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Bankas finanšu menedžmenta pilnveidošana.
Investīciju fondu attīstība Latvijā.
Biznesa novērtējums ( uzņēmuma, bankas).
Uzņēmuma finanšu risks-menedžments ( bankas).
Finanšu risku vadīšana uz bankas kapitāla pamata.
Banku kapitāla starptautiskie standarti . (Basel -2).
Finanšu risku ( kredītu, likviditātes, procentu, valūtas, tirgus) un operacionālā
riska vadīšana Latvijas komercbankās.
8. Finanšu risku ierobežošana ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem.
9. Pasaules finanšu krīze: cēloņi un izejas iespējas.
10. Finansiālās stabilitātes analīze un uzņēmuma bankrota prognozēšana.
11. Banku ( finanšu ) sistēmas stabilitātes nodrošināšana Latvijā krīzes apstākļos.
12. Pasākumu sistēmas uzlabošana cīņai ar naudas atmazgāšanu pēc Latvijas
komercbankas parauga.
13. Hipotekārā kreditēšana Latvijas komercbankās.
14. Latvijas banku finanšu sistēmas stabilitātes nodrošināšana krīzes apstākļos.
15. Latvijas Bankas monetārā politika.
16. Latvijas maksājumu bilances analīze.
17. Tēma pēc studenta ierosinājuma.
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1. Apgrozāmā kapitālā vadības efektivitātes novērtēšana uzņēmumā.
2. Komercuzņēmuma maksātspējas novērtēšana.
3. Investīciju vadības novērtējums uzņēmumā.
4. Investīciju projektu analīze un novērtējums.
5. Finanšu vadības organizēšanas uzņēmumā efektivitāte.
6. Uzņemuma finanšu resursu pārvaldības nodrošinājums.
7. Informatīvais atbalsts finanšu vadības uzņēmums.
8. Naudas līdzekļu un to ekvivalentu vadība.

9. Ilgtermiņa investīciju vadības lēmumu pieņemšana un realizācija, īstenojot
investīciju projektu.
10. Naudas plūsmu novērtējums ilgtermiņa investīciju plānošanas procesā.
11. Krājumu vadības efektivitātes novērtējums uzņēmumā.
12. Uzņēmuma finansiālā stāvokļa novērtējums.
13. Apgrozāmo līdzekļu vadība uzņēmumā.
14. Naudas plūsmu vadība uzņēmumā.
15. Ilgtermiņa kapitālieguldījumu efektivitātes analīze.
16. Uzņēmuma kredītpolitikas efektivitātes novērtējums.
17. Uzņēmuma finanšu vadības organizācijas efektivitātes novērtējums.
18. Organizatorisko efektivitāti finanšu pārvaldības uzņēmumā.
19. Debitoru parādu vadība.
20. Uzņēmuma darbības īstermiņa finansēšana un plānošana.
21.Uzņēmuma darbības finanšu plānošanas stratēģija.
22. Stratēģiju finanšu plānošanas uzņēmums.
23. Uzņēmuma finansiālās stabilitātes novērtējums.
24. Uzņēmuma darbības finansiāla pārvaldīšana.
25. Finanšu vadības organizācija uzņēmumā.
26. Juridisko personu kredītspējas analīze un novērtējums.
27. Tēma pēc studenta ierosinājuma.
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Uzņēmuma finansiālā stāvokļa analīze uz uzņēmuma “X” piemēra.
Izmeklēšanas metožu, lai novērtētu krājumu vērtības.
Uzņēmuma nodokļu slogu novērtēšana.
Peļņa kā galvenājs tirdzniecības uzņēmuma ekonomiskās darbības novertējuma
rādītājs un veidi, kā to palielināt.
5. Uzņēmuma krājumu vadības efektivitātes novērtējums.
6. Uzņēmuma finansiālo stabilitātes novērtējums.
7. Komercuzņēmuma maksātspējas novērtējums.
8. Naudas lidzekļu un to ekvivalentu pārvalde.
9. Uzņēmuma apgrozāmo līdzekļu organizācija un pārvalde.
10. Debitoru parādu pārvalde.
11. Uzņēmuma iekšējā audita un finanšu stabilitātes analīze.
12. Apkārtējās vides drošības nodokļu stimuli.
13. Mazo uzņēmumu finansēšanas problēmas.
14. Uzņēmuma kredītešanas politikas efektivitātes analīze.
15. Juridisko personu kredītspējas analīze un novērtējums.
16. Problēmas un attīstības tendences darbaspēka nodokļu sistēmā.
17. Uzņemuma nodokļu sistēmas pilnveidošanas projekts.
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18. Pievienotās vērtības nodokļa aprēķināšanas un maksāšanas mehānisms un tā
uzlabošanas perspektīvas ( vai cita veida nodoklis).
19. Organizācijas nodokļu slogs un tās vērtēšanas metodes.
20. Nodokļu menedžmenta pilnveidošana uzņēmumā.
21. Nodokļu regulēšāna mazo uzņēmumu darbībā Latvijā.
22. Fiziskās personas ienākuma nodokļa sociālā loma Latvijas ekonomikā
23. Naudas plūsmu pārvalde uzņēmumā.
24. Naudas līdzekļu uzskaite un naudas plūsmas analīze.
25. Tēma pēc studenta ierosinājuma.
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Uzskaites metodikas pilnveidošana uz uzņēmuma “X” piemērā.
Uzņēmuma uzskaites politikas veidošana un tās efektivitātes novērtējums.
Uzņēmuma finansiālā stāvokļa analīze uz uzņēmuma “X” piemēra.
Ieņēmumu un izdevumu iekšējais audits privātās izglītības sistēmā vai uz
uzņēmuma "X" piemēra.
5. Iekšējās audits un finanšu stabilitātes analīze uzņēmumos.
6. Ieņēmumu un izdevumu uzskaites harmonizācija saskaņā ar SFPS.
7. Vadības uzskaites īpatnības privātās izglītības sistēmā.
8. Iekšējais audits kā uzņēmumu vadības instrumēnts.
9. Grāmatvedības uzskaites un iekšējās kontroles organizēšana uzņēmumā.
10. Algas izmaksas uzskaite un audits, šo izmaksu daļa produkcijas pašizmaksā
(darbu, pakalpojumu) un ietekme uz uzņemuma ekonomiskiem radītājiem.
11. Naudas plūsmu pārvalde uz uzņēmuma ”X” piemēra.
12. Peļņas uzn rentabilitates parvalde uzņemumā.
13. Debitoru parādu pārvalde uzņēmumā.
14. Uzskaite izmaksu pārvalde pakalpojumu nozare( ražošanas, loģistikas,un citu)uz
uzņēmuma piemēra.
15. Izmaksu pārvalde uzņēmuma informatizācijas apstākļos.
16. Budžetējums kā uzņēmuma finānšu pārvaldes instruents.
17. Izmaksu pārvalde un rezultātu formējums budžetēšanas sistēmā
18. Tēmatika pēc studenta ierosinājuma.
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Uzņēmuma finanšu stāvokļa analīze.
Uzņēmuma finanšu stāvokļa novērtējums.
Finanšu vadības organizēšanas efektivitāte uzņēmumā.
Uzņēmuma likviditātes un maksātspējas analīze un novērtējums.
Finanšu plānošana un budžeta vadība uzņēmumā.
Investīciju projektu vērtēšana.

7. Uzņēmuma investīciju projekta izstrāde.
8. Uzņēmuma finanšu un saimnieciskās darbības analīze.
9. Nodokļu piemērošanas īpatnības Eiropas Savienībā. Salīdzinoša analīze.
10. Tēma pēc studenta ierosinājuma.
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Uzņēmuma aktivitātes rādītāju novērtējums, lai optimizētu finansiālo stāvokli.
Firmas pašu kapitāla vadības optimizēšana.
Uzņēmuma finanšu stāvokļa novērtējums.
Uzņēmuma darbības efektivitātes analīze uz finanšu pārskatu bāzi.
Uzņēmuma efektivitātes vadības novērtējums uz finanšu analīzi bāzi.
Debitoru parādu pārvalde.

