ISBN978-9955-12-504-4.
Zinātniski pētnieciskā darbība:
1. Pētnieciskā projekta „Latvijas budžeta un nodokĜu sistēmas pilnveidošana” vadītājs
(līgumdarbs Nr.3), 1999.
2. Pētnieciskā projekta “The impact of the national currency exchange rate on the
development of Latvian national economy” vadītājs, 2000.–2003.
3. LZP projekts 04.1090 „Naudas un kredīta politikas ietekme uz Latvijas ekonomisko
attīstību”, 2004.-2008.
4. LZP lietišėo pētījumu projekta Nr. 09.1015 „Finanšu un kredīta politika un atbilstošu
instrumentu izmantošana ekonomikas cikliskās attīstības apstākĜos” vadītājs.
5. Latvijas Zinātnes padomes zinātniskā projekta Nr. 09.1015 „Finanšu un kredīta politika
un atbilstošu instrumentu izmantošana ekonomikas cikliskās attīstības apstākĜos” vadītājs
2009.g.
6. LZP lietišėo pētījumu projekts Nr.10.0016„Inovatīvas ekonomikas attīstības iespējas
mūsdienu mainīgā vidē”, projekta līdzvadītājs.
Akadēmiskie kursi
• Naudas teorija un politika
• Monetārā un banku ekonomika
• Pētnieciskā darba problemātika un metodoloăija

2010. gada 20. decembrī

A daĜa
B daĜa
A daĜa

2 kr.p.
4 kr.p.
2 kr.p.

E. Zelgalvis
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3. Studējošo aptauju materiāli, studējošo,
absolventu, darba devēju anketu paraugi
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Studiju kursu aptauju rezultāti
Studējošo anketēšanas rezultāti tiek atspoguĜoti atbilstoši pieciem vērtēšanas aspektiem
(sk. 2.13. tabulu):
1.
2.
3.
4.
5.

Iepazīšanās ar kursa saturu
Pasniedzēja sagatavotība
Pasniedzēja pasniegšanas stils
Pasniedzēja attieksme pret studentiem
Kursa grūtības pakāpe

Vērtējuma skala:
1 – Ĝoti labi,
2 – labi,
3 – apmierinoši,
4 – neapmierinoši.
Studiju kursu aptauju rezultāti
Studiju kurss

Respondenti

Komercbanku vadība

15

Anketēšanas rezultāti 5 aspektos
1.
2.
3.
4.
5.
1,30
1,78
1,88
1,91 piemērots

PortfeĜu vadība un
analīze
Valsts budžeta
politika un vadība

10

1,40

1,72

1,70

1,43

piemērots

19

1,18

1,59

1,74

1,41

piemērots

NodokĜu politika un
administrēšana

18

1,14

1,62

1,63

1,78

piemērots

Finanšu vadība

13

1,15

1,25

1,21

1,06

piemērots

Finanšu risku analīze

14

1,00

1,20

1,27

1,09

piemērots
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Komercbanku vadība
VĒRTĒJUMA SKALA (1 - Ĝoti labi, 2 - labi, 3 - apmierinoši, 4 neapmierinoši)

Moda
%**

Nevar
pateikt
***

Vidējais

Moda

1,27

1

73%

0

Pasniedzējs izraisīja interesi par šo studiju kursu

1,33
1,47
1,87
2,14
1,67
1,73

1
1
1
2
1
1

73%
67%
47%
40%
53%
53%

0
0
0
1
0
0

8
9
10

Pasniedzējs kursā aptvēra visu programmā
paredzēto vielu
Pasniedzēja runa bija skaidra un saprotama
Lietderīgi tika izmantots nodarbības laiks

1,93
1,67
1,50

1
1
1

40%
53%
60%

0
0
1

11

Pasniedzējs atspoguĜoja jaunākos nozares
sasniegumus un problēmas

1,80

2

53%

0

2,15
2,20

2
2

53%
40%

2
0

1,36
1,93
2,07
1,33

1
2
2
1

60%
40%
33%
73%

1
0
1
0

3,27

3

40%

4

1,64

1

47%

1

2
1
1
1
1
3

40%
47%
33%
53%
47%
47%

0
0
0
1
1
0

1

93%

0

1
2
3
4
5
6
7

12
13

14
15
16
17
18
19

Uzsākot kursu pasniedzējs iepazīstināja ar prasībām
kursa apguvei un kursa programmu
Pasniedzējs informēja par to, kā tiks vērtēta kursa
apguve
Pasniedzējs bija labi sagatavojies nodarbībām
Kursa viela lieki nedublējās ar cita kursa vielu
Pasniedzējs izklāstīja tēmu saprotami
Tēmas izklāsts bija sistemātisks, loăisks

Pasniedzēja izmantotās mācīšanas metodes
veicināja tēmas izpratni
Pasniedzējs rosināja manu domāšanu
Pasniedzējs efektīvi izmantoja audiovizuālās
uzskates līdzekĜus (kodoskopu, video projektoru u.c.)
(atzīmējiet 5. variantu, ja pasniedzējs neizmantoja
palīglīdzekĜus
Ieteiktā mācību literatūra bija pieejama
Ieteiktā mācību literatūra noderēja mācību procesā
Studentu grupas lielums bija optimāls kursa apguvei
Cik stundas nedēĜā veltījāt patstāvīgai studiju kursa
apguvei
Pasniedzējs vērtēja studentu darbu visa semestra
laikā

20
21
22
23
24
25

Pasniedzēja attieksme pret studentiem bija labvēlīga
Pasniedzējam bija labs kontakts ar auditoriju

Novērtējiet, lūdzu, ši kursa apguves grūtības pakāpi

2,13
1,93
2,13
1,50
1,86
2,33

26

Cik lekciju šajā kursā esat apmeklējis?

1,13

Uz lekciju pasniedzējs parasti ieradās bez kavēšanās
Bija iespējams saĦemt pasniedzēja konsultāciju
Labprāt klausītos vēl kādu kursu pie šī pasniedzēja

*

2-4
stundas

10075%

*moda - visbiežāk sastopamais vērtējums studentu anketās attiecīgajam jautājumam
** moda % - procentuāli, cik studenti pauduši attiecīgo viedokli
***nevar pateikt - studentu skaits, kas atzīmējuši variantu nevar pateikt vai nav atbildējuši

Aptaujāti

15 respondenti

2010.gada novembrī
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Aptaujas rezultātu kopsavilkums
Iepazīšanās ar kursa saturu
Pasniedzēja sagatavotība
Pasniedzēja pasniegšanas stils
Pasniedzēja attieksme pret studentiem
Kursa grūtības pakāpe

1,30
1,78
1,88
1,91
piemērots

PortfeĜa vadība un analīze
VĒRTĒJUMA SKALA (1 - Ĝoti labi, 2 - labi, 3 - apmierinoši, 4 neapmierinoši)

Moda
%**

Nevar
pateikt
***

Vidējais

Moda

1,40

1

60%

0

Pasniedzējs izraisīja interesi par šo studiju kursu

1,40
1,30
1,80
2,00
2,00
1,50

1
1
2
2
2
1

70%
70%
40%
60%
60%
50%

0
0
0
0
0
0

8
9
10

Pasniedzējs kursā aptvēra visu programmā paredzēto
vielu
Pasniedzēja runa bija skaidra un saprotama
Lietderīgi tika izmantots nodarbības laiks

2,10
1,50
1,50

2
1
1

60%
60%
60%

0
0
0

11

Pasniedzējs atspoguĜoja jaunākos nozares
sasniegumus un problēmas

1,56

2

50%

1

12
13

Pasniedzēja izmantotās mācīšanas metodes veicināja
tēmas izpratni
Pasniedzējs rosināja manu domāšanu

1,90
1,90

2
2

50%
50%

0
0

1,50
2,00
2,22
1,70

1
3
3
2

60%
30%
40%
50%

0
1
1
0

3,20
1,80

3
2

40%
40%

0
0

1,50
1,30
1,40
1,40

2
1
1
1

50%
70%
60%
60%

0
0
0
0

1
2
3
4
5
6
7

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Uzsākot kursu pasniedzējs iepazīstināja ar prasībām
kursa apguvei un kursa programmu
Pasniedzējs informēja par to, kā tiks vērtēta kursa
apguve
Pasniedzējs bija labi sagatavojies nodarbībām
Kursa viela lieki nedublējās ar cita kursa vielu
Pasniedzējs izklāstīja tēmu saprotami
Tēmas izklāsts bija sistemātisks, loăisks

Pasniedzējs efektīvi izmantoja audiovizuālās uzskates
līdzekĜus (kodoskopu, video projektoru u.c.) (atzīmējiet
5. variantu, ja pasniedzējs neizmantoja palīglīdzekĜus
Ieteiktā mācību literatūra bija pieejama
Ieteiktā mācību literatūra noderēja mācību procesā
Studentu grupas lielums bija optimāls kursa apguvei
Cik stundas nedēĜā veltījāt patstāvīgai studiju kursa
apguvei
Pasniedzējs vērtēja studentu darbu visa semestra laikā
Pasniedzēja attieksme pret studentiem bija labvēlīga
Pasniedzējam bija labs kontakts ar auditoriju
Uz lekciju pasniedzējs parasti ieradās bez kavēšanās
Bija iespējams saĦemt pasniedzēja konsultāciju

*

4-2
stundas
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24
25
26

Labprāt klausītos vēl kādu kursu pie šī pasniedzēja
Novērtējiet, lūdzu, ši kursa apguves grūtības pakāpi
Cik lekciju šajā kursā esat apmeklējis?

1,56
2,70
1,10

2
3
1

50%
70%
90%

1
0
0

100-75%

*moda - visbiežāk sastopamais vērtējums studentu anketās attiecīgajam jautājumam
** moda % - procentuāli, cik studenti pauduši attiecīgo viedokli
***nevar pateikt - studentu skaits, kas atzīmējuši variantu nevar pateikt vai nav atbildējuši

Aptaujāti

2010.gada
decembrī

10 respondenti

Aptaujas rezultātu kopsavilkums
Iepazīšanās ar kursa saturu
Pasniedzēja sagatavotība
Pasniedzēja pasniegšanas stils
Pasniedzēja attieksme pret studentiem
Kursa grūtības pakāpe

1,40
1,72
1,70
1,43
piemērots

Valsts budžeta politika un vadība
VĒRTĒJUMA SKALA (1 - Ĝoti labi, 2 - labi, 3 - apmierinoši, 4 neapmierinoši)

Moda
%**

Nevar
pateikt
***

Vidējais

Moda

1,21

1

79%

0

Pasniedzējs izraisīja interesi par šo studiju kursu

1,16
1,26
1,95
1,53
1,42
1,79

1
1
2
1
1
1

84%
74%
42%
53%
68%
53%

0
0
0
0
0
0

8
9
10

Pasniedzējs kursā aptvēra visu programmā paredzēto
vielu
Pasniedzēja runa bija skaidra un saprotama
Lietderīgi tika izmantots nodarbības laiks

1,47
1,21
1,53

1
1
1

47%
79%
63%

2
0
0

11

Pasniedzējs atspoguĜoja jaunākos nozares
sasniegumus un problēmas

2,00

1

37%

0

12
13

Pasniedzēja izmantotās mācīšanas metodes veicināja
tēmas izpratni
Pasniedzējs rosināja manu domāšanu

2,17
2,05

2
2

58%
42%

1
0

14
15
16

Pasniedzējs efektīvi izmantoja audiovizuālās uzskates
līdzekĜus (kodoskopu, video projektoru u.c.) (atzīmējiet
5. variantu, ja pasniedzējs neizmantoja palīglīdzekĜus
Ieteiktā mācību literatūra bija pieejama
Ieteiktā mācību literatūra noderēja mācību procesā

2,11
2,06
2,36

2
2
2

42%
47%
37%

1
3
5

1
2
3
4
5
6
7

Uzsākot kursu pasniedzējs iepazīstināja ar prasībām
kursa apguvei un kursa programmu
Pasniedzējs informēja par to, kā tiks vērtēta kursa
apguve
Pasniedzējs bija labi sagatavojies nodarbībām
Kursa viela lieki nedublējās ar cita kursa vielu
Pasniedzējs izklāstīja tēmu saprotami
Tēmas izklāsts bija sistemātisks, loăisks

*
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17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Studentu grupas lielums bija optimāls kursa apguvei
Cik stundas nedēĜā veltījāt patstāvīgai studiju kursa
apguvei
Pasniedzējs vērtēja studentu darbu visa semestra laikā
Pasniedzēja attieksme pret studentiem bija labvēlīga
Pasniedzējam bija labs kontakts ar auditoriju
Uz lekciju pasniedzējs parasti ieradās bez kavēšanās
Bija iespējams saĦemt pasniedzēja konsultāciju
Labprāt klausītos vēl kādu kursu pie šī pasniedzēja
Novērtējiet, lūdzu, ši kursa apguves grūtības pakāpi
Cik lekciju šajā kursā esat apmeklējis?

1,32

1

68%

0

3,06
2,28

3
2

68%
42%

2
1

1,37
1,32
1,32
1,39
1,67
2,74
1,16

1
1
1
1
1
3
1

63%
68%
68%
58%
42%
74%
89%

0
0
0
1
1
0
0

4-2
stundas

100-75%

*moda - visbiežāk sastopamais vērtējums studentu anketās attiecīgajam jautājumam
** moda % - procentuāli, cik studenti pauduši attiecīgo viedokli
***nevar pateikt - studentu skaits, kas atzīmējuši variantu nevar pateikt vai nav atbildējuši

Aptaujāti

2010.gada
decembrī

19 respondenti

Aptaujas rezultātu kopsavilkums
Iepazīšanās ar kursa saturu
Pasniedzēja sagatavotība
Pasniedzēja pasniegšanas stils
Pasniedzēja attieksme pret studentiem
Kursa grūtības pakāpe

1,18
1,59
1,74
1,41
piemērots

NodokĜu politika un administrēšana
VĒRTĒJUMA SKALA (1 - Ĝoti labi, 2 - labi, 3 - apmierinoši, 4 neapmierinoši)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Moda
%**

Nevar
pateikt
***

Vidējais

Moda

1,17

1

89%

0

Pasniedzējs izraisīja interesi par šo studiju kursu

1,11
1,28
1,94
1,67
1,56
1,67

1
1
1
1
1
2

89%
72%
39%
50%
61%
56%

0
0
0
0
0
0

Pasniedzējs kursā aptvēra visu programmā paredzēto
vielu
Pasniedzēja runa bija skaidra un saprotama
Lietderīgi tika izmantots nodarbības laiks

1,50
1,39
1,72

2
1
1

44%
72%
44%

2
0
0

Uzsākot kursu pasniedzējs iepazīstināja ar prasībām
kursa apguvei un kursa programmu
Pasniedzējs informēja par to, kā tiks vērtēta kursa
apguve
Pasniedzējs bija labi sagatavojies nodarbībām
Kursa viela lieki nedublējās ar cita kursa vielu
Pasniedzējs izklāstīja tēmu saprotami
Tēmas izklāsts bija sistemātisks, loăisks

*
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11

Pasniedzējs atspoguĜoja jaunākos nozares
sasniegumus un problēmas

1,33

1

67%

0

12
13

Pasniedzēja izmantotās mācīšanas metodes veicināja
tēmas izpratni
Pasniedzējs rosināja manu domāšanu

1,72
1,71

1
2

44%
44%

0
1

1,90
2,00
2,08
1,28

5
2
2
1

44%
50%
56%
78%

8
5
5
0

3,00
1,78

3
2

72%
56%

1
0

1,28
1,33
3,00
1,53
1,76
2,78
1,11

1
1
4
2
2
3
1

78%
78%
44%
50%
44%
78%
94%

0
0
0
1
1
0
0

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Pasniedzējs efektīvi izmantoja audiovizuālās uzskates
līdzekĜus (kodoskopu, video projektoru u.c.) (atzīmējiet
5. variantu, ja pasniedzējs neizmantoja palīglīdzekĜus
Ieteiktā mācību literatūra bija pieejama
Ieteiktā mācību literatūra noderēja mācību procesā
Studentu grupas lielums bija optimāls kursa apguvei
Cik stundas nedēĜā veltījāt patstāvīgai studiju kursa
apguvei
Pasniedzējs vērtēja studentu darbu visa semestra laikā
Pasniedzēja attieksme pret studentiem bija labvēlīga
Pasniedzējam bija labs kontakts ar auditoriju
Uz lekciju pasniedzējs parasti ieradās bez kavēšanās
Bija iespējams saĦemt pasniedzēja konsultāciju
Labprāt klausītos vēl kādu kursu pie šī pasniedzēja
Novērtējiet, lūdzu, ši kursa apguves grūtības pakāpi
Cik lekciju šajā kursā esat apmeklējis?

4-2
stundas

100-75%

*moda - visbiežāk sastopamais vērtējums studentu anketās attiecīgajam jautājumam
** moda % - procentuāli, cik studenti pauduši attiecīgo viedokli
***nevar pateikt - studentu skaits, kas atzīmējuši variantu nevar pateikt vai nav atbildējuši

Aptaujāti

2010.gada
decembrī

18 respondenti

Aptaujas rezultātu kopsavilkums
Iepazīšanās ar kursa saturu
Pasniedzēja sagatavotība
Pasniedzēja pasniegšanas stils
Pasniedzēja attieksme pret studentiem
Kursa grūtības pakāpe

1,14
1,62
1,63
1,78
piemērots

Finanšu vadība
VĒRTĒJUMA SKALA (1 - Ĝoti labi, 2 - labi, 3 - apmierinoši, 4 neapmierinoši)

Vidējais

Moda
*

Moda
%**

Nevar
pateikt
***

1

Uzsākot kursu pasniedzējs iepazīstināja ar prasībām
kursa apguvei un kursa programmu

1,08

1

92%

0

2

Pasniedzējs informēja par to, kā tiks vērtēta kursa
apguve

1,23

1

77%

0
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3
4
5
6
7

Pasniedzējs izraisīja interesi par šo studiju kursu

1,15
1,17
1,23
1,23
1,46

1
1
1
1
1

85%
77%
77%
77%
54%

0
1
0
0
0

8
9
10

Pasniedzējs kursā aptvēra visu programmā paredzēto
vielu
Pasniedzēja runa bija skaidra un saprotama
Lietderīgi tika izmantots nodarbības laiks

1,38
1,08
1,08

1
1
1

62%
92%
85%

0
0
1

11

Pasniedzējs atspoguĜoja jaunākos nozares
sasniegumus un problēmas

1,62

2

62%

0

12
13

Pasniedzēja izmantotās mācīšanas metodes veicināja
tēmas izpratni
Pasniedzējs rosināja manu domāšanu

1,23
1,46

1
1

77%
54%

0
0

1,15
1,82
1,91
1,31

1
2
2
1

85%
54%
46%
69%

0
2
2
0

2,67
1,38

3
1

46%
62%

1
0

1
1
1
1
1
3

92%
92%
100%
92%
92%
77%

0
0
0
0
0
0

1

100%

0

14
15
16
17
18
19

Pasniedzējs bija labi sagatavojies nodarbībām
Kursa viela lieki nedublējās ar cita kursa vielu
Pasniedzējs izklāstīja tēmu saprotami
Tēmas izklāsts bija sistemātisks, loăisks

Pasniedzējs efektīvi izmantoja audiovizuālās uzskates
līdzekĜus (kodoskopu, video projektoru u.c.) (atzīmējiet
5. variantu, ja pasniedzējs neizmantoja palīglīdzekĜus
Ieteiktā mācību literatūra bija pieejama
Ieteiktā mācību literatūra noderēja mācību procesā
Studentu grupas lielums bija optimāls kursa apguvei
Cik stundas nedēĜā veltījāt patstāvīgai studiju kursa
apguvei
Pasniedzējs vērtēja studentu darbu visa semestra laikā

20
21
22
23
24
25

Pasniedzēja attieksme pret studentiem bija labvēlīga
Pasniedzējam bija labs kontakts ar auditoriju

Novērtējiet, lūdzu, ši kursa apguves grūtības pakāpi

1,08
1,08
1,00
1,08
1,08
2,92

26

Cik lekciju šajā kursā esat apmeklējis?

1,00

Uz lekciju pasniedzējs parasti ieradās bez kavēšanās
Bija iespējams saĦemt pasniedzēja konsultāciju
Labprāt klausītos vēl kādu kursu pie šī pasniedzēja

4-2 st

10075%

*moda - visbiežāk sastopamais vērtējums studentu anketās attiecīgajam jautājumam
** moda % - procentuāli, cik studenti pauduši attiecīgo viedokli
***nevar pateikt - studentu skaits, kas atzīmējuši variantu nevar pateikt vai nav atbildējuši

Aptaujāti

2011.gada
janvārī

13 respondenti

Aptaujas rezultātu kopsavilkums
Iepazīšanās ar kursa saturu
Pasniedzēja sagatavotība
Pasniedzēja pasniegšanas stils
Pasniedzēja attieksme pret studentiem
Kursa grūtības pakāpe

1,15
1,25
1,21
1,06
piemērots
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Finanšu riska analīze
VĒRTĒJUMA SKALA (1 - Ĝoti labi, 2 - labi, 3 - apmierinoši, 4 neapmierinoši)

Moda
%**

Nevar
pateikt
***

Vidējais

Moda

1,00

1

100%

0

Pasniedzējs izraisīja interesi par šo studiju kursu

1,00
1,00
1,07
1,29
1,43
1,21

1
1
1
1
1
1

100%
100%
93%
71%
57%
79%

0
0
0
0
0
0

8
9
10

Pasniedzējs kursā aptvēra visu programmā paredzēto
vielu
Pasniedzēja runa bija skaidra un saprotama
Lietderīgi tika izmantots nodarbības laiks

1,36
1,43
1,07

1
1
1

64%
57%
93%

0
0
0

11

Pasniedzējs atspoguĜoja jaunākos nozares
sasniegumus un problēmas

1,64

2

64%

0

12
13

Pasniedzēja izmantotās mācīšanas metodes veicināja
tēmas izpratni
Pasniedzējs rosināja manu domāšanu

1,36
1,21

1
1

64%
79%

0
0

1,00
1,62
1,62
1,00

1
2
2
1

100%
43%
43%
93%

0
1
1
1

2,64
1,07

3
1

43%
93%

0
0

1
1
1
1
1
3

100%
93%
100%
86%
71%
86%

0
0
0
1
0
0

1

93%

1

1
2
3
4
5
6
7

14
15
16
17
18
19

Uzsākot kursu pasniedzējs iepazīstināja ar prasībām
kursa apguvei un kursa programmu
Pasniedzējs informēja par to, kā tiks vērtēta kursa
apguve
Pasniedzējs bija labi sagatavojies nodarbībām
Kursa viela lieki nedublējās ar cita kursa vielu
Pasniedzējs izklāstīja tēmu saprotami
Tēmas izklāsts bija sistemātisks, loăisks

Pasniedzējs efektīvi izmantoja audiovizuālās uzskates
līdzekĜus (kodoskopu, video projektoru u.c.) (atzīmējiet
5. variantu, ja pasniedzējs neizmantoja palīglīdzekĜus
Ieteiktā mācību literatūra bija pieejama
Ieteiktā mācību literatūra noderēja mācību procesā
Studentu grupas lielums bija optimāls kursa apguvei
Cik stundas nedēĜā veltījāt patstāvīgai studiju kursa
apguvei
Pasniedzējs vērtēja studentu darbu visa semestra laikā

20
21
22
23
24
25

Pasniedzēja attieksme pret studentiem bija labvēlīga
Pasniedzējam bija labs kontakts ar auditoriju

Novērtējiet, lūdzu, ši kursa apguves grūtības pakāpi

1,00
1,07
1,00
1,08
1,29
3,00

26

Cik lekciju šajā kursā esat apmeklējis?

1,00

Uz lekciju pasniedzējs parasti ieradās bez kavēšanās
Bija iespējams saĦemt pasniedzēja konsultāciju
Labprāt klausītos vēl kādu kursu pie šī pasniedzēja

*

4-2 st

10075%

*moda - visbiežāk sastopamais vērtējums studentu anketās attiecīgajam jautājumam
** moda % - procentuāli, cik studenti pauduši attiecīgo viedokli
***nevar pateikt - studentu skaits, kas atzīmējuši variantu nevar pateikt vai nav atbildējuši

Aptaujāti

14 respondenti

2011.gada
janvārī
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Aptaujas rezultātu kopsavilkums
Iepazīšanās ar kursa saturu
Pasniedzēja sagatavotība
Pasniedzēja pasniegšanas stils
Pasniedzēja attieksme pret studentiem
Kursa grūtības pakāpe

1,00
1,20
1,27
1,09
piemērots
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Latvijas Universitātes
Ekonomikas un vadības fakultātes
Profesionālās augstākās izglītības maăistra studiju programmas

Finanšu ekonomika (20763)
ABSOLVENTU APTAUJAS ANKETA
(2010- 2011. rudens semestra izlaidums)
1. Kā Jūs vērtējat apgūto studiju programmu kopumā?
• pozitīvi
• negatīvi
• .........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
2. Kā Jūs vērtējat studiju laikā iegūtās zināšanas?
• noderīgas
• daĜēji noderīgas
• nederīgas
• .........................................................................................................................................
............................................................................................................................................
3. Kā Jūs vērtējat studiju laikā iegūtās praktiskās iemaĦas?
• noderīgas
• daĜēji noderīgas
• nederīgas
• .........................................................................................................................................
............................................................................................................................................
4. Vai Jūsu pašreizējais darbs ir saistīts ar finanšu ekonomiku?
• jā
• nē
5. Vai apgūtā studiju programma “Finanšu ekonomika” veicināja Jūsu karjeras attīstību?
• jā
• nē
• .........................................................................................................................................
............................................................................................................................................
6. Kas studiju procesā bija
• pozitīvs...................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
• negatīvs..................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………..
7. Kādus priekšmetus, kas tika apgūti, Jūs uzskatāt par liekiem un nederīgiem, norādiet kāpēc
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............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
8. Kādus priekšmetus Jūs ieteiktu iekĜaut studiju programmā?
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
9. Kādas izmaiĦas Jūs ieteiktu studiju procesa uzlabošanai?
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
................................................................................................
10. Vai Jūs iesakāt programmu Jūsu kolēăiem, draugiem?
• jā
• nē
• .........................................................................................................................................
............................................................................................................................................
11. Jūsu komentāri par programmu
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
................................................................................................

Paldies par atsaucību!
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2009./2010.ak. gada veiktās Finanšu ekonomikas (PLK) profesionālā maăistra studiju
programmas absolventu aptaujas rezultāti (aptaujā piedalījās 19 absolventi):
1. Kā Jūs vērtējat apgūto programmu kopumā?
● pozitīvi
● negatīvi
● daĜēji
2. Kā Jūs vērtējat studiju laikā iegūtās zināšanas?
● noderīgas
● daĜēji noderīgas
● nederīgas

100%
0%
0%
63%
37%
0%

0%

37,00%

63,00%

noderīgas

daĜēji noderīgas

nederīgas

3. Kā Jūs vērtējat studiju laikā iegūtas praktiskās iemaĦas?
● noderīgas
64%
● daĜēji noderīgas
36%
● nederīgas
0%
0%

36,00%

64,00%

noderīgas

daĜēji noderīgas

nederīgas

4. Vai Jūsu pašreizējais darbs ir saistīts ar finanšu ekonomiku?
● jā
76,9%
● nē
23,1%
5. Vai apgūtā studiju programma „Finanšu ekonomika” veicināja Jūsu karjeras attīstību?
● jā
47,4%
● nē, pagaidām nē
52,6%
6. Kas studiju procesā bija pozitīvs?
 docētāju atsaucība, kompetence, profesionalitāte, pozitīva attieksme pret studentiem;
 vieslektoru lekcijas;
 elektronisko materiālu pieejamība.
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7. Kas studiju procesā bija negatīvs?
 1.semestra studiju plāns;
 daži priekšmeti atkārtojas no bakalaura/prof. programmas;
 dažu docētāju neērts konsultācijas laiks.
8. Kādus priekšmetus, kas tika apgūti, Jūs uzskatāt par liekiem un nederīgiem, norādiet kāpēc?
Projektu vadība
Naudas teorija un politika
UzĦēmuma stratēăiskā un operatīvā plānošana
Pētnieciskā darba metodoloăija
PortfeĜa vadība (A.Stepanovs)
9. Kādus priekšmetus Jūs ieteiktu iekĜaut studiju programmā?
 Grāmatvedība;
 Finanšu analīze
 Ekonometrija;
 Finanšu risku analīze (plašāk).
10. Kādas izmaiĦas Jūs ieteiktu studiju procesa uzlabošanai?
 vairāk praktisko darbu.
11. Vai Jūs iesākāt programmu Jūsu kolēăiem, draugiem?
● jā
100%
● nē
12. Jūsu komentāri par programmu?
● labi izveidota, loăiska un pārdomāta studiju programma

2009./2010.ak. gada veiktās Finanšu ekonomikas (NLK) profesionālā maăistra studiju
programmas absolventu aptaujas rezultāti (aptaujā piedalījās 35 absolventi):
1. Kā Jūs vērtējat apgūto programmu kopumā?
● pozitīvi
● negatīvi
● daĜēji

100 %
-

2. Kā Jūs vērtējat studiju laikā iegūtās zināšanas?
● noderīgas
● daĜēji noderīgas
● nederīgas

83%
17%
0%
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17,00%

0%

83,00%

noderīgas

daĜēji noderīgas

nederīgas

3. Kā Jūs vērtējat studiju laikā iegūtas praktiskās iemaĦas?
● noderīgas
40%
● daĜēji noderīgas
60%
● nederīgas
0%
0%

40,00%

60,00%

noderīgas

daĜēji noderīgas

nederīgas

4. Vai Jūsu pašreizējais darbs ir saistīts ar finanšu ekonomiku?
● jā
77,1%
● nē
22,9%
5. Vai apgūtā studiju programma „Finanšu ekonomika” veicināja Jūsu karjeras attīstību?
● jā
49%
● nē, pagaidām nē
51%
6. Kas studiju procesā bija pozitīvs?
 docētāju atsaucība, kompetence, profesionalitāte;
 augsti kvalificēti docētāji;
 studiju procesa organizācija (nodarbības sestdienas, elektronisko materiālu pieejamība).
7. Kas studiju procesā bija negatīvs?
 augsta studiju maksa, budžeta finansējuma nepieejamība;
 studiju teorētiskais raksturs, mazs praktisko darbu skaits;
 daži priekšmeti atkārtojas no bakalaura/prof. programmas, lekciju saturs;
 metodisko noradījumu maăistra projekta veidošanai neesamība;
 dažu docētāju neērts konsultācijas laiks.
8. Kādus priekšmetus, kas tika apgūti, Jūs uzskatāt par liekiem un nederīgiem, norādiet kāpēc?
Naudas teorija un politika
Prakse
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9. Kādus priekšmetus Jūs ieteiktu iekĜaut studiju programmā?
 Finanšu grāmatvedība;
 Finanšu analīze;
 Finanšu vadība;
 Statistika.
10. Kādas izmaiĦas Jūs ieteiktu studiju procesa uzlabošanai?
 vairāk praktisko darbu.
11. Vai Jūs iesākāt programmu Jūsu kolēăiem, draugiem?
● jā
91,43%
● nē
8,57%
12. Jūsu komentāri par programmu?
Pozitīvi komentāri, piemēram, laba programma, iegūtās zināšanas papildina viena otru u.c.
Izteikti ierosinājumi palielināt atsevišėus kursus.
Pamatojoties uz veiktās aptaujas rezultātiem, studiju process pilnveidots šādos virzienus:
• 2010.gada

15.martā

tika

rīkots

metodiskais

seminārs

programmā

iesaistītajam

akadēmiskam personālam, lai nodrošinātu studiju programmas pastāvīgu aktualizāciju un
nepieĜaut satura atkārtošanās;
• jauni docētāji Finanšu instrumentu portfeĜa analīze un vadība (Aleksandrs Makijenko),
Finanšu risku analīze (Asoc.prof. R.Rupeika-Apoga un doc. I.Solovjova);
• 2010./2011.gadam apstiprināts jauns docētājs studiju kursā Finanšu inženierija (doc.
Edgars Brēėis);
• studiju kursā Korporatīvās finanses organizētas praktiskas nodarbības datorklasē.

2008./2009.ak. gada veiktās Finanšu ekonomikas (NLK) profesionālā maăistra studiju
programmas absolventu aptaujas rezultāti (aptaujā piedalījās 46 absolventi):
1. Kā Jūs vērtējat apgūto programmu kopumā?
● pozitīvi
● negatīvi
● daĜēji

93,5%
2,17%
4,33%

4,33%
2,17%

93,50%

pozitīvi

negatīvi

daĜēji
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2. Kā Jūs vērtējat studiju laikā iegūtās zināšanas?
● noderīgas
● daĜēji noderīgas
● nederīgas

58,7%
41,3%
0%

0%

41,30%

58,70%

noderīgas

daĜēji noderīgas

nederīgas

3. Kā Jūs vērtējat studiju laikā iegūtas praktiskās iemaĦas?
● noderīgas
63,04%
● daĜēji noderīgas
32,78%
● nederīgas
4,18%
4%

32,78%

63,04%

noderīgas

daĜēji noderīgas

nederīgas

4. Vai Jūsu pašreizējais darbs ir saistīts ar finanšu ekonomiku?
● jā
69,6%
● nē
30,4%
5. Vai apgūtā studiju programma „Finanšu ekonomika” veicināja Jūsu karjeras attīstību?
● jā
45,6%
● nē, pagaidām nē
54,4%
6. Kas studiju procesā bija pozitīvs?
 docētāju atsaucība, kompetence, profesionalitāte;
 studiju ilgums, grafiks, studijās sestdienās;
 elektronisko materiālu pieejamība.
7. Kas studiju procesā bija negatīvs?
 izdales materiāla trūkums;
 dažu docētāju neērts konsultācijas laiks.
8. Kādus priekšmetus, kas tika apgūti, Jūs uzskatāt par liekiem un nederīgiem, norādiet kāpēc?
Projektu vadība
Finanšu inženierija
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9. Kādus priekšmetus Jūs ieteiktu iekĜaut studiju programmā?
 Grāmatvedība;
 Mārketings;
 ISO Standarti un kvalitātes vadība;
 Apdrošināšana;
 Komercbanku darbība un riski.
10. Kādas izmaiĦas Jūs ieteiktu studiju procesa uzlabošanai?
 vairāk praktisko darbu;
 vairāk elektronisko materiālu;
 izstrādāt Metodiskos norādījumus projekta izstrādei;
 piesaistīt vairāk praktiėus studiju procesā.
11. Vai Jūs iesākāt programmu Jūsu kolēăiem, draugiem?
● jā
93,5%
● nē
6,5%
12. Jūsu komentāri par programmu?
● pozitīvi novērtēja (programma labi izveidota, lietderīga,
daudzpusīga, interesanta, profesionālie pasniedzēji)
52%
● iebildumi (maz prakses, maz priekšmetu, neko jauno
neuzzināju)
9%
● nav komentāru
39%

2008./2009.ak. gada veiktās Finanšu ekonomikas (PLK) profesionālā maăistra studiju
programmas absolventu aptaujas rezultāti (aptaujā piedalījās 26 absolventi):
1. Kā Jūs vērtējat apgūto programmu kopumā?
● pozitīvi
● negatīvi
● daĜēji
7,70%

92,3%
7,7%
0%

0,00%

92,30%

pozitīvi

negatīvi

2. Kā Jūs vērtējat studiju laikā iegūtās zināšanas?
● noderīgas
● daĜēji noderīgas
● nederīgas

daĜēji

80,8%
19,2%
0%
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0%
19,20%

80,80%

noderīgas

daĜēji noderīgas

nederīgas

3. Kā Jūs vērtējat studiju laikā iegūtas praktiskās iemaĦas?
● noderīgas
76,2%
● daĜēji noderīgas
23,8%
● nederīgas
0%
0%
23,80%

76,20%

noderīgas

daĜēji noderīgas

nederīgas

4. Vai Jūsu pašreizējais darbs ir saistīts ar finanšu ekonomiku?
● jā
76,9%
● nē
23,1%
5. Vai apgūtā studiju programma „Finanšu ekonomika” veicināja Jūsu karjeras attīstību?
● jā
65,4%
● nē, pagaidām nē
34,6%
6. Kas studiju procesā bija pozitīvs?
 docētāju atsaucība, kompetence, profesionalitāte;
 projekta izstrāde;
 elektronisko materiālu pieejamība.
7. Kas studiju procesā bija negatīvs?
 neapmierinātība ar studiju kursu „PortfeĜa vadība” (A.Stepanovs);
 studiju vielas atkārtošana (studiju kurss „Finanšu inženierija”, lekt.V.ŠĦepste)
 dažu docētāju neērts konsultācijas laiks.
8. Kādus priekšmetus, kas tika apgūti, Jūs uzskatāt par liekiem un nederīgiem, norādiet kāpēc?
Projektu vadība
UzĦēmuma stratēăiskā un operatīvā plānošana
Komercbanku vadība
9. Kādus priekšmetus Jūs ieteiktu iekĜaut studiju programmā?
 Grāmatvedība;
 Ekonometrija;
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 Apdrošināšana;
 Finanšu analīze.
10. Kādas izmaiĦas Jūs ieteiktu studiju procesa uzlabošanai?
 vairāk praktisko darbu;
 ērti docētāju konsultācijas laiki
 izraisīt vairāk diskusiju.
11. Vai Jūs iesākāt programmu Jūsu kolēăiem, draugiem?
● jā
92,3%
● nē
7,7%
12. Jūsu komentāri par programmu?
● labi izveidota, loăiska un pārdomāta studiju programma

Balstoties uz veikto aptauju rezultātiem, programmas pilnveidošana veikta šādos virzienos:
1. dažās izteiktas piezīmes par studiju programmas pilnveidošanu (iekĜaut studiju programmā
studiju kursus Grāmatvedība, Finanšu analīze, Mārketings, Apdrošināšana) nav realizējamas, jo
augstāk minētie studiju kursi ir iekĜauti pamatstudiju programmās;
2. pieaicināts docēšanai studiju kursā PortfeĜa vadība un analīze stundu docētājs A.Makijenko
doc.A.Stepanova vietā;
3. studiju kursā Finanšu risku analīze ar nolūku akcentēt uzmanību uz riska analīzes finanšu
aspektiem un tos izvērtēšanai no uzĦēmuma viedokĜa, notika docētāju maiĦa 2009./2010.ak.gadā
rudens semestrī. Minēto studiju kursu vada doc.R.Rupeika-Apoga un doc.I.Solovjova;
4. studentu analītiskas domas veicināšanai docētāji arvien plašāk sāka izmantot diskusiju metodi
(Naudas teorija un politika, Pētnieciskā darba problemātika un metodoloăija, Finanšu risku
analīze);
5. veiktas pārrunas ar lektori V.ŠĦepsti par studiju kursa Finanšu inženierija satura pārskatīšanu
nolūkā nepieĜaut satura atkārtošanu ar pirmsmaăistrantūras studiju kursiem;
6. 2009.gadā jūnija tika organizēts Metodiskais seminārs, kurā piedalījās Finanšu ekonomikas
studiju programmas docētāji, ar mērėi pilnveidot studiju programmas saturu un organizāciju;
7. veiktas pārrunas ar mācībspēkiem par konsultāciju laiku. 2009.2010. ak. gadā konsultācijas
notiek pēc plkst. 16.00.
8. paredzētas un aprobētas studiju kursu izmaiĦas iekĜaut studiju kursu aprakstos (darbs jāveic
2009./2010.ak.gada laika).
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LATVIJAS UNIVERSITĀTES
EKONOMIKAS UN VADĪBAS FAKULTĀTES
studiju programmas Finanšu ekonomika novērtēšana
Darba dēvēju aptaujas anketa
Labdien!
Lūdzam Jūs piedalīties aptaujā, kuras galvenais mērėis ir novērtēt studiju programmas Finanšu ekonomika
absolventu iegūtās zināšanas un praktiskās iemaĦas.
√
Pretī kritērijiem ierakstiet savu novērtējumu 10 baĜĜu sistēmā (1-viszemākais, 10 – visaugstākais).
√
Izmantojiet tukšās rindiĦas starp kritērijiem, lai pievienotu savu komentāru.

Vērtējums
10 baĜĜu sistēmā
1.Kā Jūs vērtējiet studiju programmas Finanšu ekonomika saturu no
profesionālā viedokĜa?

2.Kā Jūs vērtējiet studiju programmas Finanšu ekonomika absolventa
spējas praktiski pielietot studiju laikā iegūtās zināšanas?

3.Kā Jūs vērtējiet studiju programmas Finanšu ekonomika absolventa
prasmi prezentēt un argumentēt savu viedokli?

4.Kā Jūs vērtējiet studiju programmas Finanšu ekonomika absolventa
komunikāciju prasmes saskarsmē ar kolēăiem un klientiem?

5.Kā Jūs vērtējiet studiju programmas Finanšu ekonomika absolventa
konkurētspēju darba tirgū?

6.Kā Jūs vērtējiet studiju programmas Finanšu ekonomika absolventa
iegūtās zināšanas salīdzinājumā ar citu augstskolu līdzīgu programmu
absolventiem?

□
□
□
□
□
□

7.Jūsu ieteikumi studiju programmas kvalitātes uzlabošanai
PALDIES PAR ATSAUCĪBU!
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2009./2010.ak.gadā veiktās Finanšu ekonomikas absolventu darba devēju aptaujas rezultāti
(aptaujā piedalījās 8 darba dēvēju pārstāvji):
2009./2010.akadēmiskajā gadā tika veikta darba dēvēju aptauja, kurā piedalījās 17 darba
dēvēju pārstāvji (piem., a/s Swedbanka, a/s SEB Banka a/s Norvik Banka, a/s Rīgas piena
kombināts, SIA Zemgales īpašumi u.c.).
1. Kā Jūs vērtējiet studiju programmas Finanšu ekonomika saturu no profesionālā viedokĜa?
Vidējais vērtējums: 9,4
Atbildēja visi respondenti
6% 0%
12%

47%

35%

izcili

teicami

Ĝoti labi

labi

gandrīz labi

2. Kā Jūs vērtējiet studiju programmas Finanšu ekonomika absolventa spējas praktiski
pielietot studiju laikā iegūtās zināšanas?
Vidējais vērtējums: 9,2
Atbildēja visi respondenti
12%
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46%

24%

18%

izcili

teicami

Ĝoti labi

labi

gandrīz labi

3. Kā Jūs vērtējiet studiju programmas Finanšu ekonomika absolventa prasmi prezentēt un
argumentēt savu viedokli?
Vidējais vērtējums: 9,53
Atbildēja visi respondenti
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4. Kā Jūs vērtējiet studiju programmas Finanšu ekonomika absolventa komunikāciju
prasmes saskarsmē ar kolēăiem un klientiem?
Vidējais vērtējums: 9,4
Atbildēja visi respondenti
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47%
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5. Kā Jūs vērtējiet studiju programmas Finanšu ekonomika absolventa konkurētspēju tirgū?
Vidējais vērtējums: 9,2
Atbildēja visi respondenti
0% 6%
18%
41%
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izcili

teicami

Ĝoti labi

labi

gandrīz labi
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6. Kā Jūs vērtējiet studiju programmas Finanšu ekonomika absolventa iegūtās zināšanas
salīdzinājumā ar citu augstskolu līdzīgu programmu absolventiem?
Vidējais vērtējums: 9,6
Atbildēja visi respondenti
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teicami
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labi

gandrīz labi

2008./2009.ak.gadā veiktās Finanšu ekonomikas absolventu darba devēju aptaujas rezultāti
(aptaujā piedalījās 15 darba dēvēju pārstāvji):
2008./2009.ak.gada tika veikta darba dēvēju aptauja, kurā piedalījās 15 darba dēvēju
pārstāvji (piem., a/s ERGO, a/s Latvijas DzelzceĜš, a/s Swedbanka u.c.).
1. Kā Jūs vērtējiet studiju programmas Finanšu ekonomika saturu no profesionālā viedokĜa?
Vidējais vērtējums: 8,4
Atbildēja visi respondenti
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labi

gandrīz labi

2. Kā Jūs vērtējiet studiju programmas Finanšu ekonomika absolventa spējas praktiski
pielietot studiju laikā iegūtās zināšanas?
Vidējais vērtējums: 7,73
Atbildēja visi respondenti

147

0%

13%

40%

47%

izcili

teicami

Ĝoti labi

labi

gandrīz labi

3. Kā Jūs vērtējiet studiju programmas Finanšu ekonomika absolventa prasmi prezentēt un
argumentēt savu viedokli?
Vidējais vērtējums: 8,13
Atbildēja visi respondenti
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4. Kā Jūs vērtējiet studiju programmas Finanšu ekonomika absolventa komunikāciju
prasmes saskarsmē ar kolēăiem un klientiem?
Vidējais vērtējums: 8,46
Atbildēja visi respondenti
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20%
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teicami
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labi

gandrīz labi

5. Kā Jūs vērtējiet studiju programmas Finanšu ekonomika absolventa konkurētspēju tirgū?
Vidējais vērtējums: 7,47
Atbildēja visi respondenti
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6. Kā Jūs vērtējiet studiju programmas Finanšu ekonomika absolventa iegūtās zināšanas
salīdzinājumā ar citu augstskolu līdzīgu programmu absolventiem?
Vidējais vērtējums: 7,58
Atbildēja 12 respondenti
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teicami
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labi

gandrīz labi

Zemākā atzīme visos darba dēvēju vērtējumos ir 6 (gandrīz labi). Tas Ĝauj secināt, ka negatīvo
vērtējumu nav.
Darba devēju izteiktie ieteikumi studiju programmas kvalitātes uzlabošanai:


nepalielināt mācību maksu Ħemot vērā pašreizējo ekonomisko situāciju valstī;



maăistra darbu tematiku jāpiemēro pašreizējai ekonomiskai situācijai;



studiju kursu saturu vairāk pieskaĦot esošajai ekonomiskai situācijai valstī;



pievērst vairāk uzmanības finanšu tirgus izpētei un risku novērtēšanai;



vajadzētu pievērst lielāku uzmanību naudas plūsmas analīzei, kas pašreizējos
ekonomiskajos apstākĜos ir viens no galvenajiem uzĦēmumu darbības novērtēšanas
nosacījumiem;



apmācībās ieviest lomu spēles un turpināt pilnveidot programmu.
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Balstoties uz veiktās darba dēvēju aptaujas rezultātiem, programmas pilnveidošana tiks
veikta šādos virzienos:
1. ieteikt studentiem izvēlēties maăistra darbu tēmas, kuras atbilstu valdības nostādnēm par
uzĦēmējdarbības veicināšanu Latvijas tautsaimniecībā:
•

mikro un makro uzĦēmumu veidošanā;

•

eksporta veicināšanā;

•

produktivitātes un konkurētspējas veicināšanā valdības noteiktajās prioritārajās
nozarēs.

2. pārskatīt prakses programmas Ħemot vērā mūsdienīgas ekonomiskās attīstības tendences;
3. lai veicinātu studentu analītisko un kritisko pieeju mūsdienu aktuālu tautsaimniecības
problēmu risināšanā docētājiem ieteikt plašāk lietot nodarbībās diskusiju metodi;
4. organizēt Metodisko semināru, kurā izskatīt jautājumu par studiju kursu teorētiskās vielas
savienošanu ar reālu situāciju ekonomikā, tādējādi palielinot praktisko darbu īpatsvaru studiju
kursos.
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4. Prakses līgumi
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LĪGUMS Nr._______
par studējošo prakses nodrošināšanu
Rīgā,

2010. gada ___________

Latvijas Universitāte, reă. Nr.3341000218, RaiĦa bulv.19, Rīga, LV-1586,
Ekonomikas un vadības fakultātes dekāna Māra PurgaiĜa personā (turpmāk – LU), no vienas
puses, un SEB Unibankas Rīdzenes filiāle _________________________________________
(Iestādes reăistrācijas numurs, juridiskā adrese)

_________________________________ personā
(turpmāk – Iestāde), no otras puses, un _____________ (turpmāk – Students), no trešās puses,
kopā sauktas Puses, vienojas par sekojošo.
1. Līguma priekšmets:
Prakses vietas nodrošināšana un prakses organizēšana Studentam.
2. LU apĦemas:
2.1. Pamatojoties uz studiju programmas prasībām, nosūtīt Studentu praksē no 04.09.2010.
līdz 08.10.2010.
2.2. Iepazīstināt Iestādi ar prakses nolikumu, prakses mērėiem, uzdevumiem un saturu pirms
Studenta nosūtīšanas praksē.
2.3. Nodrošināt Studentam nepieciešamo iepriekšējo sagatavotību un iepazīstināt ar viĦa
pienākumiem un tiesībām prakses laikā.
2.4. Nodrošināt Studentam prakses vadītāju (-us) – LU pārstāvi (-jus), kas veic prakses
uzraudzību.
2.5. Uzturēt regulārus kontaktus ar prakses vadītāju Iestādē un risināt problēmsituācijas ar
Iestādes administrāciju.
3. Iestāde apĦemas:
3.1. Nodrošināt Studentam praktizēšanās iespējas atbilstoši prakses nolikumam, kā arī darba
drošības, ugunsdrošības un sanitāri higiēniskajām normām atbilstošus darba apstākĜus.
3.2. Nodrošināt Studentam prakses vadītāju ar praktiskā darba pieredzi.
3.3. Nodrošināt Studenta instruēšanu par iekšējās kārtības, darba drošības noteikumiem
Iestādē un uzraudzīt to ievērošanu.
3.4. Nodrošināt Studentam pieeju Iestādes rīcībā esošajai informācijai, kas nepieciešama
prakses uzdevumu veikšanai.
3.5. Nekavējoties ziĦot LU, ja Students noteiktajā termiĦā nav ieradies Iestādē, pārkāpis
Iestādes iekšējās kārtības vai darba drošības noteikumus vai nepilda prakses vadītāja vai
Iestādes administrācijas rīkojumus.
3.6. Prakses nobeigumā sniegt LU Studenta prakses vērtējumu un prakses vadītāja
atsauksmi.
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4. Students apĦemas:
Ievērot Iestādes iekšējās kārtības noteikumus, darba aizsardzības, drošības tehnikas un
higiēnas prasības, saudzīgi apieties ar Iestādes mantu.
Pildīt prakses vadītāju un Iestādes administrācijas rīkojumus.
Neizpaust Studenta rīcībā nonākušo konfidenciālo informāciju, ko par tādu ir atzinusi Iestāde.
4.4. Izpildīt prakses nolikumā noteiktos uzdevumus un iesniegt noteiktajā termiĦā LU prakses
atskaiti.
5. Līguma termiĦš, tā grozīšanas un laušanas kārtība
5.1. Līgums stājas spēkā no tā parakstīšanas brīža un ir spēkā līdz prakses beigām (2.1.p).
5.2. Jebkura no Pusēm var lauzt šo Līgumu, iepriekš par to rakstiski brīdinot pārējās Puses.
5.3. Šo Līgumu var grozīt, papildināt vai lauzt ar Pušu rakstisku vienošanos, kas kĜūst par šī
Līguma neatĦemamu sastāvdaĜu.
6. Noslēguma noteikumi
6.1. Jautājumus par prakses finansiālo nodrošinājumu līgumslēdzējas Puses risina,
pamatojoties uz savstarpēju papildu vienošanos.
6.2. Katra no Pusēm ir atbildīga par šī Līguma saistību izpildi un Latvijas Republikas likumos
noteiktajā kārtībā kompensē zaudējumus, ko radījusi kādai no Pusēm, neizpildot Līgumā
paredzētās saistības.
6.3. Visus strīdus par līgumsaistībām Puses risina sarunās. Ja Puses nespēj vienoties, strīdi
tiek risināti Latvijas Republikas likumos noteiktajā kārtībā.
6.4. Līgums sastādīts trijos eksemplāros un pa vienam glabājas pie katras Puses.
7. Pušu paraksti:
LU vārdā: ______________________________________________ ( Māris Purgailis )
Iestādes vārdā: __________________________________________ (_______________)
Students: _______________________________________________ ( ______________)
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5. Prakses nolikums, prakses programmas
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LATVIJAS UNIVERSITĀTE
EKONOMIKAS UN VADĪBAS FAKULTĀTE

PRAKSES NOLIKUMS
Profesionālā maăistra studiju programma
finanšu ekonomika

RlGA – 2004
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Prakses norisi nosaka:
• valsts otrā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības standarts;
• profesijas "Finanšu analītiėis" standarts.
Prakses mērėis: apgūt praktiskas iemaĦas finanšu analīzē, plānošanā un vadībā,
investīciju projektu izstrādāšanā.
Prakses uzdevumi:
• apgūt finanšu resursu piesaisties iespējas;
• praktiski lietot finanšu vadības un prognozēšanas metodes;
• izstrādāt uzĦēmuma finanšu plānu;
• iepazīties ar investīciju projektu, izstrādāšanas prasībām un noteikumiem.
Prakses laiks un apjoms: prakse notiek saskaĦā ar studiju plānu, 7.semetrī - 6 krp., 8.semestrī10 krp., 10.semestrī- 10 krp.
Prakses organizācija:
Prakse notiek uzĦēmumos, iestādes, bankās un citās finanšu institūcijās saskaĦā ar praktikantu
izvēli. Konkrēto prakses vietu students izvēlas saskaĦā ar vienošanos starp izglītības iestādi un
prakses vietu. Par prakses organizēšanu un sekmīgu norisi atbildīgs ir studiju programmas
direktors, kurš no programmā iesaistīto docētāju vidus norīko prakses vadītājus. Katrs prakses
vadītājs vada 5 -7 praktikantus.
Pirms prakses sākuma studiju programmas direktors organizē visu praktikantu sanāksmi, kurā:
•
•

•

iepazīstina praktikantus ar prakses mērėi un uzdevumiem, prakses norises vietām
un termiĦiem, prakses vadītājiem;
prakses vadītāji iepazīstina ar prakses dienasgrāmatas aizpildīšanas kārtību,
prakses pārskata sagatavošanas prasībām, iesniegšanas un aizstāvēšanas
terminiem;
prakses vadītāji izsniedz praktikantiem prakses dokumentāciju: prakses
programmu, dienasgrāmatu, nosūtījuma vēstuli.

Prakses laikā vadītāji ne retāk kā reizi divās nedēĜās tiekas ar praktikantiem prakses vietās vai
fakultātē un pārrunā prakses norises gaitu, sniedz konsultācijas. Pēc prakses termiĦa beigām
praktikantiem jāiesniedz prakses vadītājiem prakses pārskats un dienasgrāmata, kurā ir prakses
vietas dots praktikanta raksturojums un prakses novērtējums. Prakses vadītājs pārbauda prakses
pārskatu. Studiju programmas direktors veido prakses aizstāvēšanas komisijas no vairākiem
prakses vadītājiem un nosaka prakses pārskata aizstāvēšanas termiĦus. Prakses aizstāvēšanā
praktikants ziĦo par prakses laikā paveikto un atbild uz komisijas jautājumiem.
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Prakses vērtējums.
Prakses vērtējumu desmit baĜĜu sistēma veido:
prakses pārskata kvalitāte un aizstāvēšanas rezultāti;
prakses vietas dotais praktikanta raksturojums un prakses vērtējums;
prakses vadītāja vērtējums par prakses norisi.
Prakses vērtējumu studējošais saĦem pēc katras prakses sadaĜas veikšanas (7., 8. un 10.
semestrī). Galīgais prakses vērtējums tiek noteikts kā svērtais vidējais lielums.
•
•
•
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Kursa nosaukums

Prakse finanšu analīzē un vadībā I

Kursa kods

Ekon6020

Zinātnes nozare

Ekonomika

Zinātnes apakšnozare

Finanses un kredīts

Kredītpunkti

6

ECTS kredītpunkti

9

Kopējais auditoriju stundu skaits

0

Studenta patstāvīgā darba stundu
skaits

240

Kursa apstiprinājuma datums

03.11.2010

Atbildīgā struktūrvienība

Ekonomikas un vadības fakultāte

Kursa atbildīgais mācibspeks

Elvīra Zelgalve

Kursa izstrādātājs(-i)
Dr. Ekonomikas doktors, doc. Inna Romānova
Priekšzināšanas
EkonP033, Projektu vadīšana un finansēšana*
Aizstātais(-ie) kurss(-i)
Ekon6020 [2EKO6017] Prakse finanšu
analīzē un vadībā I [slēgts 03.09.2010]
Kursa anotācija
Prakses mērėis ir apgūt praktiskās iemaĦas, kas balstās uz studiju procesā iegūtām teorētiskām zināšanām
finanšu analīzē, plānošanā un vadībā.
Rezultāti
Pēc prakses veikšanas studenti iegūst praktiskās iemaĦas uzĦēmuma finanšu analīzē un plānošanā.
Sekmīgi veicot praksi, studenti spēs parādīt:
Akadēmiskās kompetences:
1. padziĜinātas zināšanas finanšu analīzē, plānošanā un vadībā
2. iegūtas zināšanas par finanšu analīzes un plānošanas īpatnībām atkarībā no uzĦēmuma specifikas.
Profesionālās kompetences:
1. Studenti spēj veikt tirgus attīstības tendenču un perspektīvu analīzi;
2. Studentiem prot izvērtēt konkurences situāciju;
3. Studenti spēj pamatot pašu un aizĦemtā kapitāla piesaistīšanu un izstrādāt finanšu resursu piesaistīšanas
projektu.
Kursa plāns
1. Analizēt un novērtēt vietējo un starptautisko ekonomisko vidi, tirgus attīstības tendences un perspektīvas,
konkurences situāciju un konkurentu iespējamās aktivitātes konkrētā ražošanas vai pakalpojumu nozarē.
2. Analizēt un novērtēt uzĦēmuma finansiālo darbību un sasniegtos rezultātus.
3. Noteikt kapitāla optimālo struktūru.
4. Pamatot pašu un aizĦemtā kapitāla piesaistīšanu uz izstrādāt finanšu resursu piesaistīšanas projektu.
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Prakses programmas apguve, pārskata iesniegšana un aizstāvēšana.
Mācību pamatliteratūra
1. LR Komerclikums (pieejams http://www.likumi.lv)
2. LR Gada pārskatu likums (pieejams http://www.likumi.lv)
3. Brigham E.F., Ehrhardt M.C. Financial Management: Theory and Practice. – Thomson, 2005. (2+2 eks.)
Papildliteratūra
1. Watson D. Corporate finance: principles & practice. Harlow: Prentice-Hall, 2007.
2. Jackson S., Sawyers R. Managerial accounting: a focus on decision making. - Harcourt College Publishers,
2001.
3. Бригхэм Ю., Хьюстон Дж. Финансовый менеджмент. – Санкт-Петербург: Питер, 2007.
Periodika un citi informācijas avoti
1. Dienas bizness
2. Kapitāls
3. Bilance
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Kursa nosaukums

Prakse finanšu analīzē un vadībā II

Kursa kods

Ekon6021

Zinātnes nozare

Ekonomika

Zinātnes apakšnozare

Finanses un kredīts

Kredītpunkti

10

ECTS kredītpunkti

15

Kopējais auditoriju stundu skaits

0

Studenta patstāvīgā darba stundu
skaits

400

Kursa apstiprinājuma datums

24.02.2011

Atbildīgā struktūrvienība

Ekonomikas un vadības fakultāte

Kursa atbildīgais mācibspeks

Elvīra Zelgalve

Kursa izstrādātājs(-i)
Hd. Ekonomikas habil. doktors, viesprof. Elmārs Zelgalvis
Priekšzināšanas
EkonP033, Projektu vadīšana un finansēšana*
Aizstātais(-ie) kurss(-i)
Ekon6021 [2EKO6018] Prakse finanšu
analīzē un vadībā II [14.09.2010]
Kursa anotācija
Prakses mērėis ir apgūt praktiskās iemaĦas, kas balstās uz studiju procesā iegūtām teorētiskām zināšanām
finanšu analīzē, plānošanā un vadībā.
Rezultāti
Pēc prakses veikšanas studenti iegūst praktiskās iemaĦas uzĦēmuma finanšu analīzē un plānošanā.
Sekmīgi veicot praksi, studenti spēs parādīt:
Akadēmiskās kompetences:
1. padziĜinātas zināšanas finanšu analīzē, plānošanā un vadībā;
2. iegūtas zināšanas par apgrozāmā kapitāla īpatnībām atkarībā no uzĦēmuma specifikas;
3. padziĜinātas zināšanas par uzĦēmuma vai iestādes investīciju politiku.
Profesionālās kompetences:
1. Studenti spēj analizēt un novērtēt apgrozāma kapitāla palielināšanai nepieciešamos finanšu resursus;
2. Studentiem prot plānot apgrozāma kapitāla palielināšanai nepieciešamos finanšu resursus;
3. Studenti spēj sagatavot investīciju projektu.
Kursa plāns
1.
2.
3.
4.
5.

Noteikt apgrozāma kapitāla optimālo apmēru un struktūru.
Analizēt un novērtēt apgrozāma kapitāla palielināšanai nepieciešamos finanšu resursus.
Plānot apgrozāma kapitāla palielināšanai nepieciešamos finanšu resursus.
Noteikt uzĦēmuma vai iestādes investīciju politiku.
Sagatavot investīciju projektu, plānot tā finansēšanas avotus, kontrolēt investīciju projekta īstenošanu.

Prasības kredītpunktu iegūšanai
Prakses programmas apguve, pārskata iesniegšana un aizstāvēšana.
Mācību pamatliteratūra
1. LR Komerclikums (pieejams http://www.likumi.lv)
2. LR Gada pārskatu likums (pieejams http://www.likumi.lv)
3. Brigham E.F., Ehrhardt M.C. Financial Management: Theory and Practice. – Thomson, 2005. (2+2 eks.)
Papildliteratūra
1. Watson D. Corporate finance: principles & practice. Harlow: Prentice-Hall, 2007.
2. Jackson S., Sawyers R. Managerial accounting: a focus on decision making. - Harcourt College Publishers,
2001.
3. Бригхэм Ю., Хьюстон Дж. Финансовый менеджмент. – Санкт-Петербург: Питер, 2007.
Periodika un citi informācijas avoti
1. Dienas bizness
2. Kapitāls
3. Bilance
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Kursa nosaukums

Prakse finanšu analīzē un vadībā III

Kursa kods

Ekon6022

Zinātnes nozare

Ekonomika

Zinātnes apakšnozare

Finanses un kredīts

Kredītpunkti

10

ECTS kredītpunkti

15

Kopējais auditoriju stundu skaits

0

Studenta patstāvīgā darba stundu
skaits

400

Kursa apstiprinājuma datums

19.04.2004
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Kursa anotācija
Prakses mērėis ir apgūt praktiskās iemaĦas, kas balstās uz studiju procesā iegūtām teorētiskām zināšanām
finanšu analīzē, plānošanā un vadībā.
Rezultāti
Pēc prakses veikšanas studenti iegūst praktiskās iemaĦas uzĦēmuma finanšu analīzē un plānošanā.
Sekmīgi veicot praksi, studenti spēs parādīt:
Akadēmiskās kompetences:
1. padziĜinātas zināšanas finanšu analīzē, plānošanā un vadībā;
2. padziĜinātas zināšanas par uzĦēmuma cenu politiku;
3. padziĜinātas zināšanas par uzĦēmuma finanšu riskiem un to mazināšanu.
Profesionālās kompetences:
1. Studenti spēj plānot izmaksas un sagatavot priekšlikumus to samazināšanai;
2. Studentiem prot plānot uzĦēmuma peĜĦu;
3. Studenti spēj izstrādāt priekšlikumus finanšu risku samazināšanai un novēršanai.
Kursa plāns
1.
2.
3.
4.
5.

Noteikt cenu politiku un tās ietekmi uz uzĦēmumu.
Plānot izmaksas un sagatavot priekšlikumus izmaksu samazināšanai.
Plānot peĜĦu un tās izlietošanu. Prognozēt peĜĦas un rentabilitātes izmaiĦas turpmākajos gados.
Izstrādāt operatīvos un perspektīvos finanšu plānus.
Noteikt finanšu ieguldījumu ienesīgumu un risku.

Prasības kredītpunktu iegūšanai
Prakses programmas apguve, pārskata iesniegšana un aizstāvēšana.
Mācību pamatliteratūra
1. LR Komerclikums (pieejams http://www.likumi.lv)
2. LR Gada pārskatu likums (pieejams http://www.likumi.lv)
3. Brigham E.F., Ehrhardt M.C. Financial Management: Theory and Practice. – Thomson, 2005. (2+2 eks.)
Papildliteratūra
1. Watson D. Corporate finance: principles & practice. Harlow: Prentice-Hall, 2007.
2. Jackson S., Sawyers R. Managerial accounting: a focus on decision making. - Harcourt College Publishers,
2001.
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Dalība pētnieciskos un akadēmiskos projektos:
Asoc. profesore S. BāliĦa
-

Latvijas iedzīvotāju noslāĦošanās pēc materiālā dzīves līmeĦa (LZP), 2002.-2004.
Daudzvalstu statistiskās sadarbības programma (PHARE), 2004.-2007.
Darba tirgus pētījumi pētījumā Augstāko un profesionālo mācību iestāžu absolventu
profesionālā darbība pēc mācību beigšanas (ESF), 2005.-2007.
Izglītības un citu faktoru ietekme uz dzīves līmeni un dzīves kvalitāti, 2005.

Docents E. Brēėis
- Labklājības Ministrija, Nereăistrētās nodarbinātības novērtējums, 2005.g.–2007.g.,
Atbildīgais pētnieks – nereăistrētās nodarbinātības skaitliskais novērtējums
- Labklājības Ministrija, Darbaspēka profesionālā mobilitāte, 2006.g.–2007.g., Atbildīgais
pētnieks – darbaspēka profesionālās mobilitātes skaitliskais novērtējums (darba Ħēmēju
aptaujas jautājumu izstrāde)
- LU zinātnisko pētījumu projekts „Ārvalstu tiešo investīciju struktūras tautsaimniecības
sektoros loma ekonomikas augsmē”, 2008.- 2009. gads, vadošais pētnieks
Lektors O. FiĜipovičs
- Transition Facility projekta “Public Procurement system (strengthening)” projekta
vadītājs, 2004.–2005.g.
Profesore L. Kavale
- Augstākās izglītības finansēšanas sistēmas ietekme uz augstākās izglītības attīstību.
(OECD pētījuma projekta ietvaros), 2005.-2006.
- Darba tirgus pētījumi: nodokĜu un sociālo pabalstu ietekme uz nereăistrēto nodarbinātību
un darbaspēka profesionālo mobilitāti. (ESF LM pētījumi), 2005-2007.
- Tālākizglītības iespēju paplašināšana ekonomikai svarīgās nozarēs (ESF PIAA pētījumi),
2006-2007.
Asoc.profesore M. Kudinska
-

LZP projekts „Inovatīvās ekonomikas attīstības iespējas mūsdienu mainīgā vidē” Nr. Z6212-070, vadošais pētnieks, 2009.-2010. gadi.
LZP projekts „Naudas un kredīta politikas ietekme uz Latvijas ekonomikas attīstību”. Nr.
04.1090., izpildītājs, periods 2004. – 2008. g.g.
Tālākizglītības programmu par aktuālām finanšu problēmām izstrāde un aprobācija
strādājošiem ekonomikai svarīgajās nozarēs”, dalībnieks, 2006. Projekta līguma
Nr.2006/0030/VPD1/ESF/PIAA/05/APK/3.2.4.2/0106/0063.
Eiropas Sociālais Fonds, projekts “LU profesionālo studiju programmu mācībspēku
kompetenču paaugstināšana banku un uzĦēmējdarbības sektorā”, dalībnieks,2005.-2007.
Projekta līguma Nr. VPDI/ESF/PIAA/05/APK 3.2.5.2/ 0135/0063.
Eiropas Sociālais Fonds, projekts “Atbalsts doktorantiem studiju programmas apguvei un
zinātniskā
grāda
ieguvei
Bnaku
augstskolā”.
Projekta
līguma
Nr.
2009/0164/1DP/1.1.2.1.2/09/IPIA/VIAA/012.
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Lektore L. Leitāne
-

Lauksaimniecības un lauku atbalsta politika Latvijā un citās ES dalībvalstīs: potenciāls
ražošanas attīstībai un konkurētspējas paaugstināšanai. Pasūtītājs Latvijas Republikas
Zemkopības ministrijas Lauku atbalsta dienests, 2006.
LR Vides ministrijas projekts “Biodegvielas izmantošana un vides prasību integrēšana
reăionālajos biocentros”, 2006.
Intereg projekts „Sustainable reintegration of post - soviet military residental areas as a
challenge and opportunity for regional development / REMIDO”, 2006-2007 gads.

Asoc.profesore V. Niedrīte
-

LR Ekonomikas Ministrijas pasūtīts pētījuma projekts “Jūtīgo preču grupu noteikšana
Latvijas rūpniecībā, kuru ražošanu ietekmē analogu preču imports pa dempinga cenām”,
vadītāja, 1996.g.
Zinātniskā pētījuma “LU Ekonomikas un vadības fakultātes struktūra un tās
pilnveidošanas iespējas” vadītāja, 2002.g.

Profesors V. ReĦăe
- LZP finansētā pētījumu projekta 09.1584 „Personības, kognitīvo, un sociālo faktoru
saistība ar dzīves kvalitātes rādītājiem” vadītājs (2010.-2012.).
- LZP finansētā pētījumu projekta 09.1508 "Kultūras, sociāli ekonomisko,
psihofizioloăisko un personības faktoru nozīme ceĜu satiksmes drošībā” vadītājs (2009.).
- LZP finansētā pētījumu projekta 06.2007 “Autovadītāju lēmumu pieĦemšana un sociālie
priekšstati par drošību uz ceĜiem” vadītājs (2006. – 2008.).
- LU finansētā pētījumu projekta “Satiksmes drošību ietekmējošie redzes un sociāli
kognitīvie faktori” (vad. LU prof. M. OzoliĦš) dalībnieks (sadaĜa “Satiksmes drošības
sociāli kognitīvie faktori”) (2005.- 2006.).
- LZP finansētā pētījumu projekta 05.1422 “Sociālie priekšstati par psiholoăiju mūsdienu
Latvijas sabiedrībā” vadītājs (2005).
Doc. I. Romānova
- Dalība Latvijas Zinātnes padomes zinātniskā projekta Nr. 04.1090 “Naudas un kredīta
politikas ietekme uz Latvijas ekonomikas attīstību” izstrādāšanā 2004.–2008. g.
- Dalība Latvijas Universitātes pētniecības projekta Nr. 2007/ZP-88 “Reitingu sistēmu
izmantošana komercbanku risku un stabilitātes problēmu risināšanā” izstrādāšanā 2007.
gadā.
- Dalība Latvijas Zinātnes padomes zinātniskā projekta Nr. 09.1015 "Finanšu un kredīta
politika un atbilstošu instrumentu izmantošana ekonomikas cikliskās attīstības apstākĜos"
izstrādāšanā 2009. g.
- Dalība Latvijas Zinātnes padomes zinātniskā projekta Nr. 10.0016 "Inovatīvas
ekonomikas attīstības iespējas mūsdienu mainīgā vidē" izstrādāšanā 2010. g. (vadošais
pētnieks).
- Starptautiskā studentu apmācības projekta Erasmus Intensive programme „Investment
Funds in Europe” koordinatore (projekts Nr. M2496-070), kopš 2007.
Asoc.prof. R. Rupeika-Apoga
- LZP zinātniskā projekta Nr.4-1-1-595 “Naudas piedāvājuma attīstība Latvijā” vadītāja,
2001.-2002.g.
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-

LZP zinātniskā projekta 010034 “Nacionālās valūtas kursa ietekme uz Latvijas
tautsaimniecības attīstību” dalībniece, 2002.-2005.g.
Piedalīšanās ESF projektā „LU profesionālo studiju programmu mācībspēku kompetenču
paaugstināšana banku un uzĦēmējdarbības sektorā”, 2007.-2008.g.

Doc. I. Solovjova
- LZP lietišėo pētījumu projekts „Inovatīvas ekonomikas attīstības iespējas mūsdienu
mainīgā vidē/ apakšprojekta Finanšu un kredīta instrumentu izmantošana inovatīvas
darbības veicināšanā mainīgā vidē” (nr.10.0016), projekta vadītāja Latvijas Universitātē.
- Dalība Latvijas Zinātnes padomes zinātniskā projekta Nr. 09.1015 „Finanšu un kredīta
politika un atbilstošu instrumentu izmantošana ekonomikas cikliskās attīstības apstākĜos”
izstrādāšana 2009.g.
- Projekts „Informācijas tehnoloăiju pārvaldība: Operacionālo IT risku pētīšana finanšu
institūcijās” Latvijas Izglītības Zinātnes ministrijas un Rīgas Tehniskās universitātes
2008. gadā pētniecības projekta „Zinātniskās darbības attīstība augstākās izglītības
iestādēs” ietvaros.
Asoc. profesore V. ZariĦa
- LZP Ekonomikas un juridiskās zinātnes pētījums Reăionālās attīstības virzieni un
pasākumu sistēmas reăionu izveidē Latvijā ES kontekstā, 2002-2007.g.
- Zinātniskais un lietišėais pētījums ES integrācijas ietekmes izpēte uz Latvijas nodokĜu
politiku, 2003-2007.g.
- BAT Zinātniskais pētījums Mazo un vidējo uzĦēmumu darba ražīguma palielināšanas
iespējas 2010. – 2011.gads.
Profesore E. Zelgalve
- LZP projekts „Naudas un kredīta politikas ietekme uz Latvijas ekonomikas attīstību”. Nr.
04.1090., izpildītāja, periods 2004 – 2008 g.g.
Profesors E.Zelgalvis
- Pētnieciskā projekta „Latvijas budžeta un nodokĜu sistēmas pilnveidošana” vadītājs
(līgumdarbs Nr.3), 1999.
- Pētnieciskā projekta “The impact of the national currency exchange rate on the
development of Latvian national economy” vadītājs, 2000.–2003.
- LZP projekts 04.1090 „Naudas un kredīta politikas ietekme uz Latvijas ekonomisko
attīstību”, 2004.-2008.
- LZP lietišėo pētījumu projekta Nr. 09.1015 „Finanšu un kredīta politika un atbilstošu
instrumentu izmantošana ekonomikas cikliskās attīstības apstākĜos” vadītājs.
- Latvijas Zinātnes padomes zinātniskā projekta Nr. 09.1015 „Finanšu un kredīta politika
un atbilstošu instrumentu izmantošana ekonomikas cikliskās attīstības apstākĜos” vadītājs
2009.g.
- LZP lietišėo pētījumu projekts Nr.10.0016„Inovatīvas ekonomikas attīstības iespējas
mūsdienu mainīgā vidē”, projekta līdzvadītājs.
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Arhipova I., BāliĦa S. Statistika ekonomikā un biznesā: risinājumi ar SPSS un MS Excel. 2.
izdevums. Datorzinību centrs, Rīga,2006. 337 lpp.
Revina I., PeĜĦa M., Gulbe M., BāliĦa S. Matemātika ekonomistiem: teorija + uzdevumi.
Izglītības soĜi, Rīga, 2003. 306 lpp.
Arhipova I., BāliĦa S. Statistika ekonomikā: risinājumi ar SPSS un MS Excel. Datorzinību
centrs, Rīga,2006. 327 lpp.
Balina S., Arhipova I. Income, Consumption and Living Condiion in Rural Areas of Latvia.
PieĦemts publicēšanai zinātnisko rakstu krājumam IX starptautiskajai zinātniskajai
konferencei „Ekonomikas zinātne lauku attīstībai”, kas notiks 2008.gada 24.-25.aprīlī.
Arhipova I., Balina S. The Possibilities of European Social Fund Projects in the Information
Society Regional Developmant. PieĦemts publicēšanai zinātnisko rakstu krājumam IX
starptautiskajai zinātniskajai konferencei „Ekonomikas zinātne lauku attīstībai”, kas notiks
2008.gada 24.-25.aprīlī.
CiemiĦa I., KrastiĦš O., BāliĦa S., Balode I., Briede D. Izglītības un citu faktoru ietekme uz
dzīves līmeni un dzīves kvalitāti. LZP ekonomikas un juridiskās zinātnes galvenie pētījuma
virzieni 2005.gadā. Rīga, 2006, Nr. 11, 31. – 35.lpp.
Arhipova I., Balina S. Profession Segregation Decrease in the Latvia branch of Information
Technologies. Proceedings of international congress on Information technology in
agriculture, Food and Environment, Vol. 1. Adana (Turkey), 2005, 176 – 181 pp.
Brēėis E. Tiešo - netiešo nodokĜu ieĦēmumu attiecība un ēnu ekonomikas apjoma
izmaiĦas.// Tautsaimniecības attīstības iespējas un problēmas, Starptautiskās zinātniskās
konferences materiāli. 2006. gada 24.marts. - Rēzekne - 2006. - 37.-44. lpp.
Brēėis E. The Underground Economy in Latvia: the Currency Demand Approach (19952003).// Latvijas Universitātes raksti: Ekonomika un vadības zinātne - 2006. - 696. sējums 73.-88.lpp.
Duka U., Brēėis E. Latvijas Radio objektu savstarpējo saišu modelis.// Latvijas ekonomikas
un sabiedrības pārstrukturizācijas ietekme uz uzĦēmējdarbības konkurētspēju un iedzīvotāju
dzīves kvalitāti : monogrāfija / Roberta Škapara un Ērikas Šumilo redakcijā; Latvijas
Universitāte. Ekonomikas un vadības fakultāte. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2006. 324.-337.lpp.
Brēėis E. Vai ēnu ekonomikas apjomam jāsamazinās pēc Latvijas pievienošanās Eiropas
Savienībai?// Latvijas Universitātes raksti: Ekonomika V – 2006. - 702.sējums - 41.-57.lpp.
Brēėis E. The Underground Economy and The Tax Mix Changes.// 2. starptautiskā
zinātniskās konferences „Information Society and Modern Business” materiāli, Ventspils
Augstskola, 2007., 103.-111.lpp.
Brēėis E. Latvijas ēnu ekonomikas modelēšana: nodokĜu politikas aspektā// Promocijas
darbs Dr.oec. zinātniskā grāda iegūšanai, Rīga, Latvijas Universitāte, 2007. – 127 lpp.
Brēėis E. Ēnu ekonomika: izskaust vai integrēt? IX Biznesa Augstskolas Turība
starptautiskās zinātniskās konferences „Darba tirgus sociālie un ekonomiskie izaicinājumi”
Rakstu krājums.// SIA „Biznesa augstskola Turība”, Rīga, 2008 (CD)
Revina I, Brekis E. Foreign Direct Investment and Economic Growth in Latvia.// Economic
Science for Rural Development Nr. 18. (ISSN 1691-3078) – Jelgava - 2009. – 142.-149.lpp.
Brēėis E., Revina I. Ārvalstu tiešo investīciju ietekmes analīze Latvijā.// Statistikas
zinātnisko pētījumu rezultāti 2009. Zinātniskie raksti – Latvijas Republikas Centrālā
statistikas pārvalde – Rīga – 2009. – 14.-22.lpp.
Филипович О. Управление закупками в проектах. Vilniaus universiteto Kauno
humanitarinis fakultetas: Ekonimika ir vadyba 2004 m. Nr 1 (7), Kaunas, 2004., 47.–
52. lpp. (ISSN 1392-8732).
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LATVIJAS UNIVERSITĀTES BIBLIOTĒKA
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LU BIBLIOTĒKAS KATALOGI UN KARTOTĒKAS
LU Bibliotēkas katalogu sistēmu veido
• elektroniskais katalogs
• alfabētiskais kartīšu katalogs
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Kartīšu katalogi.
LU Bibliotēkas kartīšu katalogos iekĜauta informācija par tiem dokumentiem, ko bibliotēka
saĦēmusi līdz 1990. gadam.
 Alfabētiskais katalogs
Katalogā atspoguĜoti bibliotēkā esošie dokumenti autoru uzvārdu un iniciāĜu vai izdevumu
nosaukumu alfabētiskajā secībā. Bibliotēkā ir alfabētiskais katalogs latviešu valodā un ~ 50
svešvalodās, kas sakārtots atsevišėu valodu alfabētiskā secībā.
 Periodisko un turpinājumizdevumu alfabētiskais katalogs
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Katalogā apkopota informācija par bibliotēkā esošajiem seriālizdevumiem: laikrakstiem,
žurnāliem, biĜeteniem, gadagrāmatām, zinātnisko rakstu, statistikas u.c. krājumiem.
Informācija sakārtota izdevumu nosaukumu vai kolektīvo autoru alfabētiskajā secībā.
 Sistemātiskais katalogs
Sistemātiskais katalogs, tāpat kā alfabētiskais katalogs, atspoguĜo līdz 1990. gadam
bibliotēkas fondā saĦemtos dokumentus. Katalogs ir veidots tematiski, vadoties pēc BBK
(Bibliotekāri Bibliogrāfiskās klasifikācijas) sistēmas. Katras nozares ietvaros ievērots
alfabētiskais kārtošanas princips – vispirms ir dokumenti latviešu valodā, tad svešvalodās.
Kartotēkas
Centrālās bibliotēkas Informācijas centrā ir pieejamas vairākas kartotēkas:
Latvijas ekonomika, vēsture, tiesību zinātnes, likumdošana (materiāls līdz 2005.gadam);
LU vēsture (no 1995. gada tikai elektroniskā formā);
LU mācībspēku publikācijas (no 1995. gada tikai elektroniskā formā).
LasāmatmiĦas kompaktdiski (CD-ROM)
Vairāk nekā 100 dažādu CD-ROM disku var lietot Informācijas centrā, LU Bibliotēkas centrālajā
bibliotēkā.

DATUBĀZES
LU Bibliotēkas veidotās datubāzes
 LU zinātnieku publikāciju un vēstures datu bāze
Datu bāze satur LU docētāju un pētnieku publikāciju (grāmatu, rakstu u.c. dokumentu), kā arī
LU vēstures materiālu bibliogrāfiskos aprakstus. DB tiek veidota kopš 1995.g. un papildināta
katru darba dienu. Pašreiz tajā ir ap 46 tūkst. ierakstu.
 LU Noslēguma darbu datu bāze
Datu bāze (DB) satur Latvijas Universitātes bakalaura, maăistra un kvalifikācijas darbu
bibliogrāfiskos aprakstus. Lietotājiem ir iespējams iepazīties arī ar darba anotācijām, bet
LANET tīkla lietotājiem ar darbu elektronisko versiju.
 LU mācībspēku un LU aizstāvēto disertāciju un promocijas darbu datubāze
LU Bibliotēkas abonētās datubāzes
LU Bibliotēkas izmēăinājuma pieejas datu bāzes, kas pieejamas visā LU (Lanet) datortīklā.
 Britannica on-line
Britannica Online ir 32 sējumu enciklopēdija internetā angĜu valodā, kurā ir vairāk kā 72 000
rakstu, 10 000 ilustrāciju, ieskaitot fotogrāfijas, zīmējumus, kartes, karogus, vairāk kā 75 000
definīciju. PiekĜuve divas reizes mēnesī iznākošajam biĜetenam Inside Britannica. Datu bāze
pieejama visā LU (Lanet) datortīklā, autorizācija pēc IP adresēm.
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 Cambridge Journals Online (CJO)
Universālā pilntekstu DB dod iespēju meklēt un atrast informāciju vairāk nekā 100
zinātniskajos žurnālos, kā arī saistītajos Interneta resursos humanitārajās un eksaktajās
zinātĦu nozarēs. Datu bāze pieejama visā LU (Lanet) datortīklā, autorizācija pēc IP adresēm.
 Eastview Social Sciences & Humanities
Pieejami Krievijas sociālo un humanitāro žurnālu pilni teksti. Datu bāze pieejama visā LU
(Lanet) datortīklā, autorizācija pēc IP adresēm.
 EBSCO
Daudznozaru DB, kas ietver vairākas tematiski atšėirīgas pilntekstu un apskatu datu bāzes.
EBSCO - šobrīd populārākā un visvairāk izmantotā datu bāze, pieejama visā LU (Lanet)
datortīklā, autorizācija pēc IP adresēm.
Datu bāzes ietvaros var veikt meklēšanu daudzās datu bāzēs, t. sk.:
o Academic Search Premier
Saturs: daudznozaru pilnu tekstu datu bāze (humanitārās un sociālās zinātnes,
izglītība, māksla, literatūra, vēsture, filozofija, politika, fizika, ėīmija, datorzinātne,
medicīna u.c.). Publikāciju skaits: ~4700 (sākot no 1975.gada). Žurnālu skaits: ~3600.
o Business Source Premier
Saturs: biznesa un ekonomikas pilnu tekstu datu bāze(menedžments, mārketings,
ekonomika, finanses, grāmatvedība, starptautiskā tirdzniecība, apdrošināšana u.c.).
Žurnālu skaits: ~7600 (sākot no 1922.gada).
o Newspaper Source
Saturs: laikrakstu, televīzijas un radio ziĦu pilnu tekstu datu bāze. Laikrakstu skaits:
~25 ASV nacionālie un starptautiskie, ~200 ASV reăionālie laikraksti.
o Regional Business News
Saturs: visaptveroša ASV reăionālo biznesa publikāciju pilnu tekstu datu bāze.
Žurnālu skaits: ~75.
o Business Source Complete
Saturs: biznesa un ekonomikas bibliogrāfiska un pilnu tekstu datu bāze
(menedžments, mārketings, ekonomika, finanses, grāmatvedība u.c.). Papildus pilnu
tekstu žurnāliem datu bāzē pieejami finansu dati, monogrāfijas, uzziĦu izdevumi,
konferenču materiāli, dažādi ziĦojumi un pētījumi, SVID analīzes, informācija par
uzĦēmumiem u.c. Salīdzinot ar Business Source Premier, kas pieejama jau abonēto
EBSCO datu bāzu paketē, jaunajā datu bāzē ir pieejami daudz vairāk zinātniski
recenzētu biznesa žurnālu pilnie teksti, tā ir papildināta un daudz plašāka. Papildus
pilnu tekstu žurnāliem datu bāzē pieejami finansu dati, monogrāfijas, uzziĦu
izdevumi, konferenču materiāli, dažādi ziĦojumi un pētījumi, SVID analīzes,
informācija par uzĦēmumiem u.c. visās biznesa nozarēs (menedžments, mārketings,
finanses, ekonomika, grāmatvedība u.c.).
 ebrary
Pilnu tekstu e-grāmatu datubāze ebrary Academic Complete versija satur vairāk kā
33 000 e-grāmatas dažādās zinātĦu nozarēs no gandrīz 300 pasaules vadošajām
zinātniskajām izdevniecībām: Elsevier, Emerald, Sage, Wiley, Oxford University Press,
Springer, Karger, Taylor & Francis, Blackwell, Royal Society of Chemistry utt.
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Ebrary iekĜautās grāmatas ir angĜu valodā, PDF formātā, pieejama grāmatu meklēšana pēc
vairākiem kritērijiem un pārlūkošana pa nozarēm.
Pieeja datubāzei nodrošināta visā LU (Lanet) datortīklā, kā arī pieslēdzoties ar VPN ārpus
LU telpām. Lai piekĜūtu grāmatu pilnajiem tekstiem nepieciešams instalēt ebrary Reader.
 Emerald - pilnteksta DB ekonomikas un vadzinības, bibliotēkzinātnes un informācijas
zinātnes jomās. Datu bāze pieejama visā LU (Lanet) datortīklā, autorizācija pēc IP
adresēm. Datu bāzē atrodami:
42 000 raksti (pilnie teksti) no vairāk kā 100 žurnāliem (ekonomika un vadzinības,
marketings, bibliotēkzinātne, inženierzinātnes u.c.). Rakstu arhīvs no 1994.gada.
170 000 rakstu apskati no 400 pasaules vadošajiem periodiskajiem izdevumiem
(ekonomika un vadzinības, kvalitāte, marketings, finanses, grāmatvedība, informācijas
menedžments u.c.). Arhīvs no 1988.gada.
dažādi žurnāli (ekonomika un vadzinības, bibliotēkzinātne&informācijas zinātne,
inženierzinātnes, tehnoloăijas).
bibliogrāfiskie apraksti - četras rakstu anotāciju datu bāzes (Internet Civil Engeneering
Abstracts, Computer Abstracts International Database, Computer&Communications
Security Abstracts, Current Awareness Abstracts). No 1989.
 HeinOnline
Juridisko zinātĦu žurnālu pilno tekstu datubāze HeinOnline piedāvā informācijas
meklēšanu vairāk kā 1000 juridiskajos žurnālos, sākot no to pirmajiem
numuriem. HeinOnline ietverti arī ASV likumdošanas akti, līgumi un citi dokumenti.
Datubāze pieejama visā LU (Lanet) datortīklā, autorizācija pēc IP adresēm.
 Latvijas Vēstnesis
Latvijas Republikas oficiālā laikraksta "Latvijas Vēstnesis" tiešsaistes versija. Datu bāze
piedāvā informācijas meklēšanu un pārlūkošanu arhīvā no 1993.gada. Pieejami laikrakstā
"Latvijas Vēstnesis" un tā pielikumos publicēto likumdošanas aktu un rakstu pilnie teksti.
Datu bāze pieejama visā LU (Lanet) datortīklā, autorizācija pēc IP adresēm.
 LETA
Latvijas nacionālās ziĦu aăentūras DB. Datu bāze pieejama visā LU (Lanet) datortīklā,
autorizācija pēc IP adresēm.
 Letonika - Letonika ir latviska uzziĦu un tulkošanas sistēma, kuras galvenais mērėis ir
sniegt sistematizētu, enciklopēdisku uzziĦu un tulkošanas informāciju. Letonika ietver
Latvijas Enciklopēdisko vārdnīcu, Terminu vārdnīcu, tulkojošās un skaidrojošās
datorvārdnīcas, datorenciklopēdiju Latvijas vēsture un interneta lappušu norādes. Datu
bāze pieejama visā LU (Lanet) datortīklā, autorizācija pēc IP adresēm.
 NAIS
Normatīvo aktu informācijas sistēma (NAIS) satur pilnu Latvijas normatīvo aktu kopumu,
kā arī LR spēkā esošos starptautiskos aktus. NAIS lokālā versija pieejama LU Centrālajā
Bibliotēkā (Kalpaka bulv.4), Ekonomikas zinātĦu bibliotēkā (Aspazijas bulv.5) un
Juridisko zinātĦu bibliotēkā (RaiĦa bulv.19).
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 Oxford Reference Online: Premium Collection – ap 170 dažādu nozaru Oxford
enciklopēdiju (t. sk. ekonomikā un biznesā) pilnie teksti. Datu bāze pieejama visā LU
(Lanet) datortīklā, autorizācija pēc IP adresēm.
 Passport GMID (Global Market Information Database). Pieejama no 2009. gada
novembra. Kompānijas Euromonitor Interantional tiešsaistes informācijas sistēma, kas
atbalsta studijas un pētniecību dažādās zinātĦu jomās – starptautiskajā biznesā un
mārketingā, ekonomikā, starptautiskajās attiecības, tūrismā, kā arī sociālajās zinātnes.
Datuāze satur:
• 8 miljonus starptautiski salīdzināmu statistiku;
• 18 000 tirgus ziĦojumus;
• informāciju par rūpniecības tendencēm, patērētāju vajadzībām u.c.;
• tūkstošiem avotus, kas piedāvā informāciju tālākai pētniecībai;
• dažādas datu analīzes funkcijas.
Datubāze pieejama tikai LU Ekonomikas un vadības fakultātē, autorizācija pēc IP adresēm.
 Physical Review Online Archive (PROLA)
Zentralblatt MATH Online access
Abas datubāzes pieejamas Fizikas un matemātikas fakultātes un bibliotēkas telpās (ZeĜĜu
ielā 8).
 RUBRICON - universāla uzziĦu izdevumu pilntekstu datu bāze, kurā veiksmīgi
apvienota meklēšana vairāk nekā 60 nozīmīgākājās Krievijas enciklopēdijās, vārdnīcās,
rokasgrāmatās un saistītajos Interneta resursos. Datu bāze pieejama visā LU (Lanet)
datortīklā, autorizācija pēc IP adresēm.
 SAGE Journals Online
Izdevniecības SAGE pilnu tekstu žurnālu datubāze piedāvā rakstus no vairāk kā 400
žurnāliem. Datubāzē pārstāvētas dažādās zinātnēs - humanitārās zinātnes, zinātnes par
dzīvību, medicīna, eksaktās zinātnes, sociālās zinātnes u.c.
SAGE piedāvā ātro un paplašināto rakstu meklēšanu, rakstu pārlūkošanu pa nozarēm un
žurnālu pārlūkošanu pēc nosaukuma alfabēta secībā.
 Science Direct datu bāzē atrodami, apmēram, 25% no visiem pasaules pilnajiem tekstiem
zinātnes, tehnisko zinātĦu un medicīnas jomā, kā arī bibliogrāfiskā informācija. Datu bāzē
pieejama arī informācija par mākslu un humanitārajām zinātnēm. Datubāzē pieejami arī
pilnie teksti biznesā, menedžmenta un grāmatvedībā, ekonomikā, ekonometrijā un
finansēs.
Datu bāze piedāvā bagātīgu žurnālu klāstu, ir pieejami vairāk nekā 2 000 nosaukumu.
Ir iespēja meklēt arī arhīva materiālos, ir pieejami vairāk nekā 6 500 miljoni rakstu.
Krājumā ir 4 miljoni rakstu, kas vecāki par 1995.gadu un 2, 75 miljoni rakstu, kas vecāki
par 1994.gadu. Datu bāze pieejama visā LU (Lanet) datortīklā, autorizācija pēc IP
adresēm.
 SpringerLink
SpringerLink ir viena no lielākajām tiešsaistes datu bāzēm zinātnē, tehnikā un medicīnā.
Tajā pieejami izdevniecības Springer žurnālu un grāmatu pilnie teksti biomedicīnā,
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dzīvības zinātnē, klīniskajā medicīnā, fizikā, inženierzinātnē, matemātikā, datorzinātnē,
humanitārajās zinātnēs un ekonomikā. SpringerLink pašlaik piedāvā vairāk kā 500
žurnālus un vairāk kā 2000 grāmatas. Datu bāze pieejama visā LU (Lanet) datortīklā,
autorizācija pēc IP adresēm.
 Westlaw International - juridiskā pētniecības datubāze - ES un ārvalstu likumdošana,
normatīvie akti, juridiskie žurnāli. Datu bāze pieejama visā LU (Lanet) datortīklā,
autorizācija pēc IP adresēm.
 Wiley InterScience
Wiley InterScience datubāzē iekĜauti vairāk kā 700 izdevniecības Wiley žurnāli, no kuriem
~ 2/3 pieejami rakstu pilnie teksti. Wiley InterScience piedāvā žurnālus dažādās zinātnēs:
bizness, ėīmija, datorzinātne, zemes un vides zinātne, izglītība, inženierzinātne, tiesību
zinātne, zinātnes par dzīvību, matemātika un statistika, medicīna un veselības aprūpe, fizika
un astronomija, polimēru un materiālu zinātne, psiholoăija un sabiedriskās zinātnes.
APMĀCĪBA
Lai nodrošinātu pilnvērtīgu piedāvāto informācijas resursu izmantošanu, sākot ar 2010. gada
septembri LU Bibliotēka piedāvā vienotu apmācību sistēmu LU studentiem, akadēmiskajam un
vispārējam personālam. Ikvienam interesentam ir iespēja pieteikties uz jebkuru no piedāvātajām
apmācībām un izvēlēties atbilstošāko apmācību tematu un vietu LU Bibliotēkas centrālajā ēkā
Kalpaka bulvāri 4, gan citās LU ēkās.
Piemēram, LU Ekonomikas un vadības fakultāte, Aspazijas bulv. 5:
1) LU Bibliotēka un tās piedāvātie pakalpojumi
Apmācību forma
Prezentācija
Paredzamais rezultāts
Bibliotēkas struktūras, tās piedāvāto pakalpojumu pārzināšana un
izmantošana. Informācija par tradicionālo un elektronisko resursu
izmantošanas iespējām. Prasme lietot valsts nozīmes bibliotēku
elektronisko kopkatalogu. Praktiska iepazīšanās ar bibliotēku.
Nodarbības lielums
90 min.
Grupas lielums
25-50 cilv.
Nodarbības vadītājs
Edīte Mališeva
Norises laiks
Septembris- oktobris
Pieteikties Edite.Maliseva@lu.lv, 67034642
2) Ekonomikas nozares informācijas meklēšana datubāzēs un interneta resursos
Apmācību forma
Praktiskā nodarbība
Paredzamais rezultāts
Prasme izmantot LU Bibliotēkas abonētās, izmēăinājuma un
brīvpieejas datubāzes, kā arī interneta resursus ekonomikas zinātĦu
nozares informācijas izguvei. Pilnvērtīga elektronisko resursu
meklēšanas rīku pārzināšana un izmantošana informācijas
atlasīšanai.
Nodarbības lielums
90 min.
Grupas lielums
10-15 cilv.
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Nodarbības vadītājs
Edīte Mališeva
Norises laiks
Novembris-jūnijs
Pieteikties Edite.Maliseva@lu.lv, 67034642
3) Passport GMID (Global Market Information Database) – Euromonitor Interantional
tiešsaistes informācijas sistēma studijām un pētniecībai starptautiskajā biznesā un mārketingā,
ekonomikā, starptautiskajās attiecības, tūrismā, kā arī sociālajās zinātnes.
Apmācību forma
Praktiskā nodarbība
Paredzamais rezultāts
Datubāzes Passprt GMID iespēju pārzināšana – starptautiski
salīdzināmas statistikas, tirgus ziĦojumu, informācijas par
rūpniecības tendencēm, patērētāju vajadzībām izmantošana studiju
un pētniecības procesam.
Nodarbības lielums
90 minūtes
Grupas lielums
10 cilv.
Nodarbības vadītājs
Edīte Mališeva
Norises laiks
Novembris-jūnijs
Pieteikties Edite.Maliseva@lu.lv, 67034642
LU BIBLIOTĒKAS EKONOMIKAS ZINĀTĥU BIBLIOTĒKA

LUB Ekonomikas zinātĦu bibliotēka ir LU Bibliotēkas struktūrvienība, kuras darbības mērėis ir
nodrošināt akadēmiskās un profesionālās izglītības, kā arī zinātniskās pētniecības darba
informatīvo, bibliogrāfisko un bibliotekāro apkalpošanu.
LUB Ekonomikas zinātĦu bibliotēkas darbības galvenie uzdevumi:
1. Bibliotēkas krājuma veidošana un uzturēšana:
1.1. tematiska bibliotēkas krājuma komplektēšana atbilstoši akreditētajiem studiju
kursiem LU ekonomikā un vadības zinībās, sadarbībā ar Ekonomikas un vadības
fakultātes mācību spēkiem,
1.2. krājuma statistiskās uzskaites un analīzes nodrošināšana, iespieddarbu
eksemplāru informācijas nodrošināšana un aktualizēšana elektroniskajā
kopkatalogā, iespieddarbu tehniskā apstrāde.
2. Lietotāju apkalpošana:
2.1. lietotāju apkalpošanas darba organizēšana abonementā un lasītavā,
2.2. lasītāju reăistrācija un datu rediăēšana bibliotēku informācijas sistēmā (BIS)
ALEPH 500;
2.3. bibliogrāfisko uzziĦu sniegšana, lasītāju informatīvā apkalpošana, apmācība
darbam ar elektronisko kokatalogu un datubāzēm.
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Bibliotēka izvietota divās telpās:

Lasītava (203. t., 2. stāvs)

-

Platība: 231.31 m3
Darba vietas lietotājiem - 62
1 dators bibliotekāram- konsultantam, 26 datori lietotājiem literatūras atlasei,
pasūtīšanai elektroniskajā kopkatalogā, LUB abonēto datubāzu izmantošanai.

2 kopētāji lietotājiem, 1 skenēšanas iekārta
Lasītavā iespējams izmantot brīvpieejas iespieddarbu (grāmatu un periodisko izdevumu)
krājumu ekonomikā, uzĦēmējdarbībā, finansēs, mārketingā, menedžmentā, tūrisma
ekonomikā, grāmatvedībā, matemātikā, politikā, informātikā, statistikā, demogrāfijā un LUB
abonētās datubāzes.
Ekonomikas zinātĦu bibliotēkas
pasūtīto periodisko izdevumu saraksts 2011. gadam
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Nosaukums, izdošanas ziĦas
Biznesa psiholoăija
Diena
Dienas bizness
Kapitāls
Kvalitāte
Latvijas ekonomists
Office manager (latv. val.)
Бизнес Балтия
Банковское дело
Маркетинг
Менеджмент сегодня
Проблемы теории и практики управления
Рекламные технологии
Страховое дело
Туризм: практика, проблемы, перспективы
Управление персоналом
Environmental Communication: a Journal of Nature and
Culture
Journal of Costal Conservation
Journal of environmental policy & planning
Journal of environmental planning and management
Local Environmental: The International journal of Justice
and Sustainability
The Transdisciplinary journal of the international society for
ecological economics
Lietišėās Informācijas Dienests (Papildlapas)

ISSN

1407-2505
1407-7671
1025-8922

0869-3722
0234-4505
0869-7574
0132-1900
1752-4032
1400-0350

1354-9839

195

Platība 96,08 m3

Abonements (301. t., 3. stāvs)

4 datori darbiniekiem
 lietotāju reăistrācijai,
 iespieddarbu apstrādei,
 automatizētai iespieddarbu izsniegšanai
4 datori lietotājiem
 iespieddarbu meklēšanai, atlasei un pasūtīšanai elektroniskajā kopkatalogā.
Kopējais bibliotēkas krājuma lielums – 43 791 eksemplāri (10 296 nosaukumi, tajā skaitā 9040
nosaukumi brīvā piekĜuvē lasītavā).
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LUB Ekonomikas zinātĦu bibliotēkā pieejamo grāmatu nosaukumu saraksts finanšu un
kredīta jomā (no BIS ALEPH izgūts).
LUB Ekonomikas zinātĦu bibliotēkā pieejamie informācijas resursi finanšu un
kredīta jomā
#
1
2
3
4

5
6
7
8

9

10

11

12
13
14

15

Nosaukums
Mathieu, Nicolas. Financial sector reform : a
review of World Bank assistance / 1998
Rosen, Harvey S. Instructor's manual to
accompany Public finance. 2002
The foundations of monetary economics /
1999
The foundations of monetary economics /
1999
Багиян, Мария Борисовна. Банковская
переписка. Депозитарий : учебное
пособие = Banking correspondence. Safe
custody department / 1999
Благодатин, А. Финансовый словарь /
1999
Pohlman, Jerry E. Inflation under control? /
1976
Van Horne, James C., Financial market rates
and flows / 1978
Усов, Владимир Васильевич. Деньги.
Денежное обращение. Инфляция :
учебное пособие для экономических
специальностей вузов / 1999
Шведов, А. С. Теория эффективных
портфелей ценных бумаг : пособие для
студентов, изучающих портфельную
теорию и теорию финансовых
деривативов / 1999
Frank, Robert. "Europareif?" : eine
Gegenüberstellung des lettischen
Mehrwertsteuergesetzes mit der 6.
Mehrwertsteuerrichtlinie der Europäischen
Gemeinschaft = "Prepared for Europe?" : a
comparison of the Latvian VAT law with the
EC's 6th Directive concerning VAT :
Diplomarbeit / 1999
King, Alfred M. Тотальное управление
деньгами : комплексная система
прогнозирования и оптимизации
денежных потоков / 1999
Варьяш, И. Ю. Банковская социология :
экспертные оценки в банковском деле /
1999
Akcīzes nodoklis un akcīzes preču aprite.
2000
Лукашина, Ольга NodokĜu sistēma un tās
nianses : LR nodokĜu likumdošanas apskats,
komentāri neskaidriem jautājumiem, padomi
darījumu noformēšanai, nodokĜu
aprēėināšanas piemēri un risinājumi, nodokĜu
likumi / 2000

Sēj.Nr.

Šifrs

Sist. Nr

336/Ma846

32557

336.1/Ro570

39897

336.7/Fo895

20527

336.7/Fo895

20529

336.7/Į144

20424

336/Į681/UZ

20425

336.7/Po145

20144

336.7/Va460

20145

336.7/Ó76

20541

336.7/Ų341

20441

336.2/Fr200

20132

336.7/Ź411

20552

336.7/Ā188

20553

336.2/La811

177095

336.2/Lu385

20809
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16
17
18
19
20

21
22
23
24
25
26

27
28
29
30
31
32
33
34
35

36
37
38
39
40

Monētas = Coins / 2000
Miller, Richard Bradford, Citicorp : the story
of a bank in crisis / 1993
Balkhausen, Dieter. Alfred Herrhausen :
Macht, Politik und Moral / 1991
Seidenzahl, Fritz. 100 Jahre Deutsche Bank :
1870-1970 / 1970
Boersen-Lexikon / 1995
Eilenberger, Guido. Betriebliche
Finanzwirtschaft : Einfuehrung in die
Einanzpolitik und das Finanzmanagement
von Unternehmungen Investition und
Finanzierung / 1991
В центре внимания - биржа : руководство
для частных инвесторов / 1998
Accounting and financial reporting for
environmental costs and liabilities / 1999
Financial disclosure by banks : proceedings
of an UNCTAD forum / 1998
Kapoor, Jack R. Personal finance / 1994
Oliver, Jack. The lifetime financial plan : the
seven ages of financial health / 1998
Carrington, Mark St. J. The banking
revolution salvation or slaughter ? : how
technology is creating winners and losers /
1997
Young, Patrick. Capital market revolution :
the future of markets in an online world /
1999
FT guide to the FTSE Eurotop 300 / 1999
Malcolm, Fraser. Derivatives optimal risk
control / 1999
Holliwell, John. The financial risk manual : a
systematic guide to identifying and managing
financial risk / 1998
Вэйтилингэм, Ромеш. Руководство по
использованию финансовой информации :
the Financial Times / 1999
Creative financing and budgeting / 1982
Rosen, Harvey S. Public finance / 1988
KodoliĦa, Ieva. Latvijas nodokĜi
nerezidentiem : māc. līdz. / 2000
Chwallek, Constanze. Bewertungsrelevanz
veroeffentlichter Kapitalflussrechnungen
boersennotierter deutscher Unternehmen /
1999
Юткина, Татьяна Федоровна. Налоги и
налогообложение : учебник для вузов по
экономическим специальностям / 2000
Дегтярева, О. И. Биржевое дело : [учебник
для студентов вузов] / 2000
Gončarovs, Genādijs. Finansu teorija :
mācību līdzeklis / 2000
Налоги : словарь-справочник / 2000

336.7/Mo336

7285

336.7/Mi495

21410

336.7/Ba350

22196

336.7/Se245
336.7/Bo165

22203
22208

336/Ei500

22209

336.7/Ā11

21216

336/Ac210

22211

336.7/Fi610
336/Ka478

22220
21446

336/Ol423

22490

336.7/Ca683

22529

336.7/Yo913
336.7/Ft990

22530
22474

336.7/Ma344

22508

336/Ho289

22807

336.7/Ā973
336/Sh525
336.1/Ro570

22595
23270
49846

336.2/Ko095

8134

336.7/Ch980

25074

336.2/Ž923

25039

336.7/Ä261

25042

336/Go432
336.2/Ė235/UZ

25064
25503
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41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67

Черник, Д. Г. Основы налоговой системы :
[учебное пособие для вузов по
экономическим специальностям] / 1998
Finanses un kredīts : problēmas, koncepcija,
vadība : zin. raksti / 2000 [2000, sēj. 627]
Smith, Adam, Биржа - игра на деньги / 2000
KrastiĦš, A. Ievads nodokĜu administrēšanas
specialitātē : mācību līdzeklis / 2007
Engler, Henry. The future of banking / 2000
Nauda, bankas, vērtspapīri / 2000
Fifty years of the Deutsche Mark : Central
Bank and the currency in Germany since
1948 / 1999
Fünfzig Jahre Deutsche Mark : Notenbank
und Währung in Deutschland seit 1948 /
1998
Купчинский, В. А. Система управления
ресурсами банка / 2000
Базовый курс по рынку ценных бумаг в
вопросах и ответах. 2000
Informācijas par nebanku ārējiem
maksājumiem sagatavošanas skaidrojums.
2000
Кураков, Л. П. Современные банковские
системы : учебное пособие / 2000
Naudas, kredīta un nodokĜu politika / 1998
Банковское дело : [учебник для вузов по
экономическим специальностям / 2000
Gough, Leo. How the stock market really
works : the guerrilla investor's secret
handbook / 1997
Wray, L. Randall, Understanding modern
money : the key to full employment and price
stability / 1998
Realfonzo, Riccardo. Money and banking :
theory and debate (1900-1940) / 1998
Risk analysis for capital markets. 1997
Risk analysis for corporate credit / 1997
Humphrey, Thomas M. Money, exchange
and production : futher essays in the history
of economic thought / 1998
Building local bond markets : an Asian
perspective / 2000
The political economy of central banking /
1998
Tax modelling for economies in transition /
1998
Hossain, Akhtar, Monetary and financial
policies in developing countries : growth and
stabilisation / 1996
Fisher, Ronald C. State and local public
finance / 1996
Banking reform in Central Europe and the
former Soviet Union / 1995
Reading on financial institutions and markets
: 1995-1996 edition / 1996

2000, sēj. 627

336.2/×492

25504

336/Fi614
336.7/Ń509

26142
27108

336.2/Kr210
336.7/En495
336.7/Na845

338755
27749
8519

336.7/Fi350

27924

336.7/Fu539

27925

336.7/Ź927

27947

336.7/Į177

27706

336.7/In290

27881

336.7/Ź93
336/Na845

28404
28594

336.7/Į231

30398

336.7/Go907

30067

336.7/Wr210

30183

336.7/Re012
336.7/Ri760
336.7/Ri760

30185
30213
30214

336.7/Hu495

30156

336.7/Bu240

30437

336.7/Po275

30100

336.2/Ta960

30891

336/Ho795

30892

336.1/Fi845

30850

336.7/Ba488

30817

336/Re007

30970
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68
69
70

71

72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85

86
87
88

Studart, Rogerio. Investment finance in
economic development / 1995
Gupta, Kanhaya L. Interest rates and budget
deficits : A study of the advanced economies
/ 1996
Institutional economics and the theory of
social value: essays in honor of Marc R. Tool
/ 1995
Rentabilisierung des
Firmenkundengeschaefts : Tagungsband
zum 7. Basler Bankentag, 18. November
1999 / 2000
Walsh, Ciaran. Ключевые показатели
менеджмента : как анализировать,
сравнивать и контролировать данные,
определяющие стоимость компании / 2000
Генкин, А. С. Денежные суррогаты в
российской экономике / 2000
Ekoloăiskā ekonomika : tirgus, cenas un
budžets ilgtspējīgā sabiedrībā / 2001 [8.
lekcija]
Perridon, Louis. Finanzwirtschaft der
Unternehmung : / 1988
Borish, Michael S., Restructuring banks and
enterprises : recent lessons from transition
countries / 1995
Реструктурирование кредитных
организаций в зарубежных странах :
учебник / 2000
Живалов, Владимир Николаевич.
Финансовые потоки в российской
экономике / 2000
Chance, Don M. An introduction to options
and futures / 1989
Johnston, Daniel. Международный
нефтяной бизнес : налоговые системы и
соглашения о разделе продукции / 2000
Bodie, Zvi. Финансы : [учеб. пособие] /
2000
Финансы, деньги, кредит : учебник для
вузов по экономическим спец. и
направлениям / 2001
Ray, Christina I. Рынок облигаций :
торговля и управление рисками / 1999
Blake, David. Financial market analysis /
1990
Brown, Charles Victor. Public sector
economics / 1990
Пещанская, Ирина Владимировна.
Организация деятельности коммерческого
банка : учебное пособие для вузов по
экон. специальностям / 2001
Финансы. Денежное обращение. Кредит :
учебник для вузов / 2001
Банковское дело : стратегическое
руководство / 2001

8. lekcija

336/St890

30829

336.1/Gu747

30981

336/In676

30909

336.7/Re580

31422

336.7/Ó636

31615

336.7/Ć343

31732

336.1/Ek620

9150

336/Pe650

55052

336.7/Bo706

32420

336.7/Š442

32630

336/Ę66

32632

336.7/Ch212

33078

336.2/Ä425

32949

336/Į75

211206

336/Ō591

33302

336.7/Š96

33232

336.7/Bl220

34306

336/Br775

34298

336.7/ě319

34597

336.7/Ō591

34865

336.7/Į231

34629
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89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118

Дебок, Гвидо. Анализ финансовых данных
с помощью самоорганизующихся карт /
2001
Chabot, Christian N. Understanding the euro
: the clear and concise guide to the new
trans-european economy / 1999
Laidler, David E. W., Money and
macroeconomics : the selected essays /
1997
Money and macroeconomic policy / 1999
Independent central banks and economic
performance / 1997
Банковское дело : словарь / 2001
Inglis-Taylor, Andrew. Производные
финансовые инструменты : словарь / 2001
Koch, Timothy W. Bank management / 2000
Edwardes, Warren. Key financial instruments
: understanding and innovating in the world
of derivatives / 2000
Capital structure / 1998
Case studies for capital markets / 1997
Introduction to documentary credits / 1996
Introduction to derivatives / 1996
Champ, Bruce. Modeling monetary
economies / 2001
Market calculations for interest rates / 1998
Exotic options / 1998
Risk analysis for treasury products / 1997
Risk analysis for portfolio investments / 1997
LeRoy, Stephen F. Principles of financial
economics / 2001
Latvijas Republikas nodokĜu sistēma / 1995
[3. sēj.]
Latvijas Republikas nodokĜu sistēma / 1995
[1. sēj.]
Latvijas Republikas nodokĜu sistēma / 1995
[2. sēj.]
Haufler, Andreas. Taxation in a global
economy / 2001
Pring, Martin J. Technische analyse : ein
Handbuch in technischer Analyse fuer den
Boersenhandel / 1989
Schaal, Peter. Monetaere theorie und politik :
Lehrbuch der Geldtheorie und politik / 1981
Hartmann, Philipp. Currency competition and
foreign exchange markets : the dollar, the
yen and the euro / 1998
Loistl, Otto. Computergestuetztes
Wertpapiermanagement / 1990
Wohlfarth, Kurt. Grundlagen und Praxis des
Wertpapiergeschaefts / 1977
Falter, Manuel. Die Praxis des
Kreditgeschaefts : bei Sparkassen und
anderen Kreditinstituten / 1984
Brueggemann, Max. Die Banktechnik des
Auslandsgeschaeftes / 1981

3. sēj.
1. sēj.
2. sēj.

336/Ä252

34883

336.7/Ch020

35045

336.7/La243
336.7/Da442

35430
35446

336.7/Ei470
336.7/Į231

35469
35814

336.7/Č593
336.7/Ko050

35843
35976

336/Ed930
336.2/Ca492
336.7/Ca750
336.7/In833
336/In833

36788
36789
36791
36794
36797

336.7/Ch180
336.7/Ma629
336.7/Ex470
336.7/Ri760
336/Ri760

37064
36972
36974
36975
36976

336/Le698
336.2/La811/L
R
336.2/La811/L
R
336.2/La811/L
R

37249

336.2/Ha785

38888

336.7/Pr611

39342

336.7/Sc052

39346

336.7/Ha627

179081

336.7/Lo255

39349

336.7/Wo120

39367

336.7/Fa430

39369

336.7/Br825

39370

37632
37632
37632
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119
120
121
122
123
124
125
126

127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143

Kidwell, David S. Финансовые институты,
рынки и деньги / 2000
Bouchaud, Jean-Philippe. Theory of financial
risks : from statistical physics to risk
management / 2001
Rosen, Harvey S. Instructor's manual to
accompany Public finance. 2002
Bannock, Graham. The Penguin international
dictionary of finance / 1995
LeLoup, Lance T. Budgetary politics / 1980
Government budgeting : Theory, process,
politics / 1978
The Paine Webber handbook of stock and
bond analysis : / 1979
Федоров, Б. Г. Англо-русский толковый
словарь валютно-кредитных терминов /
1992
Les Impots en France : Traite pratique de la
fiscalite francaise, et plus particulierement
des impots dus par les entreprises : [19871988] / 1987
Chaineau, Andre. Le credit : Institutions et
techniques francaises / 1974
France / 1987
Riboud, Jacques. Mecanique des monnaies :
D'aujourd'hui et de demain / 1978
Все начиналось с десятины : этот
многоликий налоговый мир : / 1992
Musgrave, Richard A. Public finance in
theory and practice : / 1976
Hellwig, Martin F. The optimal linear income
tax revisited : / 1984
Devereux, Michael. Corporate tax
harmonisation and economic efficiency : /
1989
Miller, Richard Bradford, Super banking :
innovative management strategies (that
work) / 1989
Black, Tyrone. Money and banking :
Contemporary practices, policies, and issues
/ 1988
Bilan/perspectives des contrats de plan de
developpement social des quartiers : / 1988
L'Ecu et la vieille dame : un levier pour
l'Europe / 1986
Burgard, Jean-Jacques. La banque en
France / : 1988
A Primer on inflation : / 1981
The International Monetary Fund, 1945-1965
: Twenty years of international monetary
cooperation / 1969
Landell-Mills, Joslin. Helping the poor: the
IMF's new facilities for structural adjustment :
/ 1989
The International Monetary Fund, 1945-1965
: Twenty years of international monetary

336.7/Ź383

39202

336/Bo882

39929

336.1/Ro570

39897

336/Ba490/UZ
336.1/Le426

98773
42177

336.1/Go962

42184

336.7/Pa115

42186

336/Ō333/UZ

42000

336.2/Im676

43877

336.7/Ch097
336/Fr133

43832
43838

336/Ri045

43842

336.2/Ā841

45159

336/Mu697

45894

336.2/He408

47647

336.2/De936

48443

336.7/Mi495

49852

336.7/Bl140

49853

336.1/Bi400

50518

336/Ec860

50571

336.7/Bu470
336.7/Pr592

50580
51118

336.7/In746

50749

336.7/La407

51128

336.7/In746

50701
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cooperation / 1969

144
145
146

147
148
149
150
151
152
153
154

155
156
157
158
159
160
161
162
163

164
165

The International Monetary Fund, 1945-1965
: Twenty years of international monetary
cooperation / 1969
Strasser, Daniel. Les finances de l'Europe : /
1980
Musgrave, Richard A. Fiscal systems : / 1969
Nipers, Aleksejs. Impact of changes in tax
burden on the national economy of Latvia :
summary of promotion thesis, branch:
management science, sub-branch:
management of entrepreneurship / 2010
Peirson, C. Graham. Business finance : /
1976
Chambers, R. J. Financial management : /
1967
Handbook of Australian corporate finance : /
1983
Jarchow, Hans-Joachim, Monetaere
Aussenwirtschaft : / 1984
Aschheim, Joseph. Macroeconomics :
Income and monetary theory / 1969
Andel, Norbert. Finanzwissenschaft : / 1983
Shim, Jae K., Schaum's outline of theory and
problems of personal finance : / 1991
Williams, Charles E. The immorality of
inflation : A study of the moral, political and
economic consequences of a national
inflationary policy / 1973
Cobleigh, Ira U. What everyone should know
about credit before buying or borrowing
again : / 1978
Taxation : An international perspective :
Proc. of an intern. conf. / 1984
Issing, Otmar. Einfuehrung in die Geldtheorie
: / 1990
Bank-Lexikon : Handwoerterbuch fuer das
Bank- und Sparkassenwesen / 1959
Cohen, Benjamin J. Organizing the world's
money : The political economy of
international monetary relations / 1978
Stiglitz, Joseph E. Economics of the public
sector / 1988
Buchanan, James M., Public finance in
democratic process : Fiscal institutions and
individual choice / 1987
White, K.K. Financing company expansion : /
1964
Wheeler, James E. An appraisal of
interperiod income tax allocation : A research
study a. report prep. for the Financial
Executives Research Foundation / 1974
Reader's Digest How to live on your income :
[A wealth of money saving advise on ...] /
1972

336.7/In746

50702

336/St664
336/Mu697

50644
50997

336.2/Ni880

487458

336/Pe186

53167

336/Ch158

53168

336/Ha373

53174

336.7/Ja673

55153

336.7/As175
336/An121

55037
55350

336/Sh490

87695

336.7/Wi482

55533

336.7/Co035

56340

336.2/Ta960

56195

336.7/Is730

55265

336.7/Ba482

55595

336.7/Co132

56152

336.2/St454

56742

336/Bu080

57422

336.7/Wh530

58922

336.2/Wh320

59003

336/Re006

58512
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166

167

168
169
170
171
172
173

174
175

176
177
178
179
180
181

182
183
184
185
186

Health care cost containment: challenge to
industry : A research study prep. for the
Financial Executives Research Foundation /
1980
Smith, Dan Throop. An analysis of value
added taxation in the context of the tax
restructuring act of 1980 : [A research study
a. report] prep. for the Financial Executives
Research Foundation / 1981
The Economic impact of the introduction of
VAT : [A research study a. report prep. for
the Financial Executives Research
Foundation] / 1982
Financial planning for greater profits :
Objectives, techniques, and company
practices / 1960
The Development of financial managers : /
1970
Ture, Norman B. The effects of tax policy on
capital formation : / 1977
Pelomm, Norman E. Managing capital
expenditures : / 1963
Managing company cash : / 1961
Schiff, Michael. Business experience with
value added taxation : A reserch study a.
report prep. for the Financial Executives
Research Foundation / 1974
Gitman, Lawrence J., Personal finance : /
1984
Seed, Allen H., The funds statement
structure and use : A research study a. report
prep. for Financial Executives Research
Foundation / 1984
Two faces of debt : Reading in economics
and finance from the Federal Reserve Bank
of Chicago / 1978
The Federal Reserve System : Purposes and
functions / 1979
Johnson, Roger T. Historical beginnings ...
The Federal Reserve : / 1988
Calman, Robert F. Linear programming and
cash mmanagement/CASH ALPHA : / 1968
Financial research and management
decisions : / 1967
Кредитование и расчеты в строительстве :
Учеб. пособие для вузов по направлению
"Управление", спец. "Экономика и упр. в
стр-ве" / 1993
Golub, Steven J. Summary reporting of
financial information : moving toward more
readable annual reports : [in 2 vol.] / 1983
Harkins, Edwin P. Corporate debt
management : / 1968
Hamel, Henry G. Commercial banking
arrangements : / 1968
Merchant, Kenneth A. Fraudulent and
questionable financial reporting : A corporate

336/He026

59017

336.2/Sm580

59019

336.2/Ec800

59020

336/Fi610

59603

336/De933

59605

336.2/Tu620

59612

336/Pe650
336.7/Ma450

59129
59132

336.2/Sc300

59070

336/Gi845

59571

336/Se112

59079

336/Tw600

59462

336.7/Fe120

60390

336.7/Jo266

60957

336.7/Ca241

60964

336/Fi610

60968

336.7/Ź79

14667

336/Go382

61822

336.7/Ha553

63507

336.7/Ha322

63510

336/Me585

63576
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perspective / 1987

187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198

199
200
201
202
203
204
205
206

207

Hawawini, Gabriel A. Instructor's manual with
test bank for Lawrence S.Ritter and William
L.Silber's Principles of money, banking, and
financial markets, 4th,rev.ed. : / 1983
Loeb, Marshall. Marshall Loeb's 1986 Money
guide : / 1985
Weston, J. Fred The scope and methodology
of finance : / 1966
Curtis, Edward T. Company organization of
the finance function : / 1962
Buckley, John W. Income tax allocation : An
inquiry into problems of methodology &
estimation / 1972
Inflation: are we next ? : hyperinflation and
solutions in Argentina, Brazil, and Israel /
1990
Walter, James E. Financial strategies for
managers : techniques for success / 1990
Enzyklopaedisches Lexikon fuer das Geld-,
Bank- und Boersenwesen : / 1957
Friedman, Milton, The optimum quantity of
money, and other essays / 1973
Boulding, Kenneth E. The economy of love
and fear : A preface to grants economics /
1973
Johnson, Harry G. Further essays in
monetary economics / 1972
Anderson, William H. Financing modern
government : The political economy of the
public sector / 1973
Vaubel, Roland. Choice in European
Monetary Union : 9th Wincott Memorial
Lecture delivered at the Institute of Bankers,
London, 6 Dec., 1978 / 1979
The Commercial Bank of Kuwait : / 1985
Dalgaard, Bruce R. Money, financial
institutions, and economic activity : / 1987
Steuerfall und Loesung : Steuerklausuren
und Seminarfaelle mit
Loesungsvorschlaegen / 1978
Johnson, Harry G. Beitraege zur Geldtheorie
und Geldpolitik : / 1969
Biergans, Enno. Einkommensteuer und
Steuerbilanz : / 1985
Mundell, Robert A. Monetary theory :
Inflation, interest, and growth in the world
economy / 1971
Hagenmueller, Karl Fr. Der Bankbetrieb : /
1978
Kandlbinder, Hans Karl. Liquiditaet aus
Debitoren : Planung und qualitative Kontrolle
von Aussenstaenden und
Zahlungseingaengen / 1980
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Readings for the Economics of money,
banking, and financial markets / 1992
Godfrey, Neale S. Nauda neaug kokos :
grāmata par to, kā iemācīt bērnus rīkoties ar
naudu / 1994
Financial decision making under uncertainty :
/ 1977
Outline of Japanese economy and finance : /
1964
Mathematical methods in investment and
finance : / 1972
Stucken, Rudolf. Deutsche Geld- und
Kreditpolitik : 1914 bis 1953 / 1953
Bank- und Boersenlexikon : / 1961
Wöhe, Günter Die Steuern des
Unternehmens : / 1975
Ungerer, Martin. Der Personalkredit :
Erscheinungsformen und wirtschaftliche
Bedeutung / 1959
Brehmer, Ekhard. Struktur und
Funktionsweise des Geldmarktes der
Deutschen Bundesrepublik seit 1948 : / 1956
Helbling, Carl. Unternehmungsbewertung
und Steuern : Mit besonderer
Beruecksichtigung der Verhaeltnisse in der
Schweiz und in der Bundesrepublik / 1974
Obst, Georg. Geld-, Bank- und
Boersenwesen : Ein Handbuch / 1967
Enzyklopaedisches Lexikon fuer das Geld-,
Bank- und Boersenwesen : / 1957
Oppermann, Georg. Boersen- und
Wertpapiergeschaefte : / 1957
Dolan, Edwin G. Деньги, банковское дело и
денежно-кредитная политика / 1994
Stochastic optimization models in finance /
1975
Wrightsman, Dwayne. An introduction to
monetary theory and policy : / 1976
Heissmann, Ernst. Steuerfragen der
Betrieblichen Altersversorgung : / 1957
Garman, E. Thomas. Personal finance : /
1988
Акции и другие ценные бумаги : работа
брокера на фондовой бирже / 1992
Kamerschen, David R. Money and banking :
/ 1988
Hazans, Mihails. Kā aug nauda : Ievads
finansu matemātikā / 1994
Bailard, Thomas E. Personal money
management : / 1980
VanCaspel, Venita. The power of money
dynamics : / 1983
Bay, Wolf. Dividenden, Steuern und
Steuerreformen : Ein internationaler
Vergleich / 1990
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Schierenbeck, Henner. Modernais banku
kontrolings : uz ienesumu orientētas banku
vadīšanas pamati / 1998
Individual taxation : 1992 edition / 1991
Roden, Peyton Foster. Finance :
Environment and decisions / 1986
Stigum, Marcia. The money market : / 1990
Duvic, Robert C. Instructor's manual with
transparency masters [for] Financial
management: concepts and applications [by]
Ramesh K. S. Rao : / 1987
Ritter, Lawrence S., Money : / 1984
Bornhofen, Manfred. Lösungsheft
Steuerlehre : [Veranlagung 1991] / 1991
Bornhofen, Manfred. Steuerlehre :
[Veranlagung 1991] / 1991 [Bd.2]
Bornhofen, Manfred. Steuerlehre :
[Veranlagung 1991] / 1991 [Bd.1]
Zima, Petr, Mathematics of finance : / 1988
Lekachman, Robert. Inflation : The
permanent problem of boom and bust / 1973
Annual report / 1989 [1989, Vol.1989]
Salces, Alejandra Mizala. Financial market
liberalization in Chile, 1973-1982 : / 1991
Hakim, Miguel. The efficiency of the Mexican
stock market : / 1992
Inflation and growth in Latin America : / 1964
Масленченков, Ю. С. Финансовый
менеджмент в коммерческом банке : /
1997
Redhead, Keith, Управление финансовыми
рисками / 1996
Коваленко, Е. Г. Англо-русский словарь
банковской терминологии : более 21 000
терминов / 1994
Корельский, Владимир Федорович,
Толковый биржевой словарь : около 5000
терминов с эквивалентами на английском
языке = Stockbrokers' dictionary :
approximately 5000 entries with English
equivalents / 1996
Zhukov, Stanislav. Monetary aspects of
Russian transition : / 1993
Вексель : 100 вопросов и ответов : метод.
пособие / 1995
Ефремов, Игорь Александрович. Учет и
анализ валютных операций в
коммерческих банках : / 1995
Кочович, Елена. Финансовая математика :
Теория и практика финансово-банковских
расчетов / 1994
Балабанов, И. Т. Финансы граждан : (Как
россиянам создать и сохранить богатство)
/ 1995
Standort Bestimmung : Entwicklungslinien
der deutschen Kreditwirtschaft / 1984

336.7/Ši660
336.2/In147

120603
87457

336/Ro173
336.7/St454

87700
91194

336/Du970
336/Ri871

89448
91227

336.2/Bo725

12675

Bd.2

336.2/Bo725

96663

Bd.1

336.2/Bo725
336/Zi590

96663
95228

336.7/Le410
336.7/Se907

97042
135784

336.7/Sa262

99226

336.7/Ha226
336.7/In280

99233
97143

336.7/Ă315

100834

1989, Vol.1989

336/Š96

15979

336.7/Ź562

12311

336.7/Ź663/UZ

100280

336.7/Mo336

101006

336.7/Ā269

100727

336.7/Å924

100732

336.7/Ź758

100734

336/Į20

102289

336.7/St107

102726

207

258

259

260
261
262
263

264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277

Основы банковского менеджмента :
учебное пособие для банковских школ и
колледжей, ведущих подготовку
специалистов по спец. "Банковское дело" /
1995
Банковский надзор и аудит : учебное
пособие для банковских школ и
колледжей по спец. "Банковское дело" /
1995
Garner, Daniel R. Привлечение капитала :
учебное пособие для вузов и слушателей
образовательных учреждений
пловышения квалификации, обучающихся
по направлению "менеджмент" / 1995
Madura, Jeff, Financial markets and
insitutions : / 1989
Ковни, Шерри Де. Стратегии
хеджирования / 1996
Панова, Г. С. Анализ финансового
состояния коммерческого банка : / 1996
Налоги : [учебное пособие для вузов по
направлению "Экономика",
специальностям "Финансы и кредит" и
"Бухгалтерский учет и аудит" / 1997
Нечаева, И. М. Финансовый и банковский
менеджмент : Французско-русский
профессиональный словарь / 1995
Банковские операции : учебное пособие
для банковских школ и колледжей по
спец. "Банковское дело" / 1996
Cullis, John G. Public finance and publice
choise : Analytical perspectives / 1992
Уткин, Э. А. Банковский маркетинг :
учебное пособие для банковский школ и
колледжей, по спец. "Банк. дело" / 1995
Negative Einkommensteuer : Gibt es
pragmatische Loesungen? / 1996
Черкасов, В. Е. Финансовый анализ в
коммерческом банке : / 1995
Практическое руководство по трасту :
[Фирма] Куперс и Лайбрэнд / 1995
Investment mathematics and statistics : /
1993
Strong, Robert A. Portfolio construction,
management and protection : / 1993
Elton, Edwin J., Modern portfolio theory and
investment analysis / 1995
Антонов, Н. Г. Денежное обращение,
кредит и банки / 1995
Березина, Майя Павловна.
Межбанковские расчеты : Практическое
пособие / 1994
План счетов бухгалтерского учета в
коммерческих банках (кредитных
учреждениях) РФ : / 1996
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Практический курс бухгалтерского учета в
современном банке / 1996
McLaughlin, David J., Ценные бумаги: как
добиться высоких доходов : приложение к
учебнику "Основы инвестирования" Л. Дж.
Гитмана, М. Д. Джонка / 1999
Севрук, Велисава Т. Банковский
маркетинг / 1994
Астахов, В. П. Анализ финансовой
устойчивости фирмы : процедуры,
связанные с банкротством / 1996
Черкасов, В. Е. Банковские операции :
маркетинг, анализ, расчеты : Учебнопрактическое пособие / 1995
Львов, Владимир Сергеевич. Анализ
финансового состояния коммерческих
банков : Описательная модель / 1996
Banku darbība : / 1997
Пластиковые карточки : Англо-русский
толковый словарь терминов
международной практики безналич.
расчетов на основе пластиковых карточек
= Plastic cards : English-Russian dictionary
of terms of international card payment
systems : Более 2 100 терминов / 1997
Kaufman, George G. The U.S. financial
system : money, markets, and institutions /
1989
Govindaraj, Ramesh. Health expenditures in
Latin America : / 1995
Roe, Alan. International finance strategies for
developing countries : / 1992
Fan, Qimiao. Government financial transfers
and enterprise adjustments in Russia,with
comparisons to Central and Eastern Europe :
/ 1994
Adjustment lending policies for sustainable
growth : / 1990
Dictionary of finance and banking : [From
international to personal finance] / 1997
Feder, Michal E. Money minder : Simplify,
organize and manage your personal financial
records / 1989
Corporate governance in transitional
economies : insider control and the role of
banks / 1995
Glosārijs / 2010 [1. d.]
Public finance in a changing world / 1998
Nissanke, Machiko. Financial integration and
development : liberalization and reform in
sub-Saharan Africa / 1998
Van Horne, James C., Основы управления
финансами / 1997
Рябова, Р. И. Лизинг. Бухгалтерский учет
и налогообложение : Практическое
пособие / 1998
The Handbook of risk management and
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analysis : / 1998
О штрафных санкциях : За нарушение
налогового законодательства, платежей
во внебюджетные фонды, правил ведения
расчетов, учета и отчетности :
Практическое пособие бухгалтера / 1997
Mandelbrot, Benoit B., Fractals and scaling
in finance : Discontinuity, concentration, risk /
1997
Howells, P. G. A., Financial markets and
institutions : / 1998
Financial markets regulation : a practitioner's
perspective / 1997
Miller, Roger LeRoy. Essentials of money,
banking, and financial markets / 1997
Laidler, David E. W., The demand for money
: theories, evidence, and problems / 1993
Введение в банковское дело : учебное
пособие / 1997
Brigham, Eugene F., Энциклопедия
финансового менеджмента / 1998
Budžets un finanses : 1997
Downes, John, Финансовоинвестиционный словарь / 1997
Jones, E. B. Деловые финансы / 1998
Солянкин, Александр Анатольевич.
Компьютеризация финансового анализа и
прогнозирования в банке / 1998
Kolb, Robert W., Финансовые деривативы :
Учебник / 1997
Деньги, кредит, банки : учебник для вузов
по экономическим специальностям / 1998
Rose, Peter S. Банковский менеджмент :
предоставление финансовых услуг / 1997
Финансы. Толковый словарь : англорусский / 1998
Friedman, Milton, Если бы деньги
заговорили-- / 1999
Rouse, C. Nicholas. Bankers' lending
techniques : / 1995
Ширинская, Зинаида Георгиевна.
Бухгалтерский учет и операционная
техника в банках : учебник для вузов по
специальностям "Финансы и кредит",
"Бухгалтерский учет и аудит" / 1998
Lippi, Francesco. Central bank
independence, targets and credibility :
political and economic aspects of delegation
arrangements for monetary policy / 1999
Brunner, Karl. Monetary theory and monetary
policy : / 1997
Groeneveld, Johannes M. Inflation patterns
and monetary policy : lessons for the
european central bank / 1998
Coult, Helen. Management in banking : /
1992
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Stocker, Ferry. Der Euro : kritischer Dialog :
das fuer und Wider die Europaeische
Waehrungsunion und die Grundbegriffe zur
Europaeischen Waehrungsunion / 1997
Schierenbeck, Henner. Ertragsorientiertes
Bankmanagement : / 1997
Schierenbeck, Henner. Bankassurance :
institutionelle Grundlagen der Bank- und
Versicherungsbetriebslehre / 1993
Private Banking - die Herausforderung fuer
den Finanzplatz Schweiz : Tagungsband
zum 5. Basler Bankentag 20. November
1997 / 1998
Справочник банкира / 1998
Insurance : diploma in mortgage lending /
1996
Apps, Rod. The monetary and financial
system : / 1996
KodoliĦa, Ieva. NodokĜi : mācību līdzeklis
kursa apguvei studiju programmā
"UzĦēmējdarbības vadība" / 1998
Fischer, Edwin O. Finanzwirtschaft fuer
Anfaenger : / 1996
Money markets . 1996
Derivatives : / 1996
Corporate credit risk : / 1996
Strick, J. C. Canadian public finance : / 1992
Financial services marketing : a reader /
1997
Budgetary policy modelling : public
expenditures / 1997
Fry, Maxwell J., Central banking in
developing countries : objectives, activities
and independence / 1996
Monetary standards and exchange rates /
1997
Neave, Edwin H. Financial systems :
principles and organisation / 1998
The foundations of monetary economics : /
1999
Par nodokĜu maksāšanas kārtību ; Par
nodokĜu parādu aprēėināšanu un dzēšanu ;
Par nodokĜu parādu kapitalizāciju : ar groz.
un papild., kas izsludināti līdz 1999.g.
15.febr. : Latvijas Republikas normatīvie akti.
1999
Sēle, A. Dokumentārie maksājumi :
kredītiestāžu specializācijas studiju kursa
mācību metodiskais materiāls / 1998
Гавришина, К. С. Dictionnaire commercial et
financier : français-anglais-russe =
[Commercial and financial dictionary :
French-English-Russian = Торговофинансовый словарь : французско-англорусский] / 1993
Parker, R. H. Understanding company
financial statements : / 1994
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Bank- und Versicherungslexikon : / 1994
Lībermanis, Georgs, Nauda, inflācija / 1999
Modern public finance : 1994
Mishkin, Frederic S. The economics of
money, banking, and financial markets /
1998
Schierenbeck, Henner. Ertragsorientiertes
Bankmanagement : Conrolling in
Kreditinstituten / 1995
Andrews, Emily S. Pension policy and small
employers : at wtat price coverage ? / 1989
Zvejnieks, Alberts, NodokĜi un nodevas :
mācību grāmata / 1998
Vaidere, Inese, Development of the banking
system in Latvia : 1988-1993 / 1999
Zmarzly, Stefan. Finanzinnovationen und
Geldmengensteuerung : / 1990
Гавришина, К. С. Банковско-биржевой
словарь : французский, английский,
русский : около 24 000 терминов =
Dictionnaire de banque et de bourse :
francais, anglais, russe : environ 24 000
termes = Dictionary on banking and
ezchange : french, english, russian : approz.
24 000 entries / 1999
Петров, Валерий Станиславович.
Депозитарий на рынке ценных бумаг :
зарубежный и российский опыт,
практические рекомендации и методики,
материалы для сдачи специализир.
экзамена / 1999
Современный финансово-кредитный
словарь / 1999
Jahresbericht. 1988 [1988]
Gada pārskats / 1997 [1997, Vol.1997]
Doerig, Hans-Ulrich. Универсальный банк банк будущего : финансовая стратегия на
рубеже века / 1999
Asset/liability management of financial
institutions : maximizing shareholder value
through risk-conscious investing / 2003
BiĜetens / 1994 [2000, Nr.1]
Annual report. 1995 [1995, Vol.1994-1995,
Nr.1415 H]
Annual report. 1995 [1996, Vol.1995-1996,
Nr.1416 H]
Lībermanis, Georgs, Nauda, inflācija / 2005
Vērtspapīru tirgus tendences : [analītisks
apskats] / 2000 [2000, Nr.7(52)]
Likums par iedzīvotāju ienākuma nodokli.
2008
Oliveira, João do Carmo. Czech Republic :
intergovernmental fiscal relations in the
transition / 2001
Heffernan, Shelagh, Modern banking in
theory and practice / 2001
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9. Maăistra darbu izstrādāšanas metodiskie
norādījumi
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Latvijas Universitāte
Ekonomikas un vadības fakultāte
Finanšu katedra

BAKALAURA, MAĂISTRA DARBU,
DIPLOMDARBU UN KURSA DARBU
IZSTRĀDĀŠANAS UN AIZSTĀVĒŠANAS
METODISKIE NORĀDĪJUMI

Latvijas Universitāte, 2004
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BBK 65

Bakalaura, maăistra darbu, diplomdarbu un kursa darbu izstrādāšanas un aizstāvēšanas
metodiskie norādījumi.

Metodiskie norādījumi paredzēti bakalaura, maăistra un profesionālo studiju programmu
finanšu un kredīta novirziena studentiem.
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Ievads
Metodisko norādījumu mērėis ir Pirmkārt, iepazīstināt studentus ar prasībām, kādas jāievēro, lai izpildītu tādu studiju programmas
neatĦemamu daĜu, kā kursa darba un studiju nobeiguma darba izstrādāšana un aizstāvēšana.
Otrkārt, sniegt studentiem metodisku palīdzību kursa darbu un studiju nobeiguma darbu
izstrādāšanā atbilstoši izvirzītajām prasībām.
Metodisko norādījumu izstrādāšanā ir izmantoti šādi materiāli:
Akadēmiskās un profesionālās studijas reglamentējošie dokumenti (Atb. L.Spruăe. – Rīga: LU,
1998. – 109 lpp.)
Bakalaura, maăistra darbu, diplomdarbu un kursa darbu izstrādāšanas un aizstāvēšanas
metodiskie norādījumi (Sast. E. Zelgalvis.- Rīga: LU, 1999. – 27 lpp.)
Bakalaura darba un kursa darba izstrādāšanas un aizstāvēšanas metodiskie norādījumi (Sast.
K.Krūzs. – Rīga: LU, 1995. – 35 lpp.)
Metodiski norādījumi maăistra darba izstrādāšanai un aizstāvēšanai (Sast. prof. R.Garleja. –
Rīga: LU, 1995. – 14 lpp.)

Metodisko norādījumu izstrādāšanā ir Ħemta vērā Finanšu institūta mācībspēku ilggadēja
pieredze kursa darbu un studiju nobeiguma darbu vadīšanā, recenzēšanā un aizstāvēšanas
organizēšanā, kā arī finansu un kredīta studiju virziena īpatnības.
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1. Vispārīgie norādījumi
1.1. Ekonomikas bakalaura un profesionālo studiju programmas līdz ar citiem studiju
veidiem paredz kursa darbu izstrādāšanu un aizstāvēšanu. Kursa darbs ir rakstveidā
noformēts studenta patstāvīgs pētījums par aktuālu finanšu kredīta vai naudas problēmu
attiecīga studiju kursa programmas ietvaros. Kursa darba izstrādāšanas un aizstāvēšanas
mērėis ir iegūt prasmes un iemaĦas apgūto teorētisko zināšanu lietošanā konkrētas
problēmas risināšanā.
1.2. Bakalaura studijas noslēdzas ar bakalaura darba izstrādāšanu un aizstāvēšanu bakalaura
pārbaudījumu komisijā (BPK). Bakalaura darbs ir patstāvīgs zinātnisks pētījums par
Latvijas tautsaimniecībā, tās kādā konkrētā nozarē vai finanšu institūcijā aktuālu finanšu,
kredīta vai naudas problēmu.
1.3. Diplomdarbs ir profesionālo studiju nobeiguma darbs, kas veltīts kādas praktiskas
problēmas izpētei vai atsevišėa objekta analīzei.
1.4. Maăistra darbs ir studiju virzienam atbilstošas globālas problēmas vai konkrēti Latvijas
tautsaimniecībā pastāvošas problēmas zinātnisks pētījums ar teorētisku pamatojumu un
empīriskā materiāla analīzi.
1.5. Kursa darbs, bakalaura darbs, diplomdarbs un maăistra darbs ir zinātnisks pētījums,
tāpēc tiem ir jāatbilst zinātniska darba pamatprasībām:
•
jābūt aktuālas zinātniskas vai metodoloăiskas problēmas patstāvīgam pētījumam;
•
jābalstās uz speciālās literatūras dziĜām studijām, ekonomiskās informācijas un
datu avotu (arī nepublicēto) pilnīgas izmantošanas vai personiski veiktu
eksperimentu, lietojot mūsdienu pētīšanas un datu apstrādes metodes;
•
jāsatur pētījuma gaitas un rezultātu precīzs, loăisks un saprotams izklāsts, no
pētījuma rezultātiem izrietošie autora secinājumi un priekšlikumi;
•
darba plānam jānodrošina secīgs problēmas risinājums atbilstoši izvirzītajam
mērėim un uzdevumiem, jābūt pārejai no viena jautājuma uz otru;
•
jāievēro vispārpieĦemtie literatūras avotu un nepublicēto materiālu izmantošanas
noteikumi – (sk. turpmāk);
•
visā darbā jālieto vienota, nepārprotama terminoloăija un saīsinājumi.
1.6.
Par kursa darba un studiju nobeiguma darba kvalitāti, datu, aprēėinu, secinājumu un
priekšlikumu pareizību šo metodisko norādījumu un zinātniskā vadītāja norādījumu
ievērošanu, darba iesniegšanu un aizstāvēšanu noteiktajā termiĦā ir atbildīgs students –
darba autors.

2. Kursa darbu un studiju nobeiguma darbu tematika
2.1. Kursa darbu un studiju nobeiguma darbu tematikai pēc būtības un pēc formulējuma jāsatur
aktuāla finanšu, kredīta vai naudas problēma. Minētos darbus var izstrādāt arī par
problēmām, kuras robežojas ar citām zinātnes nozarēm. Temats var būt gan ar izteiktāku
teorētisku, gan praktisku raksturu. Aktualitāti nosaka attiecīgās problēmas reāla pastāvēšana
ekonomiskajā teorijā vai saimnieciskajā praksē, problēmas izpētes pakāpe. Kursa darba
tematam pamatā jāatbilst attiecīgā studiju kursa programmai.
2.2. Studiju nobeiguma darbā ieteicams studentiem turpināt kursa darbos veiktos pētījumus.
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2.3. Finanšu institūta mācībspēki – potenciālie kursa darbu vadītāji izstrādā un piedāvā
studentiem orientējošu kursa darbu tematiku. Tematu saraksti atrodas Institūta studiju daĜā.
Studentiem noteiktā termiĦā jāierodas studiju daĜā un jāizvēlas (pierakstoties) tā vai cita
mācībspēka piedāvātais kursa darba temats. Students var piedāvāt arī savu tematu.
2.4. Studiju nobeiguma darba tematu parasti piedāvā students. Tematu studenti izvēlas, Ħemot
vērā savas zinātniskās un profesionālās intereses, datu avotu un literatūras pieejamību, kā
arī konkrēta uzĦēmuma, bankas vai darba vietas intereses. Studiju nobeiguma darbus
ieteicamas izstrādāt pēc banku, finanšu iestāžu, uzĦēmumu, ministriju pasūtījuma. Institūta
mācībspēki var izstrādāt rekomendējamo tematiku.
2.5. Institūta direktoram adresētā iesniegumā students lūdz apstiprināt izvēlēto darba tematu
(1.pielikums). Vienlaicīgi ar tematu tiek apstiprināts darba zinātniskais vadītājs. Lai darba
temata izvēle nebūtu nejauša, iesniegumā jāpamato izvēlētā temata aktualitāte, risināmā
problēma jeb analizējamais objekts, pētīšanas datu bāze un metodes.
2.6. Gadījumā, ja izvēlētais temats pēc Finanšu institūta direktora un potenciālā zinātniskā
vadītāja domām nav aktuāls, attiecīgā studenta zināšanu līmenis neatbilst temata
problemātikas prasībām vai var rasties grūtības praktisko materiālu iegūšanā utt., studenta
izvēlēto tematu neapstiprina un uzdod izvēlēties citu tematu.

3.

Kursa darbu un studiju nobeiguma darbu vadīšana

3.1. Par darba zinātnisko vadītāju var būt Finanšu institūta, cita institūta vai katedras
mācībspēks, zinātniskais darbinieks, banku, finanšu iestāžu augsti kvalificēts speciālists,
kuram ir augstākā izglītība. Par maăistra darba vadītāju var būt persona ar doktora vai
habilitētā doktora zinātnisko grādu.
3.2. Ja izvēlētā studiju nobeiguma darba izstrādes vadība prasa sevišėi specifiskas zināšanas,
līdz ar darba zinātnisko vadītāju var apstiprināt arī oficiālu konsultantu, parasti no praksē
strādājošo speciālistu vidus. Studentam ir tiesības konsultēties ar jebkuru LU mācībspēku.
3.3. Zinātniskā vadītāja pienākumos ietilpst:
sniegt palīdzību pētījuma virziena noteikšanā un temata precizēšanā;
konsultēt, sastādot darba sākotnējo un galīgo plānu, kā arī veidojot darba struktūru;
konsultēt, izvēloties literatūru, citus pētījuma avotus un pētīšanas metodes;
izskatīt atsevišėas darba daĜas un visu darbu kopumā un norādīt uz nepieciešamām
izmaiĦām un papildinājumiem;
•
izskatīt galīgi pabeigtu darbu.
3.4. Studenta pienākums ir •
•
•
•

•
darba zinātniskā vadītāja noteiktajos termiĦos ierasties uz konsultācijām;
•
uzklausīt vadītāja norādījumus un ievērot tos;
•
uzrādīt vadītājam izpildīto darbu vai mutiski ziĦot par paveikto;
•
darba izstrādāšanas gaitā obligāti ievērot šos Metodiskos norādījumus;
•
stingri ievērot noteikto darba izstrādāšanas un iesniegšanas kalendāro grafiku.
3.5. Ja students nepilda 3.4. punktā minētos pienākumus, zinātniskais vadītājs nedod savu
piekrišanu aizstāvēt iesniegto darbu. Nav pieĜaujama pabeigta darba iesniegšana bez
pētījuma virziena un darba plāna saskaĦošanas ar zinātnisko vadītāju.
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4.

Kursa darba un studiju nobeiguma darba apjoms un struktūra

4.1. Kursa darbam un studiju nobeiguma darbiem jābūt Times New Roman datorrakstā. Kursa
darba apjomam jābūt 25-30 lappuses , diplomdarba apjomam 60-70 lappuses, bakalaura
darba 70 –80 lappuses un maăistra darba 80 –100 lappuses datorrakstā (bez pielikumiem).
4.2. Darba rekomendējamā struktūra ir šāda (% no kopējā darba apjoma):
• ievads 2-5 %
• darba pamatdaĜa 65 – 85 %
• secinājumi un priekšlikumi 5 – 6 %.
4.3. Kursa darbam un studiju nobeiguma darbam ir noteikta struktūra. Darbs sastāv no:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

titullapas (2. un 3.pielikuma)
satura rādītāja (4.pielikums);
anotācijām (studiju nobeiguma darbam);
saīsinājumu un nosacīto apzīmējumu saraksta (ja tas ir nepieciešams)
ievada;
pētījuma izklāsta (pamatdaĜas);
secinājumiem un priekšlikumiem;
izmantotās literatūras un avotu saraksta;
galvojuma (studiju nobeiguma darbam, 5.pielikums);
pielikumiem ( ja tie ir nepieciešami);
izziĦas par aizstāvēšanas rezultātiem (studiju nobeiguma darbam, 6.pielikums);
tukšas neaizlīmētas aploksnes (studiju nobeiguma darbam).

5.

Kursa darba un studiju nobeiguma darba izstrādāšana

5.1. Pēc temata un zinātniskā vadītāja apstiprināšanas studentam nekavējoties jāierodas pie
vadītāja uz ievirzes konsultāciju. Konsultācijas laikā tiek saskaĦoti darba pamatvirziens,
pētāmās problēmas jeb analizējamais objekts, pamatliteratūra un datu avoti, pētīšanas
metodes.
5.2. Lai darbs tiktu izstrādāts nepieciešamajā kvalitātē un aizstāvēts noteiktajā termiĦā
studentam, konsultējoties ar vadītāju, jāsastāda darba izstrādes plāns. Tas ietver šādas
sastāvdaĜas:
• darba struktūras plānu
• apgūstamās literatūras un datu avotu provizorisko sarakstu;
• darba izstrādes un tehniskās izveides kalendāro grafiku.
5.3. Darba struktūras plānā parāda nodaĜu un apakšnodaĜu nosaukumus un to secību, šī plāna
sākotnējo variantu sastāda pēc vispārējas iepazīšanās ar darba tematu pēc ievirzes
konsultācijas un iepazīšanās ar pamatliteratūru. Plāna sākotnējā varianta uzdevums ir
nodrošināt mērėtiecīgu speciālās literatūras lasīšanu un faktisko materiālu vākšanu un
apstrādi atbilstoši darba struktūrai.
Darba struktūras plāna galīgais variants tiek izveidots, koriăējot plāna sākotnējo variantu
pēc speciālās literatūras lielākās daĜas izstrādāšanas un pamatīgas iepazīšanās ar faktisko
materiālu.
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Darba struktūras plānu darba gaitā var mainīt vairākkārt atkarībā no atziĦām, kādas rodas,
studējot speciālo literatūru, vācot un apstrādājot faktisko materiālu. Darba struktūras
grozījumi saskaĦojami ar tā vadītāju.
5.4. Izstrādājot un koriăējot darba struktūras plānu, jānodrošina darba struktūras atbilstība
tematam un izvirzītajam darba mērėim. NodaĜu un apakšnodaĜu nosaukumi nedrīkst sakrist
ar darba nosaukumu (tematu).
Darba vadītājam ir tiesības prasīt no darba autora anotāciju, t.i., darba satura un
problemātikas īsu aprakstu.
5.5. Darbā izvirzītās problēmas risināšanai nepieciešamo speciālo literatūru un datus sameklē
pats darba autors. ViĦš sastāda sarakstu un ar to iepazīstina vadītāju, kurš dod savu
atzinumu par literatūras un datu avotu izvēles pietiekamību un virzienu.
5.6. Darba izstrādes un tehniskās izveides kalendārajā grafikā nosaka literatūras studēšanas,
materiālu vākšanas un darba atsevišėu nodaĜu uzrakstīšanas termiĦus. Šī plāna mērėis ir
nodrošināt darba savlaicīgu izstrādāšanu un iesniegšanu aizstāvēšanai.
5.7. Kursa darbā un studiju nobeiguma darbā kā zinātniskā darbā jāaptver izziĦas procesa un
zinātniskā vispārinājuma trīs stadijas:
• faktu, procesu, tendenču konstatēšanu;
• faktu un tendenču analīze, tos ietekmējošo faktoru atklāšana, analīzes rezultātu
novērtēšanu;
• rekomendācijas trūkumu likvidēšanai.
Nav pieĜaujams vienīgi izlasītās literatūras īss pārstāsts un konstatēto faktu vienkārša
“fotogrāfija”. Galvenais ir prast faktus analizēt, pareizi novērtēt analīzes rezultātus un uz to
pamata izdarīt pareizus secinājumus un izvirzīt priekšlikumus. Jebkurā kursa darbā un
studiju nobeiguma darbā jāietver kaut neliels oriăināls jaunrades elements. Šis ir galvenais
kritērijs, pēc kura vērtē darbu.
5.8. Studiju nobeiguma darbam jāsatur anotācijas trīs valodās (divas no tām svešvalodas).
Katras anotācijas apjomam jābūt ne vairāk kā vienu lappusi garam. Tajā jāatspoguĜo darba
mērėis, galvenie secinājumi un priekšlikumi.
5.9. Jebkura kursa darba un studiju nobeiguma darba svarīga daĜa ir ievads, kurā jāietver:
• temata aktualitātes pamatojums, t.i., jāparāda, kāpēc attiecīgais temats ir izvēlēts darba
izstrādāšanai;
• darba mērėis;
• darba mērėa sasniegšanai veicamo uzdevumu formulējums;
• darba uzbūves (struktūras) pamatojums;
• pētīšanas metožu raksturojums;
• temata sašaurināšanas vai paplašināšanas pamatojums;
• pētījuma periods;
• darbā lietoto saīsinājumu skaidrojums;
• norādījumi par atsauču lietošanas īpatnībām;
• literatūras un datu avotu raksturojums.
5.10. Temata aktualitāte jāpamato no diviem viedokĜiem:
Pirmkārt, tas jādara no aktuālu ekonomisku problēmu risināšanas viedokĜa. Jāparāda
kāda nozīme ir darba tematā ietvertai problēmai kopējo ekonomisko uzdevumu risināšanā
atsevišėā bankā, uzĦēmumā, nozarē, valstī kopumā.
Otrkārt, temata aktualitāte jāpamato no problēmas nepietiekamas izpētes viedokĜa. To
savukārt raksturo problēmas nepietiekams atspoguĜojums esošajā speciālajā literatūrā un
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nepilnības un trūkumi saimnieciskajā praksē, likumdošanā u.tml. TādēĜ ievadā jādod
svarīgāko publikāciju īss raksturojums, jānorāda, kādi jautājumi ir risināti nepilnīgi un kādā
virzienā savu pētījumu iecerējis veikt darba autors.
5.11. Darba mērėa un izpētes objekta formulējumam jābūt konkrētam, īsam un precīzam, tam
jāizriet no darba aktualitātes pamatojuma. Mērėa formulējums nedrīkst darbu virzīt
aprakstošā virzienā, piem., “aplūkot”, “raksturot”, “izskatīt” u.tml. Darba mērėi nevar arī
formulēt kā risināmo jautājumu uzskaitījumu. Piemēram, bakalaura darba mērėis ir
iepazīties ar literatūru par kredīta būtību un nepieciešamību, ar likumu par nodokĜiem,
savākt un apstrādāt nepieciešamo skaitlisko materiālu. Darba mērėis ir jāformulē kā
galamērėis. Piemēram, bakalaura darba mērėis ir uz Latvijas komercbanku datu analīzes
pamata izstrādāt priekšlikumus banku kredītpolitikas pilnveidošanai. Pakārtoto jautājumu
risināšana jāpamato ar nepieciešamību sasniegt galamērėi. Šis pamatojums nosaka arī darba
struktūru.
5.12. Pēc izvirzītā mērėa ir nepieciešams noteikt risināmos uzdevumus tā sasniegšanai. Tie
atspoguĜo darba galveno saturu. Piemēram,
- speciālajā literatūrā izpētīt ārvalstu komercbanku pieredzi kredītpolitikas veidošanā un
īstenošanā;
- analizēt un izvērtēt Latvijas Bankas ieteikumus komercbankām kredītpolitikas
izstrādāšanā;
- analizēt komercbanku kredītieguldījumu apjomu un struktūru (dinamikā);
- analizēt kreditēšanas noteikumus un procenta politiku (vienā vai vairākās
komercbankās);
- uz analīzes pamata izstrādāt priekšlikumus komercbanku kredītpolitikas pilnveidošanai.
5.13. Darba struktūras pamatojumā jānorāda, kāpēc darbā būs tieši tādas nodaĜas un kāpēc tajās
aplūkos tieši tos un ne citus jautājumus. Nedrīkst pieĜaut bieži sastopamo kĜūdu, ka
pamatojot darba uzbūvi, īsi atstāsta nodaĜu un apakšnodaĜu nosaukumus jeb jautājumus, kas
tiks izskatīti darbā. Uzbūves pamatojumam jāatbild uz jautājumu “kāpēc?”, bet ne uz
jautājumu “ kas?”.
5.14. Ievadā jānorāda kādas pētīšanas metodes autors lietos un jāpamato kāpēc lietos tieši tādas
metodes. Var būt ekonomiskās analīzes, statistiskās analīzes (salīdzināšana, grupēšana,
vidējo un relatīvo lielumu aprēėināšana, dinamiskās rindas, korelācija), kā arī ekonomiski
matemātiskās metodes, darba autora ieteiktās (izstrādātās) metodes.
5.15. Norāde uz temata sašaurinājumu vai paplašinājumu ir nepieciešama tad, ja darbā neparedz
aplūkot dažus jautājumus, kas tematā ietilpst, vai arī ir paredzams aplūkot kādu jautājumu,
kas tematā tieši neietilpst. Kā vienā tā otrā gadījumā jādod tādas rīcības pamatojums.
5.16. Pētījuma perioda pamatojumā jānorāda, kāpēc darbā tiek aplūkots tāds un ne cits periods.
5.17. Darbā lietoto saīsinājumu paskaidrojumu ievadā dod tad, ja šo saīsinājumu nav daudz un tie
nav rakstīti uz atsevišėas lapas. Nav jāpaskaidro vispārzināmi un plaši lietoti saīsinājumi
(piem., Ls – lats, LR – Latvijas Republika, USD – ASV dolārs).
5.18. Norādījumi par atsauču īpatnībām tiek minēti ievada beigās gadījumā, ja faktiskie materiāli
ir Ħemti no viena avota, un tāpēc nav nozīmes daudzkārt dot atsauces tekstā. Tādā gadījumā
ievadā var minēt: “Visi faktiskie materiāli ir Ħemti no bankas N datiem, tādēĜ atsauces darba
tekstā par tiem nav dotas” .
5.19. Ievada pirmo variantu, kurā formulē darba mērėi un uzdevumus, darba struktūru un
pētīšanas metodes, obligāti jāraksta pirms paša darba izstrādāšanas. Ievada pirmo variantu
precizē pēc darba pabeigšanas.
5.20. Ievada apjoms kursa darbam ir 2-3 lappuses un studiju nobeiguma darbam 3-5 lappuses.
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5.21. Kursa darba un studiju nobeiguma darba pamatdaĜu iedala nodaĜās. Apjoma ziĦā lielas
nodaĜas ir lietderīgi sadalīt apakšnodaĜās. NodaĜu un apakšnodaĜu skaits netiek
reglamentēts, tas izriet no pētāmās problēmas rakstura un plašuma. NodaĜai nevar būt tikai
viena apakšnodaĜa. Ja darbā ir paredzēti gan teorētiski, gan praktiski pētījumi, tad pirmā
nodaĜa parasti tiek veltīta teorētiskiem un vēsturiskiem pētījumiem. Katras nodaĜas beigās
ieteicams izdarīt secinājumus un izvirzīt problemātiku, kas būtu risināma nākamajās
nodaĜās. Tādējādi veidojas loăiska pāreja no vienas nodaĜas uz otru.
5.22. Diplomdarba pamatdaĜai jāsatur īss risināmās problēmas teorētiskais pamatojums un tai
pamatā jābūt veltītai praktiskam problēmas risinājumam. Bakalaura darba pamatdaĜai
jāsastāv no teorētiskās(m) un praktiskās(m) nodaĜām. Teorētiskajā nodaĜā(s) jādod ar
pētāmo problēmu saistītās literatūras apskats un analīze. Praktiskai(ām) nodaĜai(ām) jāsatur
problēmas empīriskā materiāla analīze un teorētisko secinājumu un priekšlikumu praktisks
pamatojums.
5.23. Darba noslēdzošā daĜā ir secinājumi un priekšlikumi. Secinājumiem jāatspoguĜo svarīgākās
atziĦas, kas izriet no pētījuma, jāsatur atbildes uz ievadā izvirzīto mērėi un uzdevumiem.
Secinājumos jāpaskaidro veiktā pētījuma tautsaimnieciskā, zinātniskā vai praktiskā nozīme
un autora personīgais veikums uzdevuma risināšanā. Secinājumiem jāizriet no paveiktā
darba. Secinājumos nav pieĜaujami citāti no citu autoru darbiem, tajos jāatspoguĜo tikai
studenta paša domas, spriedumi, atziĦas. Priekšlikumiem jāizriet no darbā veiktajiem
pētījumiem un izdarītajiem secinājumiem, tiem jābūt konkrētiem un pamatotiem.
Priekšlikumos apkopo darbā pamatotās rekomendācijas trūkumu novēršanai vai pozitīvās
pieredzes izmantošanai. Secinājumi un priekšlikumi jāraksta tēžu veidā koncentrētos
teikumos un jānumurē ar arābu cipariem.
5.24. Literatūras un avotu sarakstā uzrādāma tikai tā literatūra un tie avoti, par kuru izmantošanu
ir atsauces tekstā. Literatūras un avotu sarakstu var izveidot alfabēta kārtībā vai, grupējot
visu materiālu šādā secībā:
- likumi un MK noteikumi;
- statistisko datu avoti;
- grāmatas un raksti masu informācijas līdzekĜos (periodikā);
- metodiskie norādījumi nolikumi, instrukcijas, rekomendācijas, pavēles;
- internetā publiskotais materiāls;
- nepublicētie materiāli.
Grupu ietvaros materiālu izvieto alfabēta kārtībā. Ja izmantota literatūra un avoti ir vairākās
valodās, tad vispirms uzrāda latviešu valodā publicēto literatūru un avotus, pēc tam
izmantoto literatūru un avotus svešvalodās latīĦu alfabēta secībā, pēc tam izmantoto
literatūru un avotus svešvalodās citu alfabētu secībā.
Likumus un MK noteikumus ievieto literatūras sarakstā alfabētiskā secībā
atbilstoši nosaukumu pirmajiem burtiem, norādot oficiālo publicēšanas vietu. Tādas ir
Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta “ZiĦotājs” un laikraksts “Latvijas
Vēstnesis”. Piemēram, Enerăētikas likums, Latvijas Republikas Saeimas un Ministru
Kabineta “ZiĦotājs”, Nr.20, 1998.gada 15.oktobrī, 5.lpp.
Statistisko publikāciju bibliogrāfiskā apraksta sākumā dod nosaukumu, ziĦas par
izdošanu. Piemēram, Latvijas statistikas ikmēneša biĜetens. LR Valsts statistikas komiteja,
4(47) 1998. – R.: Valsts statistika, 1998.
Grāmatu un periodikas rakstu grupā autoru uzvārdu vai grāmatu nosaukumu
alfabētiskā secībā uzrāda darbā izmantotās monogrāfijas, brošūras, rakstu krājumus, rakstus
žurnālos un avīzēs, zinātnisko konferenču materiālus.
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Izmantojot atsevišėus rakstus no rakstu krājumiem, literatūras sarakstā uzrāda
raksta autoru, nosaukumu un ziĦas par krājumu – nosaukumu, izdošanas vietu,
izdevniecību, izdošanas gadu, lappuses, kurās ievietots raksts. Piemēram, Garanča B.
UzĦēmējdarbības kapitāls un tā struktūra Latvijā // Naudas, kredīta un nodokĜu politika:
Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības fakultātes Finansu un kredīta katedras
zinātniskie raksti, 1.krājums / Atb.red. J.StrazdiĦš. – Rīga: Datorzinību centrs, 1998. - 56. 65.lpp./
Nekādā gadījumā nedrīkst aprobežoties ar to, ka norāda krājuma, žurnāla vai
avīzes nosaukumu un numuru.
Ja literatūras sarakstā tiek iekĜautas viena autora vairākas publikācijas, tās ir
ieteicams uzrādīt nosaukumu alfabētiskā secībā.
Metodiskos norādījumus, nolikumus, instrukcijas, rekomendācijas, kā arī
nepublicētos materiālus ievieto literatūras sarakstā alfabētiskā secībā atbilstoši nosaukumu
pirmajiem burtiem.
Interneta adreses ievieto alfabētiskā secībā, norādot arī izmantošanas datumu.
Piemēram, www.vid.gov.lv. Resurss aprakstīts 2003.g.4.martā.
5.25. Pēc izmantotās literatūras avotu saraksta kursa darbā un studiju nobeiguma darbā var
ievietot pielikumus. Tajos var būt aizpildītas dokumentu un pārskatu veidlapas, skaitliskie
dati, kas kalpoja par pamatu grupējumam, analītiskie aprēėini, instrukcijas, norādījumi,
nolikumi u.tml. Pielikumi darba apjomā netiek ieskaitīti un tos numurē secīgi ar arābu
cipariem.
5.26. Kursa darbu un studiju nobeiguma darbu pa daĜām vai kopumā (saskaĦojot ar vadītāju)
melnrakstā iesniedz zinātniskajam vadītājam pārbaudei. Pēc tam, kad zinātniskais vadītājs ir
izskatījis darba melnrakstu, tas saskaĦā ar vadītāja norādījumiem autoram ir jālabo vai
jāpapildina. Melnrakstus pārrakstīt tīrrakstā un iesniegt darbu aizstāvēšanai var tikai ar
vadītāja atĜauju.
5.27. Kursa darbi un studiju nobeiguma darbi jāiesniedz līdz Finanšu institūta noteiktajam
termiĦam. Studiju nobeiguma darba atbilstību prasībām un aizstāvēšanas atĜauju akceptē
zinātniskais vadītājs ar savu parakstu darba titullapā. Tālāk darbu iesniedz Institūta studiju
daĜā, kur to reăistrē un nodod akceptēšanai Institūta direktoram. Tikai ar Institūta direktora
parakstu darbs ir nododams recenzentam.

6.

Kursa darba un studiju nobeiguma darba tehniskā izveide

6.1. Kursa darba un studiju nobeiguma darba tehniskā izveide atbilstoši noteikumiem ir būtiska
prasība. Darbu, kurš neatbilst galvenajām tehniskās izveides prasībām, vadītājs ir tiesīgs
nepielaist pie aizstāvēšanas.
6.2. Kursa darbs un studiju nobeiguma darbs sākas ar titullapu (2., 3. pielikums). Tajās uzrāda
mācību iestādi, fakultāti, institūtu, kurā darbs izstrādāts, darba izstrādāšanas gadu. Kursa
darba titullapā uzrāda studiju kursa nosaukumu, kurā darbs izstrādāts, tematu, darba autora
vārdu un uzvārdu, zinātniskā vadītāja zinātnisko grādu, akadēmisko nosaukumu, vārdu (vai
iniciāli), uzvārdu. Studiju nobeiguma darbu titullapā bez vadītāja uzrāda arī konsultantu (ja
tāds ir), un recenzentu. Ir jābūt titullapā minēto personu parakstiem.
6.3. Aiz titullapas ievietojams darba satura rādītājs (4. pielikums). Tajā uzrāda nodaĜu,
apakšnodaĜu numurus, nosaukumus un lappuses. NodaĜas numurē ar vienu arābu ciparu,
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6.4.
6.5.

6.6.

6.7.
6.8.

apakšnodaĜas - ar diviem, no kuriem pirmais ir nodaĜas numurs. ApakšnodaĜu tālākie
iedalījumi tiek numurēti ar trim cipariem. Aiz kārtas cipariem liek punktus. Visiem
nosaukumiem satura rādītājā obligāti jāsakrīt ar nosaukumiem darba tekstā un jābūt tajās
lappusēs, kādas ir norādītas satura rādītājā.
Kursa darbu un studiju nobeiguma darbs jāraksta pareizā literārā valsts valodā. Izklāstam
jābūt precīzam, skaidram, loăiskam, īsam un konkrētam.
Kursa darba un studiju nobeiguma darba melnraksts un tīrraksts jāraksta uz papīra lapas
vienas puses. Lapām atstāj baltas malas: kreisajā pusē 35mm, labajā pusē 10mm, augšā un
apakšā ne mazāk kā 20mm. Datorrakstā izpildītā darbā burtu lielumam jābūt - 12, šriftam Times New Roman, atstarpēm starp rindām 1,5.
Darba lapas numurē augšā lapas vidū ar arābu cipariem bez punkta un bez defisēm, 1013mm attālumā no teksta. Darba 1.lappuse ir tā titullapa, otra – satura rādītājs. Uz tām
lappuses numuru neraksta, bet iekĜauj kopējā lappušu skaitā.
NodaĜas, secinājumus un priekšlikumus sāk jaunā lappusē, apakšnodaĜas – tanī pašā
lappusē, kurā beidzas iepriekšējais apakšnodalījums.
Nav pieĜaujama vietniekvārdu un darbības vārdu lietošana pirmajā personā. Piemēram,
nedrīkst rakstīt “es uzskatu”, “uzskatu par pareizu”, “pēc manām domām”, “esmu izvēlējies
tematu” u.tml. Ieteicams rakstīt “autors uzskata”, “ pareizs ir uzskats, ka …”, “ pēc autora
domām”, “ir izvēlēts temats”.
Izvairoties no minētajiem un vēl citiem subjektīviem izteicieniem, vienlaikus jāraksta tā, lai
katram lasītājam būtu skaidrs, kur doti paša autora uzskati un kur – kāda cita domas.

6.9. Citātu, skaitlisko datu, formulu u.c. izmantošana no publicētiem darbiem, kā arī citu autoru
slēdzienu un aizgūtu domu izmantošana obligāti jānorāda atsaucē. Citu autoru domu
izmantošana bez atsaucēm uz avotu ir rupjš zinātniskā darba ētikas pārkāpums. Atsauces
var izdarīt divējādi, bet vienā darbā var būt tikai viens atsauces variants.
Pirmais variants. Tekstā kvadrātiekavās divu ar komatu atdalītu skaitĜu veidā
(piemēram, [6, 42]. Pirmais skaitlis apzīmē avota kārtas numuru literatūras sarakstā, otrais
– lappusi, kurā atrodams Ħemtais citāts, skaitlis, fakts u.tml.
Otrais variants. Attiecīgās lappuses apakšā, zem svītras norādot autora uzvārdu un
iniciāĜus darba nosaukumu, izdošanas vietu, izdevniecības gadu, lappusi.Atsauces numurē
katrā lappusē atsevišėi sākot 1.
Piemērs. Pēc būtības banku kontrolings ir par vienotu menedžmenta koncepciju, kas
pastiprināti orientēts uz ienesuma gūšanu.3
Par nepublicēto materiālu avotiem atsauces dodamas gadījumos, ja materiāli Ħemti
no vairākiem avotiem. Ja dati Ħemti no viena avota, to uzrāda ievada beigās. Ja darbs satur
autora aprēėinus, atsaucēs minami aprēėinu izejas datu avoti.
6.10. Pārskatāmības labad darbā izmantoto skaitlisko informāciju ieteicams izvietot tabulās.
Darba ilustrēšanai izmantojamas shēmas, diagrammas, grafiki. Tomēr darbs nav jāpārblīvē
ar skaitlisko materiālu un attēliem. Nevajadzīgi skaitĜi apgrūtina darba lasīšanu un izpratni.
Skaitlisko materiālu, uz kura pamata ir veikti aprēėini, jāievieto pielikumā. Skaitlisko
materiālu, kas izvietots tabulās vai attēlots grafiski obligāti darbā ir jāanalizē.
6.11. Katrai tabulai jābūt kārtas numuram nodaĜas ietvaros. Tabulas numurē ar arābu cipariem
virs tabulas, labajā pusē. Piemēram: 3.7. tabula. Pirmais cipars nozīmē nodaĜas numuru, bet
otrais – tabulas kārtas numuru trešajā nodaĜā. Attēlus numurē zem tiem.
3

Šīrenbeks H.Modernais banku kontrolings. – R.: Zinātne, 1998. – 10.lpp.
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6.12. Katrai tabulai, grafikam vai attēlam jādod nosaukums (virsraksts). Tabulas nosaukums
jāraksta virs tabulas zem numura. Savukārt attēla nosaukumu raksta zem tā. Nosaukumiem
vienlaikus jāatbild uz trim jautājumiem: kas? (kas parādīts tabulā vai attēlā) kur? (kur
sastopami uzrādītie skaitĜi vai attēlā parādītā norise) un kad? (laika periodu, kad atspoguĜoti
parādītie dati vai fakti).
6.13. Tabulas saturu sadala ailēs, kurām dod nosaukumus. Nosaukumus raksta ar lielo burtu,
apakšnosaukumus, ja tie sastāda ailes nosaukumu – ar mazo burtu. Patstāvīgu
apakšnosaukumu raksta ar lielo burtu.
Piemēram:
2.3. tabula
Latvijas Bankas aktīvi 1998.gada pirmajā ceturksnī4
(perioda beigās; milj. latu)
Mēneši

Tīrie
Kredīti

ārējie

Pārējie
aktīvi

Kopā

aktīvi

bankām

Pārējiem

valdībai

2

3

4

5

6

7

Janvāris

439,0

16,3

0

40,3

13,5

509,0

Februāris

446,2

12,2

0

34,0

13,4

505,8

Marts

464,0

10,3

0

37,6

12,9

524,8

1

…
6.14. Tabulas jāizvieto darbā tūlīt pēc pirmās norādes tekstā uz to. Turklāt jācenšas tabulas
izvietot tā, lai tās būtu ērti pārskatāmas un lasāmas teksta lasīšanas virzienā vai arī,
pagriežot darbu par 90° pulksteĦa rādītāja virzienā.
Tabulā ieteicams izvairīties no lieliem skaitĜiem. Lietderīgi lietot palielinātas mērvienības.
Ja kādas tabulas pozīcijai nav atrodami vajadzīgie dati, to vietā raksta “ …”, ja attiecīgo
datu vispār nav, tad “-”.
6.15. Darbā ievietotās formulas numurē ar arābu cipariem nodaĜas robežās. Pirmais cipars apzīmē
nodaĜas numuru, otrais – formulas kārtas numuru nodaĜas ietvaros. Numuru raksta lappuses
labajā pusē tajā rindā, kurā dota formula. Aiz formulas liekams komats, aiz kura zem
formulas raksta vārdu “kur” un rindu zemāk formulās doto simbolu paskaidrojums tādā
secībā, kādā tie doti formulā. Katra simbola paskaidrojumu raksta savā rindā.
Ja formula aizgūta no kāda avota, tad ir nepieciešams dot atsauci uz to. Formulām,
kuras ir atvasinājis vai sastādījis pats autors, atsauci nedod.
6.16. Izstrādājot kursa darbu un studiju nobeiguma darbu, jāievēro valodas, stila un
interpunkcijas likumības.
6.17. Kursa darbus iesniedz iešūtus ātršuvēja vākos. Uz vāka jābūt darba titullapai. Tādu pašu
titullapu iešuj ātršuvējā. Kursa darbu students paraksta aiz secinājumiem un
priekšlikumiem.
4 1

Latvijas Banka. Monetārais apskats. – R.: Latvijas Banka, 2 • 1998., 52.lpp.
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6.18. Studiju nobeiguma darbu iesniedz iesietu cietos vākos ar iespiestu uz vāka atbilstoši
saturam “Bakalaura darbs”, “Maăistra darbs” vai “Diplomdarbs”. Autors darbu pārraksta uz
titullapas.

Kursa darbu un studiju nobeiguma darbu recenzēšana un aizstāvēšana

7.

7.1. NedēĜas laikā pēc kursa darba tīrraksta iesniegšanas tā zinātniskais vadītājs izskata darbu un
titullapas otrā pusē uzraksta savas piezīmes un jautājumus. Ja darbs atbilst prasībām
vadītājs akceptē to aizstāvēšanai. Ar vadītāja piezīmēm un jautājumiem students iepazīstas
pirms kursa darba aizstāvēšanas. Kursa darba aizstāvēšanas vietu un laiku nosaka kursa
darbu aizstāvēšanas komisija.
7.2. Kursa darba aizstāvēšanas gaitā komisija galveno uzmanību pievērš darba trūkumiem,
noklausās autora atbildes uz jautājumiem un izvirza papildjautājumus par strīdīgajām
problēmām, pārliecinās par darba izpildes patstāvīgumu, cik dziĜi un plaši autors pārzina
risināto problēmu, literatūru un avotus, vai ir ievēroti šie Norādījumi. Uz komisijas
izvirzītajiem jautājumiem darba autoram jādod konkrētas un pilnīgas atbildes.
7.3. Kursa darba novērtēšanā Ħem vērā tā saturu un noformējumu, autora spējas atbildēt uz
jautājumiem un aizstāvēt savus uzskatus. Kursa darba novērtējumu ieraksta pārbaudījuma
lapā, studiju grāmatiĦā, kā arī titullapā.
7.4. Pilnīgi neizstrādāts, prasībām neatbilstošs darbs netiek pielaists aizstāvēšanai. Ja autors nav
sagatavojies sava darba aizstāvēšanai (nedod pareizas atbildes uz jautājumiem u.tml.) darbs
netiek novērtēts, un tas ir jāaizstāv atkārtoti.
7.5. Studiju nobeiguma darbu pilnīgi noformētu un iesietu students noteiktajā termiĦā iesniedz
zinātniskajam vadītājam. Zinātniskais vadītājs pārbauda vai students ir ievērojis darba gaitā
izteiktos aizrādījumus un vai ir noformējis darbu atbilstoši šiem Metodiskajiem
norādījumiem.Ja tas atbilst prasībām, vadītājs parakstās uz titullapas un students darbu
iesniedz reăistrēšanai Institūtā.
7.6. Studiju nobeiguma darbu, atĜautu aizstāvēšanai, nodod iepriekš apstiprinātam recenzentam.
Recenzentu sarakstu apstiprina ar Institūta direktora rīkojumu. Par recenzentu var būt darba
tematu labi pārzinošs docētājs, bankā, finansu iestādē vai uzĦēmumā strādājošs augsti
kvalificēts speciālists ar augstāko izglītību.
7.7. Studiju nobeiguma darbu iesniedz recenzentam ne vēlāk kā 7 dienas pirms aizstāvēšanas.
Recenzents recenzēto darbu kopā ar recenziju nodod Institūta studiju daĜā vai pašam darba
autoram ne vēlāk kā dienu pirms aizstāvēšanas. Recenzentam ir tiesības uzaicināt studentu
skaidrojumu sniegšanai par savu darbu.
7.8. Recenzentam:
• Jādod darba vispārējs novērtējums, atbildot uz jautājumiem:
- vai temata aktualitāte ir pamatota darbā,
- vai darba apjoms atbilst prasībām,
- vai mērėis atbilst tēmatam,
- vai uzdevumi atbilst mērėim,
- vai saturs atbilst tēmatam,mērėim un uzdevumiem,
- vai pētīšanas metodes atbilst mērėim,
- vai darba mērėis sasniegts.
Apkopojot atbildes uz minētiem jautājumiem, recenzentam jākonstatē vai darbs pielaižams
aizstāvēšanai vai nav pielaižams aizstāvēšanai.
•

Ja darbs pēc recenzenta domām ir pielaižams aizstāvēšanai, tad
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-

tēžu formā jāraksturo pozitīvais darbā, akcentējot autora radošo domu,
jānorāda uz pieĜautiem trūkumiem jaunākās speciālās literatūras izmantošanā, uz
teorētiskām kĜūdām un nepilnībām, uz kĜūdām un nepilnībām skaitliskajā informācijā
un tās apstrādē, uz secinājumu un priekšlikumu pamatotību un konkrētumu.
- jānovērtē darba noformējums.
Recenzents paraksta darbu uz titullapas. Uzrakstītais vērtējums (10 baĜĜu sistēmā)
recenzentam obligāti jāieliek slēgtā aploksnē un jāpievieno recenzijai. Pretējā gadījumā
studiju nobeiguma darbs netiks pielaists pie aizstāvēšanas.

Ja vērtējums ir negatīvs, Institūta direktors nodod darbu papildu recenzēšanai citam
speciālistam attiecīgajā pētījumu virzienā. Pēc tam darbu nodod aizstāvēšanai. Pēc
autora vēlēšanās darbu ar negatīvu recenziju var nodot pārbaudījumu komisijā
aizstāvēšanai arī bez papildu recenzēšanas.
7.9. Studiju nobeiguma darbu aizstāv pārbaudījuma komisijas atklātā sēdē, kurā ir uzaicināti
piedalīties zinātniskie vadītāji un recenzenti. Darbu aizstāvēšanai tiek izveidotas vairākas
komisijas. Darbu aizstāv komisijā, kuras sastāvā nav iekĜauts attiecīgā darba vadītājs. Ja
objektīvu iemeslu dēĜ darbs jāaizstāv komisijā, kurā ir darba vadītājs, viĦš neuzdod
jautājumus darba autoram un nepiedalās darba vērtēšanā.
7.10. Aizstāvēšanas kārtību nosaka pārbaudījuma komisija. Darba aizstāvēšana sākas ar autora
ziĦojumu (7-8 min.), kurā jāpamato temata aktualitāte, jāformulē darba mērėis, jāpamato
uzbūve, Ĝoti īsi jāraksturo saturs un jāmin galvenie secinājumi un priekšlikumi, sevišėi
jāizceĜ paša veikums un jaunrade. Uzstāšanās laikā jāizmanto sagatavoti grafiskie attēli.
Gatavojoties aizstāvēšanai, ieteicams sastādīt uzstāšanās konspektu un vairākas reizes
izlasīt to.
7.11. Pēc studenta ziĦojuma pārbaudes komisijas locekĜi un klātesošie var uzdot jautājumus par
darba tematu. Uz uzdotajiem jautājumiem students sniedz īsas, precīzas un izsmeĜošas
atbildes tūlīt pēc visu jautājumu noklausīšanās vai arī savā nobeiguma runā. Atbildes uz
jautājumu lielā mērā ietekmē studiju nobeiguma darba novērtējumu.
7.12. Studiju nobeiguma darba apspriešana sākas ar recenzenta uzstāšanos. Recenzents klātesošos
iepazīstina ar savu rakstveida recenziju. Apspriešanā piedalās visa komisija. Apspriešanas
gaitā var rasties papildjautājumi, kurus studentiem uzdod mutiski.
7.13. Aizstāvēšanas noslēgumā vārdu dod darba autoram. ViĦam jāatbild uz recenzenta piezīmēm
un jautājumiem, jāaizstāv savi darbā izdarītie secinājumi un priekšlikumi. Autoram ir
tiesības izteikt savas domas par recenziju, nepiekrist recenzentam, argumentējot savu
viedokli.
7.14. Pēc visu studiju nobeiguma darbu apspriešanas slēgtā pārbaudījuma komisijas sēdē notiek
darbu novērtēšana. Darba vērtēšanā ar vienādām balsstiesībām piedalās recenzents un
pārbaudījuma komisijas locekĜi. Studiju nobeiguma darba vērtēšanā Ħem vērā tikai darba
saturu, noformējumu un aizstāvēšanu. Vērtējums netiek saistīts ar autora sekmēm studiju
laikā.
7.15. Lēmumu par studiju nobeiguma darba novērtējumu pārbaudes komisija pieĦem ar balsu
vairākumu, atklāti balsojot. Ja klātesošo pārbaudes komisijas locekĜu balsis sadalās vienādi,
izšėirošā balss ir komisijas priekšsēdētājam. Pārbaudījuma komisijas lēmumu ieraksta
protokolā, studiju grāmatiĦā un studiju nobeiguma darba pēdējā lappusē.
7.16. Studentam, kas aizstāvēšanā saĦēmis neapmierinošu vērtējumu, ir tiesības darbu aizstāvēt
nākamajā gadā. Pārbaudījuma komisija lemj par to, vai students var aizstāvēt to pašu darbu,
attiecīgi to pārstrādājot, vai arī darbs jāizstrādā par citu tematu.
•
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1.pielikums
Profesionālā maăistra programmas
Finanšu ekonomika direktorei
doc.Inna Romānovai

Profesionālās maăistra programmas Finanšu ekonomika
2.kursa studenta(es) ___________________________
(vārds, uzvārds)

Studenta apliecības Nr. ________________________

iesniegums

Lūdzu apstiprināt maăistra darba tematu ________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
(latviešu valodā)

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
(angĜu valodā)

Darba vadītājs(a): _______________________________
(nozīmē programmas direktore)

Rīgā, _________________
(datums)

_____________________
(studenta paraksts)

Apstiprinu: Programmas direktore doc.I.Romānova______________________________
(paraksts, datums)
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/Noslēguma darba vāka (cietā vāka) paraugs/

LATVIJAS UNIVERSITĀTE

MAĂISTRA DARBS

RĪGA 2011
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/Noslēguma darba titullapas paraugs/

LATVIJAS UNIVERSITĀTE
EKONOMIKAS UN VADĪBAS FAKULTĀTE
FINANŠU KATEDRA

PROJEKTS: ATPŪTAS KOMPLEKSA „LAUKU MĀJA”
DIBINĀŠANA
MAĂISTRA DARBS

Autors: Profesionālās maăistra programmas
Finanšu ekonomika 2.kursa students(e)
/vārds, uzvārds/

Stud. apl. Nr. _________
Darba vadītājs: /zinātniskais grāds, vārds, uzvārds/

RĪGA 2011
249

/Dokumentārās lapas paraugs (pēdējā lapa)/
Maăistra darbs „Projekts: Atpūtas kompleksa „Lauku māja” dibināšana” izstrādāts LU
Ekonomikas un vadības fakultātē.

Ar savu parakstu apliecinu, ka pētījums veikts patstāvīgi, izmantoti tikai tajā norādītie
informācijas avoti un iesniegtā darba elektroniskā kopija atbilst izdrukai.
Autors(e): /vārds, uzvārds/ ______________________
(paraksts, datums)

Rekomendēju darbu aizstāvēšanai
Vadītāja(s): /zinātniskais grāds, vārds, uzvārds/ ______________________
(paraksts, datums)

Recenzents(e): /zinātniskais grāds, vārds, uzvārds/ _____________________
(paraksts, datums)

Darbs iesniegts Finanšu katedrā __________________
Studiju metodiėe: Ilze Mozule ___________

Darbs aizstāvēts maăistra gala pārbaudījuma komisijas sēdē
_______________ Prot. Nr. ________ vērtējums ______________
Komisijas sekretārs(e): ____________________
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4.pielikums
Saturs
lpp.
Anotācijas____________________________________________________________
Ievads _______________________________________________________________
_________________________________________________________

1.
1.1.

_________________________________________________________

1.2.

_________________________________________________________
_________________________________________________________

2.
2.1.

_________________________________________________________

2.2.

_________________________________________________________

2.3.

_________________________________________________________
_________________________________________________________

3.
3.1.

_________________________________________________________

3.2.

_________________________________________________________
3.2.1_____________________________________________________
3.2.2. ___________________________________________________

Secinājumi un priekšlikumi _____________________________________________
Izmantotās literatūras un avotu saraksts __________________________________
Galvojums1___________________________________________________________
Pielikumi ____________________________________________________________

1

Tikai studiju nobeiguma darbam.

251

5.pielikums

Galvojums

Ar šo es galvoju, ka bakalaura (maăistra, diplom-) darbs ir izpildīts
patstāvīgi, bez citu palīdzības, no svešiem avotiem Ħemtie dati un definējumi
ir uzrādīti darbā. Šis darbs nekādā veidā nekad nav iesniegts nevienai citai
pārbaudījuma komisijai un nekur nav publicēts.

______________
(paraksts)

200__ gada _______________
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6.pielikums

Bakalaura (maăistra, diplom- ) darbs ir aizstāvēts Ekonomikas
bakalaura (maăistra, diplomdarba) pārbaudījuma komisijas sēdē 200__ gada
________________ un novērtēts ar atzīmi
_____________________________.
Protokola Nr. _________________

Bakalaura (maăistra,diplomdarba) pārbaudījuma
komisijas priekšsēdētājs
____________________
(paraksts)
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7.pielikums
LATVIJAS UNIVERSITĀTE
EKONOMIKAS UN VADĪBAS FAKULTĀTE
FINANŠU KATEDRA
_____________________________programmas studenta
______________________________________________
(vārds, uzvārds)
___________________darba recenzija
1. Darba temats
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
2. Darba vispārējs raksturojums:
- temata aktualitāte darbā pamatota

jā

darba apjoms atbilst prasībām

daĜēji

jā

nē

-

nē

-

mērėis atbilst tematam

jā

daĜēji

nē

-

uzdevumi atbilst mērėim

jā

daĜēji

nē

-

saturs atbilst tematam

jā

daĜēji

nē

-

saturs atbilst mērėim un uzdevumiem

jā

daĜēji

nē

-

darba mērėis sasniegts

jā

daĜēji

nē

3. Jaunākās speciālās literatūras
izmantošana:

pietiekama

daĜēja

nepietiekama

4. Pozitīvais darbā (pateikt tēžu formā, akcentējot autora radošo domu)
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
5. Darbā konstatētās kĜūdas un nepilnības
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
6. Secinājumu un priekšlikumu pamatotība, konkrētums, adresāts
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Darba noformējums:
- ievads atbilst metodiskiem norādījumiem

jā

daĜēji

nē

jā

daĜēji

nē

jā

daĜēji

nē

jā

daĜēji

nē

nē

nedaudz

- atsauču izmantošana un noformējums
atbilst metodiskiem norādījumiem
- tabulu, attēlu un formulu noformējums
atbilst metodiskiem norādījumiem
- literatūras un avotu saraksta noformējums
atbilst metodiskiem norādījumiem
- darbā sastopamas valodas kĜūdas

daudz

7. Radošās diskusijas jautājumi :
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
201__.gada _______________________
Recenzents____________________________________________________________
(vārds, uzvārds, zinātniskais grāds un akadēmiskais nosaukums)
_____________________________________________________________________
( darba vieta, ieĦemamais amats)
Paraksts _____________________________
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10. Studiju programmas salīdzinājums ar Latvijas
un citām ES studiju programmām
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Banku Augstskola

Banku augstskolas
profesionālā maăistra studiju programmas „Finanses”
kursu sadalījums pa semestriem un to apjoms kredītpunktos.
Studiju kursi

KP
1.sem. 2.sem. 3.sem. 4.sem. 5.sem.
Studiju kursi, kuri nodrošina zināšanu apguvi nozares teorijā un praksē (obligātā daĜa) - 20 KP
A Mūsdienu finansu teorijas
2
A UzĦēmumu finansu vadība
4
A Risku vadīšana
4
A Banku un finansu tirgi
4
A Finansu grāmatvedība un analīze
2
A Stratēăiskā vadīšana
2
A Investīciju politika
2
Izvēles kursi - 6 KP
B Banku vadība
4*
B Apdrošināšanas finansu vadība
2*
2**
B NodokĜu politika Eiropas vidē
4*
B Personāla vadīšana
2*
2**
Pētnieciskā, jaunrades, projektēšanas darba un vadībzinību kursi - 6 KP
A Projektu izstrāde un vadība
2
A Pētniecības metodes biznesā
2
A Finansu modelēšana un prognozēšana
2
Pedagoăijas un psiholoăijas kursi – 2*** KP
B Patērētāju uzvedība
2***
B Starpkultūru saskarsme
2***
B Sociālā psiholoăija
2***
Prakse - 6 KP
Prakse
2
4
Prakse 5
20 1
61
Valsts pārbaudījumi - 20 KP (30 KP)
Maăistra darbs
46
16 2
20 1
*
1
Diplomprojekts/darbs
10
Kopā: 60 (96) KP

Pārbaudījums
Eks.
Eks.
Eks.
Eks.
Eks.
Eks.
Eks.
Eks.
Eks.
Eks.
Eks.
Eks.
Eks.
Eks.
Eks.
Eks.
Eks.
Aizstāv.
Aizstāv.
Aizstāv.
Aizstāv.

5

Tikai maăistrantiem bez iepriekšējās profesionālās kvalifikācijas
Tikai maăistrantiem ar iepriekšējo profesionālo kvalifikāciju
* Otrajā semestrī jāapgūst izvēles priekšmeti 4 KP apjomā
**Trešajā semestrī jāapgūst izvēles priekšmeti 2 KP apjomā
***Jāapgūst izvēles priekšmeti 2 KP apjomā

6

257

Rēzeknes Augstskola
Profesionālā maăistra studiju programma "Finanšu vadība"

programmas direktors: Dr.oec. profesore Rita LiepiĦa












Programmas kods: 46343
Programma akreditēta: 10.12.2008. - 31.12.2014.
Programma licencēta: 07.03.2005. - 31.12.2014.
Iegūstamā kvalifikācija/grāds: profesionālais maăistra grāds finansēs.
Prasības uzĦemšanai: skat. UzĦemšanas noteikumus
Prasības kvalifikācijas/grāda iegūšanai: sekmīgi apgūta studiju programma, aizstāvēts maăistra
darbs.
Programmas apjoms: 70 KP
Studiju veids: nepilna laika studijas.
Studiju ilgums: 2 gadi.
Studiju maksa: , nepilna laika studijas - 700 Ls gadā
Programmas saturs:

Studiju kursi, kas nodrošina zināšanas nozares teorijā un praksē:
Eiropas ekonomiskā un monetārā integrācija, Risku vadīšana, UzĦēmējdarbības stratēăiskā
vadišana, Finanšu teorijas un politika, NodokĜu sistēmas, Inovāciju vadība.
Pētnieciskā, jaunrades un vadībzinību studiju kursi:
Pētnieciskā darba metodoloăija, Projektu vadība, Biznesa novērtēšana, Statistiskās metodes
ekonomikā un biznesā, Starptautiskie finanšu standarti, Apdrošināšanas finanses, Īpašuma
novērtēšana, Kvalitātes vadības sistēmas, ES valstu ekonomika, Korporatīvo finanšu analīze,
Starptautiskās finanses, Reăionālā politika un ekonomika, Personāla vadīšana, Sabiedriskās
attiecības, Organizāciju kultūra un komunkāciju vadība.

o
o

Absolventu iespējas:
studēt doktora studiju programmā;
strādāt par valsts pārvaldes institūciju finanšu daĜu un nodaĜu vadītājiem, ierēdĦiem;
uzĦēmumu un organizāciju vadītajiem un finanšu direktoriem; starptautisko projektu vadītājiem
un ekspertiem; auditoriem starptautiskajās auditorfirmās, valsts kontrolē, revīzijas dienestos;
mācībspēkiem koledžās un augstskolās ekonomikas studiju programmās u.c.
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- Vitauta Dižā Universitātes (Vytautas Magnus University) maăistra studiju programma
Finanses un bankas (Finansai ir bankininkyst÷)7

7

Vitauta Dižā Universitātes (Vytautas Magnus University) maăistra studiju programma Finanses un bankas
http://puga.vdu.lt/vdu/naujienos/programos/v2/programos_magistro.php?kalba=lt&t=p&meniu=l0203
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Dalyko pavadinimas

Dalyko
kodas

Dalyko lygmuo
Kreditai (gilinamasis-G,
plečiamasis-P)*

Privalomieji dalykai
Finansų ekonomika

EKF 5001 4

G

Makroekonomin÷s aplinkos analiz÷

EKF 5002 4

G

Apskaitos harmonizavimas ES

EKF 5003 4

P

Verslo finansavimo modeliai ir instrumentai

EKF 5004 4

G

Finansų rinkų bei institucijų integracija ir ES
pl÷tra

EKF 5005 4

G

Finansin÷s rizikos valdymas

EKF 5006 4

G

Tarptautinio verslo finansai

EKF 5007 4

G

Šiuolaikin÷s finansų valdymo problemos

EKF 6001 4

P

Investicijų analiz÷ ir valdymas

EKF 6002 4

G

Strateginis finansų valdymas

EKF 6003 4

G

Karjeros valdymas

EVP 5001 4

P

Draudimo verslas

EVP 5002 4

P

Finansin÷s informacijos valdymas

EVP 5003 4

P

Profesin÷ etika ir etiketas

EVP 5004 4

P

Viešųjų pirkimų procesai

EVP 5005 4

P

Tarpasmenin÷s ir tarpkultūrin÷s
komunikacijos

EVP 5006 4

P

Pasirinkimas (3)

*Pasirenkami dalykai

4

Baigiamasis darbas
Finansų ir bankininkys÷s magistro
baigiamasis darbas

20

G

Tiriamieji darbai
Tiriamasis darbas Nr.1 (Finansų ir
bankininkyst÷s mag.pr.)

EKF 5010 4

G

Tiriamasis darbas Nr.2 (Finansų ir
bankininkyst÷s mag.pr.)

EKF 6004 4

G

Iš viso kreditų programoje: 80
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Vitauta Dižā Universitātes (Vytautas Magnus University) maăistra studiju programma
Finanses un bankas
Studiju kursi
Obligātie studiju kursi
Finanšu ekonomika
Makroekonomiskās vides analīze
Grāmatvedības harmonizācija ES
UzĦēmējdarbības finansēšanas modeĜi un instrumenti
Eiropas finanšu tirgus un institūciju integrācija un ES paplašināšanās
Finanšu risku pārvaldīšana
Starptautiskās uzĦēmējdarbības finanses
Mūsdienu finanšu vadības problēmas
Investīciju analīze un vadība
Stratēăiskā finanšu vadība
Izvēles studiju kursi
Karjeras vadība
Apdrošināšana
Finanšu informācijas vadība
Profesionālā ētika un etiėete
Publisko iepirkumu process
Starppersonu un starpkulturālā komunikācija
Kursa darbs (I, II)
Maăistra darbs
Kopā:

KP
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
12
4
4
4
4
4
4
8
20
80
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- Liverpūles Universitātes (University of Liverpool) maăistra studiju programma Finanses
(Finance, MSc/PGDip/PGCert)8

8

Liverpūles Universitātes (University of Liverpool) maăistra studiju programma Finanses
http://www.liv.ac.uk/study/postgraduate/taught_courses/Brochures/2011_Brochures/UoL%20%20Mangement%20PG%20eBrochure%20LowRes.pdf
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11. Atsauksmes no augstskolām, kuras realizē
līdzīgas studiju programmas
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265
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12. Atsauksmes no profesionālajām organizācijām
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268

269
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13. Finanšu analītiėa profesijas standarts

271

1.15. Finanšu analītiėa profesijas standarts9
1.15.1.Vispārīgie jautājumi
1. Profesijas nosaukums – finanšu analītiėis.
2. Profesijas kods – 2413 02.
1.15.2. Nodarbinātības apraksts
1. Profesionālās kvalifikācijas līmenis – piektais profesionālās kvalifikācijas
līmenis.
2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu kopsavilkums:
– finanšu analītiėis izstrādā uzĦēmuma finansiālās darbības stratēăiju, piesaista un
izvieto finanšu resursus, optimizē kapitāla struktūru, sagatavo investīciju projektus,
sagatavo un kontrolē budžetu, plāno naudas plūsmu un finanšu rezultātus, sagatavo
finanšu pārskatus, nodrošina ar pilnīgu informāciju par finanšu stāvokli, izveido
finansiālās darbības novērtēšanas sistēmu un kontrolē normatīvajos aktos noteikto
finansiālo darbību reglamentējošo prasību ievērošanu, vada finanšu plānošanas un
analīzes darbu, veic nodarbināto apmācību finanšu analīzes un plānošanas
jautājumos, kā arī patstāvīgi plāno un veic zinātniskās pētniecības darbu finanšu
jomā.
Finanšu analītiėis strādā uzĦēmuma struktūrvienībā, kura organizē un vada
finansiālo darbību, vai kā pašnodarbināta persona vai individuālais komersants.
1.15.3. Profesionālās darbības veikšanai nepieciešamās
profesionālās kompetences
1. Spēja analizēt un novērtēt vietējo un starptautisko ekonomisko vidi, tirgus
attīstības tendences un perspektīvas, konkurences situāciju un konkurentu
iespējamās aktivitātes.
2. Spēja definēt uzĦēmuma finansiālās darbības mērėus un pamatvirzienus
atbilstoši īpašnieku un sabiedrības interesēm.
3. Spēja noteikt uzĦēmuma finansiālas darbības rādītājus.
4. Spēja sastādīt īstermiĦa (taktiskos) un ilgtermiĦa (stratēăiskos) uzĦēmuma
finansiālās darbības plānus un budžetu.
5. Spēja identificēt ekonomiskas vides un tirgus situācijas izmaiĦas, novērtēt
finansiālās darbības mērėu un plānu maiĦas nepieciešamību.
6. Spēja koriăēt un pilnveidot finanšu plūsmu un budžetu.
7. Spēja informēt uzĦēmuma vadību par sasniedzamajiem finansiālajiem mērėiem
un uzdevumiem.
9

Profesiju standarti. http://www.lm.gov.lv/upload/darba_devejiem/prof_stand_1210.pdf
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8. Spēja plānot, vadīt un koordinēt uzĦēmuma darbību kopumā, organizēt finanšu
speciālistu racionālu un saskaĦotu darbību.
9. Spēja analizēt un novērtēt uzĦēmuma finansiālo darbību un sasniegtos rezultātus,
sekot finansiālās darbības mērėu īstenošanas gaitai, finansiālās darbības plānu
izpildei, pieĦemt lēmumus un korekcijas taktiskās un stratēăiskās darbības
optimizēšanai.
10. Spēja noteikt kapitāla optimālo struktūru, sagatavot vērtspapīru emisiju.
11. Spēja pamatot pašu un aizĦemtā kapitāla piesaistīšanu un izstrādāt finanšu
resursu piesaistīšanas projektus.
12. Spēja plānot līdzekĜu saĦemšanu no valsts vai pašvaldību budžetiem.
13. Spēja pārvaldīt aizĦemto līdzekĜu saĦemšanu un izlietošanu.
14. Spēja noteikt apgrozāmā kapitāla optimālo apmēru un struktūru.
15. Spēja analizēt un novērtēt apgrozāma kapitāla aktīvu izlietošanas efektivitāti.
16. Spēja pārvaldīt īstermiĦa debitoru un kreditoru parādus.
17. Spēja pārvaldīt krājumus.
18. Spēja pārvaldīt naudas līdzekĜus.
19. Spēja nodrošināt apgrozāmā kapitāla palielināšanai nepieciešamos finanšu
resursus.
20. Spēja noteikt investīciju politiku.
21. Spēja nodrošināt kapitālieguldījumu finansēšanas avotus.
22. Spēja nodrošināt investīciju efektivitāti un kontrolēt investīciju projektu
īstenošanu.
23. Spēja noteikt finanšu ieguldījumu ienesīgumu un risku.
24. Spēja īstenot diversificētu investīciju politiku.
25. Spēja sagatavot priekšlikumus finanšu investīcijām.
26. Spēja noteikt vērtspapīru portfeĜa lielumu un struktūru.
27. Spēja nodrošināt investīcijām nepieciešamos finanšu resursus.
28. Spēja kontrolēt savlaicīgo norēėināšanos ar pircējiem un piegādātājiem.
29. Spēja kontrolēt savlaicīgu norēėināšanos par saĦemtajiem kredītiem,
pakalpojumiem un nodokĜu maksājumiem.
30. Spēja noteikt cenu politiku un tās ietekmi uz uzĦēmumu.
31. Spēja kontrolēt ieĦēmuma plāna izpildi.
32. Spēja pārvaldīt izmaksas un sagatavot priekšlikumus izmaksu samazināšanai.
33. Spēja plānot peĜĦu un tās izlietošanu, prognozēt peĜĦas un rentabilitātes
izmaiĦas turpmākajos gados.
34. Spēja izstrādāt operatīvos un perspektīvos finanšu plānus.
35. Spēja analizēt, vērtēt un kontrolēt uzĦēmuma maksātspēju, rentabilitāti,
likviditāti, finanšu resursu izlietošanas efektivitāti un finansiālo stāvokli kopumā.
36. Spēja pārvaldīt finanšu riskus un izstrādāt priekšlikumus finanšu risku
samazināšanai vai novēršanai.
37. Spēja pārvaldīt darījums ārvalstu valūtā, samazināt vai novērst valūtas risku.
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38. Spēja nodrošināt finansiālās darbības likumību un tiesisku aizsardzību.
39. Spēja nodrošināt finanšu pārskatu savlaicīgu sastādīšanu un iesniegšanu.
40. Spēja sagatavot priekšlikumus vides aizsardzības, darba aizsardzības un darba
tiesisko attiecību pilnveidošanai.
41. Spēja sazināties valsts valodā un vismaz divās svešvalodās.
1.15.4. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai
nepieciešamās prasmes
1. Izprast aktuālās ekonomikas un finanšu attīstības likumsakarības un principus.
2. Izprast tautsaimniecības un finanšu vidē notiekošos procesus un pieĦemt
lēmumus atbilstoši situācijas izmaiĦām.
3. Lietot finanšu analīzes un finanšu inženierijas modernās kvantitatīvās metodes
uzĦēmuma efektīvas darbības nodrošināšanai.
4. Lietot grāmatvedības un bilances datus, statistisko informāciju.
5. Piemērot finanšu jomas normatīvos aktus.
6. Novērtēt un vadīt projektus.
7. Lietot profesionālo terminoloăiju valsts valodā un vismaz divās svešvalodās.
8. Strādāt komandā vai grupā, deleăēt un koordinēt pienākumu izpildi.
9. Efektīvi plānot un organizēt savu darbu.
10. Patstāvīgi apgūt jaunas zināšanas.
11. Analizēt, sistematizēt un integrēt iegūto informāciju.
12. Lietot modernās informācijas iegūšanas, apstrādes un sistematizēšanas
tehnoloăijas.
13. Sazināties un sadarboties ar dažādu struktūrvienību darbiniekiem, tiešo vadību
un partneriem.
14. Rīkoties atbilstoši normatīvajiem aktiem un ētikas normām.
15. Pārzināt lietišėos dokumentu noformēšanu.
16. Izprast un analizēt uzĦēmuma saimnieciskās un finansiālās darbības
kopsakarības.
17. Izprast un analizēt finanšu grāmatvedības, vadības grāmatvedības un finanšu
pārskatos atspoguĜoto rādītāju kopsakarības.
18. Analizēt un novērtēt kapitāla struktūru un efektivitāti, optimizēt kapitāla
struktūru.
19. Piesaistīt finanšu resursus attīstības nodrošināšanai.
20. Prognozēt uzĦēmuma finansiālo darbību ietekmējošos faktorus.
21. Pārzināt finanšu aktīvu vērtības noteikšanas metodes.
22. Izstrādāt rentabilitātes palielināšanas projektu.
23. Izstrādāt investīciju projektus.
24. Analizēt un novērtēt uzĦēmuma finansiālo darbību.
25. Izstrādāt finanšu risku samazināšanas plānu.
26. Sagatavot vērtspapīru emisijai nepieciešamo dokumentu paketi.
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27. Prognozēt uzĦēmuma bankrota iespējamību.
28. Pārzināt uzĦēmuma finanšu plānu, budžetu un finanšu pārskatu sastādīšanas
metodes.
29. Pārvaldīt valsts valodu.
30. Pārvaldīt vismaz divas svešvalodas saziĦas līmenī.
31. Veikt zinātnisko un pētniecisko darbu.
1.15.5. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās
zināšanas
1. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas
priekšstata līmenī:
1.1. Eiropas Savienības un starptautisko organizāciju nostādnes finanšu analīzes un
plānošanas jomā;
1.2. finanšu teorijas.
2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas
izpratnes līmenī:
2.1. makroekonomika;
2.2. mikroekonomika;
2.3. monetārā un banku ekonomika;
2.4. publiskās finanses;
2.5. statistika;
2.6. ekonomiskā informātika;
2.7. finansiālās darbības starptautiskā vide;
2.8. tirgvedība;
2.9. cenas un cenu veidošana;
2.10. profesionālie termini valsts valodā un vismaz divās svešvalodās.
3. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas
lietošanas līmenī:
3.1. komercdarbības ekonomika;
3.2. finanšu grāmatvedība;
3.3. vadības grāmatvedība;
3.4. finanšu analīze un vadība;
3.5. komercdarbības un finanšu tiesības;
3.6. finanšu informatīvas sistēmas;
3.7. valsts valoda;
3.8. vismaz divas svešvalodas saziĦas līmenī;
3.9. saziĦas prasme;
3.10. komercdarbības ētika;
3.11. stratēăiskā vadīšana;
3.12. darba aizsardzība;
3.13. darba tiesiskās attiecības;
3.14. vides aizsardzība.
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14. Reklāmas un informatīvie izdevumi par studiju
iespējām
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278

15. Sadarbības līgumi
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EKONOMIKAS UN VADĪBAS FAKULTĀTE
Universitāte
Univer. Bremen (DE)
Univer. Rostock (DE)
Univ. Hamburg (DE)
Univer.Erfurt (DE)
FHS Dortmund (DE)
FHS Trier (DE)
TU BA Freiberg (DE)
Univ. Greifswald (DE)
FHS Deggendorf (DE)
FHS Koblenz (DE)
HS Anhalt (DE)
Univ. Siegen (DE)
FHS Stralsund (DE)
HS Heilbronn (DE)
HS Wismar (DE)
HS Worms (DE)
FHS Westküste (DE)
TU Dresden (DE)
Univ. Erlangen (DE)
HS Bremen (DE)
BA Villingen-Schw.(DE)
Un.Witten/Herdecke(DE)
Int.Un.Bruchsal (DE)
HS Ravensburg-W.(DE)
Hochschule Fulda (DE)
FHS Ludwigshafen (DE)
TAMK University (FI)
Univ. of Kuopio (FI)
Un.Ap.Sc.Seinäjoki (FI)
Hamk Un.Appl.Sc. (FI)
Jönköping Univ. (SE)
Univ.of Kalmar (SE)
Univ.Örebro (SE)
Gotland Univ.Coll. (SE)
Copen. Bus.School (DK)
Univ. of Odense (DK)
Aalborg Univ. (DK)
Universitāte

Studiju nozare
Busin. Stud.(340/04.0)
“
Bus.Stud./Econ.(04.0/14.3)
Social Sc. (310/14.0)
Busin. Stud.(340/04.0)
Social Sc. (310/14.0)
„
Economics (314/14.3)
Business Stud.(340/04.0)
„
“
Bus.Stud./Econ.(04.0/14.3)
Busin. Stud. (340/04.0)
«
Social Sc. (310/14.0)
Busin. Stud. (340/04.0)
«
«
Economics (314/14.3)
Bus.Stud./Econ.(04.0/14.3)
Busin. Stud. (340/04.0)
«
Social Sc. (310/14.0)
Busin. Stud. (340/04.0)
«
«
“
Soc.manag.(14.9/04.9)
Busin Stud.(340/04.0)
“
“
“
«
“
“
Economics (314/14.3)
Social Sc. (310/14.0)
Studiju nozare

Sc.of Econ.Bergen (NO)
Univ. of Bergen (NO)
Lilleham.Un.Coll.(NO)

Bus.S./Soc.S.(04.0/14.0)
Social Sc. (310/14.0)
Busin. Stud. (340/04.0)

Studenti,
Līmenis
2 (U,P)
2 (U,P)
4 (U,P)
2 (U,P,D)
1 (U)
1 (U,P,D)
2 (U,P)
2(U,P,D)
2 (U)
2 (U,P)
2 (U,P)
3 (U,P)
3 (U)
2 (U,P)
2 (U,P)
2 (U,P)
3 (U,P)
2 (U,P)
3 (U,P)
2 (U)
2 (U,P)
2 (U)
2 (U,P)
2 (U)
2 (U)
2 (U,P)
3 (U)
4 (P,D)
2 (U)
2 (U)
2 (U,P)
3 (U)
2 (U,P)
2 (U,P)
2 (U,P,D)
2 (P)
2 (P,D)
Studenti,
Līmenis
2 (P)
2 (P)
2 (U)
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Universitāte
Østfold Un.Coll.(NO)
Oslo Un.College (NO)
Univ. of Iceland (IS)
Univers. Ghent (BE)
Univ. de Liege (BE)
EHSAL-HS
Brussels(BE)
Kat.HS Mechelen (BE)
Univers. Klagenfurt (AT)
FHS Oberösterreich (AT)
PHS Linz (AT)
WU Wien (AT)
Univ.Evry (F)
Univ. Bordeaux 4 (F)

Studiju nozare
“
“
Social Sc. (310/04.0)
Economics (314/14.3)
Busin. Stud. (340/04.0)
“

Ecol.Sup.Avon ESCI (F)
ESCEM Poitiers (F)
Gr.ESC de Troyes (F)
Univ. du Havre (F)
Univ. Strasbourg (F)
Un.Franche-Comte (F)
Univ. Lyon 1 (F)
Univ.Paris XII (F)
IEP Grenoble (F)
IUT de Valence (F)
HS Liechtenstein (LI)
Radboud Un.Nijm. (NL)
Univ. Twente (NL)
Un. Groningen (NL)
Un.Aut.de Madrid (ES)
Univ. Huelva (ES)
Un.de Valencia (ES)
Univ.Alcala (ES)
Un.Publ.Navarra (ES)
Univ. de Deusto (ES)
Univ. do Minho (PT)
Univ. of Aveiro (PT)
Universitāte

“
“
Bus.St./Soc.Sc.(04.0/14.0)
Social Sc. (310/14.0)
„
Tourism/Econ. (04.4/14.3)
Bus.
Stud./Econ.(340/314/04.0)
Busin. Stud. (340/04.0)
“
«
«
«
«
«
Busin. Stud. (341/04.1)
Social Sc. (310/14.0)
Busin. Stud. (340/04.0)
Busin. Stud. (340/04.0)
Economics (314/14.3)
Social Sc. (310/04.2)
Social Sc. (310/04.0)
Busin. Stud. (340/04.0)
“
Tourism (3452/04.4)
Busin. Stud.(340/04.0)
“
“
Economics (314/14.3)
Bus.St./Econ. (04.0/14.3)
Studiju nozare

Univ. di Trento (I)
Univ.di Insubria (I)
Un. Campobasso (I)
Univ. of Messina (IT)
Warsaw S.of Econ. (PL)

Bus.St./Econ. (04.0/14.3)
Busin. Stud. (340/04.0)
“
Social Sc.(310/14.0)
Busin. Stud. (340/04.0)

Studenti,
Līmenis
2 (U)
1 (U)
1 (U,P,D)
2 (U)
5 (U,P)
2 (U)
2 (U,P)
2 (U,P)
2 (U,P)
2 (U,P)
3 (U,P,D)
4 (U,P)
2 (U)
2 (U,P)
6 (U,P,D)
2 (U)
2 (U,P,D)
2 (U)
2 (U,P)
5 (P)
2 (U,P,D)
2 (U)
2 (U)
2 (U,P)
1 (U)
2 (U,P,D)
5 (U)
2 (U,P,D)
2 (U)
2 (U,P)
2 (U)
1 (U)
2 (U)
5 (U,P)
Studenti,
Līmenis
7 (U,P)
2 (U)
1 (U,D)
1 (U)
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Universitāte

Studiju nozare

Torun Univ. (PL)
Lodz Univers. (PL)
Poznan Un.of Econ.(PL)
Coll.PA Bialystok (PL)
W. Pomeran.
Un.Tech.(PL)
Un.Banska Bist.(SK)
Agricul.Un.Nitra (SK)
Cz.Un.of Life Sc. (CZ)
Un.of Ljubljana (SI)
Varna Un.Econ. (BG)
Am.Un.of Bulg. (BG)
Kaunas Univ. (LT)
Tartu Univ. (EE)
Ankara Univ. (TR)
Un. of Akureyri (TR)
FHS NW Schweiz(CH) *
Univ. of Lapland (FI)
Østfold Un.Coll. (NO)
Univ. Torino (IT)
TU Chemnitz (DE)
HS Bremen (DE)
FU Berlin (DE)
Un. Hamburg (DE)
Un. Magdeburg (DE)
Un. Paderborn (DE)
Myk. Romeris Un..(LT)
Univ. Lüneburg (DE)
Gotland Univ. (SE)
Cranfield Univ. (UK)
Univ. di Padova (I)

“
Bus.St./Econ.(04.0/14.3)
Busin. Stud.(340/04.0)
BS/IR/PA.(04.0/14.6/10.6)
Bus.St./Econ.(04.0/14.3)

Studenti,
Līmenis
2 (P)
4 (U,P)
2 (U,P)
2 (U)
-

Busin. Stud.(340/04.0)
Bus.St./Econ.(04.0/14.3)
Social Sc.(310/14.0)
Busin. Stud. (340/04.0)
Social Sc.(310/14.0)
BS/IR/PA.(04.0/14.6/10.6)
Bus.St./Econ. (04.0/14.3)
Busin. Stud. (340/04.0)
Bus.St./Econ. (340/314)
Busin. Stud. (340/04.0)
Busin. Stud. (340/04.0)
Europ.Stud. (316/14.6)
„
„
„
„
Political Sc.(313/14.1)
Europ.Stud. (316/14.6)
„
“
Social Scien. (310/14.0)
Environm.Sc.(4433/07.2)
“
“
Other Eng.,Tec.(06.9)

2 (U,P)
2 (U,P)
2 (U)
2 (U,P)
2 (U,P,D)
6 (U)
4 (U,P)
2 (U)
2 (U)
2 (U,P)
1 (P)
4 (P,D)
2 (P)
2 (P,D)
2 (P)
2 (P,D)
2 (P)
1 (P,D)
2 (U,P)
2 (U,P,D)
2 (P)
2 (P)
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Sadarbības līgums
Rīga

2011.gada 10.janvārī

Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības fakultātes Profesionālā maăistra studiju
programmas „Finanšu ekonomika” administrācija, kuru pārstāv programmas direktore Inna
Romānova, un Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības fakultātes Maăistra akadēmiskās
studiju programmas „Ekonomika” administrācija, kuru pārstāv programmas direktore Inta
CiemiĦa, noslēdz šādu sadarbības līgumu:
1. Pamatojoties uz MK noteikumu Nr.442 „Augstākās izglītības iestāžu un studiju programmu
akreditācijas noteikumi” (16.10.2001.) 2.pielikuma 3.punktu, kurā noteikts, ka studiju
programmas akreditācijas materiāliem jāpievieno dokumenti, kas apliecina, ka pieteicējs studiju
programmas likvidācijas gadījumā nodrošinās attiecīgās studiju programmas studējošiem iespēju
turpināt izglītības ieguvi citā studiju programmā, un sakarā ar to, ka studiju programma
„Ekonomika” pašreiz ir akreditēta augstākās izglītības maăistra studiju programma, Latvijas
Universitātes EVF augstākās izglītības maăistra studiju programmas „Ekonomika”
administrācija apĦemas studiju programmas „Finanšu ekonomika” neakreditācijas gadījumā
nodrošināt augstākminētās programmas studentiem iespēju turpināt studēt maăistra akadēmiskajā
studiju programmā „Ekonomika” (kods 45310) (programma akreditēta 2010. gada 16. jūnijā) ar
nosacījumu, ka profesionāla maăistra studiju programmas „Finanšu ekonomika” administrācija
brīdina studentus par šā līguma nosacījumiem;
2. profesionālā maăistra studiju programmas „Finanšu ekonomika” administrācija apĦemas
nodrošināt konsultācijas par aktuāliem ekonomikas jautājumiem studiju programmu
pilnveidošanas procesā;
3. Visi strīdi un domstarpības, saistītas ar līguma izpildi, tiek noregulētas, pusēm vienojoties.
4. Līgums stājas spēkā tā parakstīšanas brīdī un ir spēkā līdz brīdim, kad viena vai abas
līgumslēdzējas puses piesaka līguma laušanu.
5. Pušu rekvizīti un paraksti
Latvijas Universitāte EFV
profesionālā maăistra studiju
programmas „Finanšu ekonomika”
direktore

Latvijas Universitāte EVF
maăistra akadēmiskās studiju
programmas „Ekonomika”
direktore

__________________________
(Inna Romānova)

_______________________
(Inta CiemiĦa)

Aspazijas bulv. 5,
Rīga, LV – 1050
LV 40008007098

Aspazijas bulv. 5,
Rīga, LV – 1050
LV40008007098
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Sadarbības līgums
Rīga

2011.gada 10.janvārī

Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības fakultātes Profesionālā maăistra studiju
programmas „Finanšu ekonomika” administrācija, kuru pārstāv programmas direktore Inna
Romānova, un Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības fakultātes Grāmatvedības un audita
katedras piektā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības maăistra studiju programmas
„Grāmatvedība un audits” administrācija, kuru pārstāv programmas direktore Inga Būmane,
noslēdz šādu sadarbības līgumu:
1. Pamatojoties uz MK noteikumu Nr.442 „Augstākās izglītības iestāžu un studiju programmu
akreditācijas noteikumi” (16.10.2001.) 2.pielikuma 3.punktu, kurā noteikts, ka studiju
programmas akreditācijas materiāliem jāpievieno dokumenti, kas apliecina, ka pieteicējs studiju
programmas likvidācijas gadījumā nodrošinās attiecīgās studiju programmas studējošiem iespēju
turpināt izglītības ieguvi citā studiju programmā, un sakarā ar to, ka studiju programma
„Grāmatvedība un audits” pašreiz ir akreditēta profesionālā augstākās izglītības maăistra studiju
programma, kas piešėir 5.līmeĦa kvalifikāciju, Latvijas Universitātes EVF piektā līmeĦa
profesionālā augstākās izglītības maăistra studiju programmas „Grāmatvedība un audits”
administrācija apĦemas studiju programmas „Finanšu ekonomika” neakreditācijas gadījumā
nodrošināt augstākminētās programmas studentiem iespēju turpināt studēt profesionālā maăistra
studiju programmā „Grāmatvedība un audits” (kods 47344) (programma akreditēta 2006. gada
11. oktobrī, akreditācijas komisijas lēmums Nr.1073) ar nosacījumu, ka profesionāla maăistra
studiju programmas „Finanšu ekonomika” administrācija brīdina studentus par šā līguma
nosacījumiem;
2. profesionālā maăistra studiju programmas „Finanšu ekonomika” administrācija apĦemas
nodrošināt konsultācijas par aktuāliem ekonomikas jautājumiem studiju programmu
pilnveidošanas procesā;
3. Visi strīdi un domstarpības, saistītas ar līguma izpildi, tiek noregulētas, pusēm vienojoties.
4. Līgums stājas spēkā tā parakstīšanas brīdī un ir spēkā līdz brīdim, kad viena vai abas
līgumslēdzējas puses piesaka līguma laušanu.
5. Pušu rekvizīti un paraksti
Latvijas Universitāte EFV
profesionālā maăistra studiju
programmas „Finanšu ekonomika”
direktore

Latvijas Universitāte EVF
profesionālā maăistra studiju
programmas „Grāmatvedība un
audits” direktore

__________________________
(Inna Romānova)

_______________________
(Inga Būmane)

Aspazijas bulv. 5,
Rīga, LV – 1050
LV 40008007098

Aspazijas bulv. 5,
Rīga, LV – 1050
LV40008007098
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16. Diploma pielikuma paraugs
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