BALTIJAS STARPTAUTISKĀ AKADĒMIJA
PROGRAMMAS “STARPTAUTISKĀS FINANSES” MAĢISTRA
DARBU TEMATIKA
Nr.
1. Prof. Dr.oec. L.Verovska, e-pasts: mila.v@inbox.lv
1. Uzņēmuma finanšu stāvokļa diagnostika kā antikrīzes kompāniju
pārvaldes elements.
2. Iekšēja kontrole un uzņēmuma naudas plūsmas kontrolings.
3. Iekšēja kontrole un uzņēmuma debitoru paradu kontrolings.
4. Kompānijas menedžmenta efektivitātes novērtējuma vērtību
metodes.
5. Uzņēmuma finansu plūsmu pilnveidošanas ceļi un stāvoklis ar
ārējās vides partneriem( ar budžetu, piegādātājiem,
pircējiem,debitoriem un kreditoriem).
6. Uzņēmuma saimniecisko (finanšu) resursu izmantošanas raditaju
efiktivitātes vertēšanas sistēma un kriteriji.
7. Uzņēmuma finansiālā stabilitāte: jēdziens, veidošanas nosacījumi
un pārvaldes ceļi.
8. Uzņemuma kredītu politikas pilnveidošana krīzes apstakļos.
9. Nodokļu politikas loma uzņēmējdarbības efektivitātes pieauguma
stimulēšanā.
10. Mazo uzņēmējdarbības subjektu aplikšana ar nodokļiem:
īpatnības un pilnveidošanas ceļi.
11. Ekonomiska efektivitāte nodokļu optimizācijas pielietojamām
metodēm uzņēmumu finanšu pārvaldē.
12. Iekšējā audita pilnveidošana: organizācija, metodoloģija un
teorija.
13. Iekšējās revīzijas ieviešanas efektivitātes novērtējums un
atsevišķu pasākumu tā ietvaros.
14. Uzņemuma(firmas)apgrozama kapitāla vadības efektivitātes
novērtēšana.
15. Uzņēmuma apgrozāmo līdzekļu vadības metožu (uzt firmas
«X»piemēra).
16. Uzņenuma finansiālās stabilitātes uzlabošanas pasākumu izstrāde.
17. Naudas līdzekļu un to ekvivalentu parvalde.
18. Uzņēmuma preču-materialo krājumu vadības efektivitātes
novērtēšana.
19. Kredītu politikas izveidošana un debitoru parādu pārvalde.
20. Uzņēmuma apgrozāmu līdzekļu pārvaldes metožu pilnveidošana.
21. Pasākumu sistēmas izstrāde uzņēmumu darbības finanšu rezultātu
uzlabošanā.
22. Kapitāla struktūras optimizācija uzņēmumā /nozarē.

23. Finanšu stabilitātes novērtējuma metožu pilnveidošana
uzņēmumam/nozarei.
24. Finanšu un grāmatvedības ārpakalpojumu izmantošana
uzņēmumos.
25. Tēma pēc studenta ierosinājuma.

2. Prof.Dr.oec., V.Roldugins, e-pasts: vroldugin@hotmail.com
1. Problēmas un perspektīvas starptautisko standartu ieviešanā banku
kapitāla
(Basel -2) Latvijas banku sistēmā
2. Latvijas banku sistēmas efektivitātes un stabilitātes novērtēšanas
metodika un metodoloģija
3. Latvijas banku sistēmas attīstības likumsakarības
4. Banku darbības problēmas un attīstības perspektīvas Latvijā
(kredītu, noguldījumu un norēķinu, karšu)
5. Latvijas komercbanku pasīvu vadības pilnveidošana uz « X » bankas
piemēra.
6. Zelts kā banku biznesa finanšu instruments Latvijā.
7. Tēma pēc studenta ierosinājuma.

3. Prof.Dr.oec A.Mašarskis, e-pasts: a_mash@inbox.lv
1. Uzņēmuma (banku) izmaksu novērtēšanas metodika un metodoloģija
jaunattīstības tirgos.
2. Uzņēmuma finanšu menedžmenta pilnveidošana krīzes apstākļos.
3. Uzņēmuma finanšu stāvokļa uzlabošanas programmas izstrāde krīzes
apstākļos.
4. Uzņēmuma finanšu stratēģijas izstrādē krīzes apstākļos.
5. Uzņemuma kredīta politikas pilnveidošana krīzes apstākļos.
6. Perspektīvas un iespējamās sekas Latvijas iestāšanos EUR zonā.
7. Starptautisko finanšu tirgu regulēšanas un Latvijas banku sistēmas
attīstība.
8. Starptautiskais regulējums cīņai pret naudas atmazgāšanu un to ietekmi uz
Latvijas banku sistēmu.
9. Baltijas vērtspapīru tirgus attīstības likumsakarības.
10. Risku-menedžmenta attīstība Latvijas komercbankās.
(aizdevuma, tirgus, likviditātes risku, darba).
11. Problēmas un perspektīvas starptautisko standartu ieviešanā banku
kapitāla
(Basel -2) Latvijas banku sistēmā.
12. Latvijas banku sistēmas efektivitātes un stabilitātes novērtēšanas metodika
un metodoloģija.
13. Latvijas banku sistēmas attīstības likumsakarības
14. Banku darbības problēmas un attīstības perspektīvas Latvijā.
15. Tēma pēc studenta ierosinājuma

4. Doc. Dr.oec., B.Mavļutovs, e-pasts: bary@balticom.lv
1. Uzņēmuma (firmas) apgrozāma kapitāla vadības efektivitātes
novērtēšana.
2. Uzņēmuma apgrozāmos līdzekļus vadības metožu pilnveidošana (uz
firmas «X»piemēra)
3. Uzņēmuma finanšu analīzes sistēmas pilnveidošana.
4. Uzņēmuma finanšu analīzes metožu pilnveidošana.
5. Daudznacionālo
uzņēmumu
naudas
līdzekļu
pārvaldīšanas
pilnveidošanas ceļu veidošana.
6. Uzņēmuma finansiālās stabilitātes pasākumu izstrāde.
7. Ilgtermiņa investīciju efektivitātes analīze.
8. Uzņēmuma investīciju pārvaldes darbības novertejums..
9. Investīciju projektu vērtēšana un analīze.
10. Uzņēmuma finanšu pārvaldības efektivitāte.
11. Akciju sabiedrības dividenžu politikas analīze un vērtējums.
12. Biznesa restrukturizācijas loma antikirīzes vadības procesā.
13. Naudas līdzekļu un to ekvivalentu pārvalde.
14. Vadības lēmumu pieņemšanu par ilgtermiņa investīcijām un to
realizācija investīciju projektā.
15. Naudas plūsmas analīze un novērtējums ilgtermiņa investīciju plānošanas
procesā.
16. Uzņēmuma preču-materialo krājumu vadības efektivitātes novērtēšana.
17. Kredīta politikas izveidošana un debitoru parādu pārvalde.
18. Uzņēmuma apgrozāmo līdzekļu vadības metožu pilnveidošana.
19. Uzņēmuma finanšu rezultāta uzlabošanas pasākumu sistēmas izstrāde
20. Plānošanas sistēmas pilnveidošana jomā.
21. Vairumtirdzniecības uzņēmuma plānošanas un analīzes sistēmas izstrāde.
22. Finanšu prognozēšanas metožu pilnveidošana organizācijās (...)
23. Kapitāla struktūras optimizācija uzņēmumā (...)nozarē
24. Finanšu stabilitātes novērtējuma metožu pilnveidošana uzņēmumam (...)
25. Krājumu izturības aprēķina metodikas pilnveidošana uzņēmumā (...)
26. Finanšu cikla pārvaldes pasākumu izstrāde.
27. Juridisko personu kredītspējas vērtēšanas metodikas pilnveidošana uz (X)
banka piemēra.
28. ES funkcionējošo uzņēmumu finanšu menedžmenta un informācijas
nodrošinājuma unifikācijas problēmu risinājumu (uz firmas «X »
piemēra)
29. Biznesa restrukturizācija kā finansiālas uzņēmumu stratēģijas
instruments recesijas apstākļos.
30. Mazā un vidējā biznesa finansēšanas problēmas ES valstīs un to
risināšanas ceļi.
31. Tēma pēc studenta ierosinājuma.

