Uzņemšanas norises kalendārs Daugavpils Universitātē 2020.gadā
Vienotā pieteikšanās pilna un nepilna laika pamatstudijām 1. un 2. kārtā
Daugavpils Universitātē
Vienības ielā 13,
111.auditorijā
(tālr. 6-54-21198, 26330381)
29.06.2020. reflektanti uzsāk elektronisko pieteikšanos, izmantojot e – pakalpojumu portālā www.latvija.lv/studijas
Reflektanti,
kas
pieteikušies
elektroniski,
uzrāda
nepieciešamos dokumentus jebkurā no 11 augstskolu
(Daugavpils Universitāte, Latvijas Universitāte, Rīgas
Tehniskā
universitāte,
Latvijas
Lauksaimniecības
darba dienās
universitāte (14.07.2020. līdz plkst. 24.00 „Uzņemšanas
no plkst. 9.00 – 12.00 un
nakts” Jelgavā), Banku augstskola, Informācijas sistēmu
13.00 – 17.00,
menedžmenta augstskola, Liepājas Universitāte, Rīgas
sestdien, 11.07. no plkst.
Starptautiskā Ekonomikas un Biznesa augstskola, Rēzeknes
9.00 – 13.00
Augstskola, Ventspils augstskola, Vidzemes augstskola)
uzņemšanas punktiem un apstiprina pieteikumus
07.07.2020. – 14.07.2020.,
Reflektanti var pieteikties studijām uz vietas jebkurā no 11
14.07.2020. līdz plkst. 17.00
augstskolu uzņemšanas punktiem
17.07.2020. no plkst. 17.00 Konkursa 1.kārtas noslēgums, pretendentiem rezultātus paziņo portālā www.latvija.lv/studijas,
īsziņu un elektroniskās vēstules veidā
20.07.2020., 21.07.2020. līdz
Noformē dokumentus, reģistrē studijām, slēdz Līgumus par
2020. gada 20. jūlijā no
plkst. 15.00
studijām ar tiem pretendentiem, kas 1.kārtas pirmajā plkst. 9.00 – 12.00 un 13.00 –
prioritātē ieguvuši studiju vietu DU
17.00
17.07.2020. no plkst. 17.00
2020. gada 21. jūlijā no
Reflektanti, kas 1.kārtā ieguvuši studiju vietu zemāku par
līdz 21.07.2020. plkst. 16.00
pirmo prioritāti, portālā www.latvija.lv/studijas vai jebkurā plkst. 9.00 – 12.00 un 13.00 –
15.00
no 11 augstskolu uzņemšanas punktiem piesakās vai atsakās
no dalības 2.kārtā
21.07.2020. no plkst. 17.00 Konkursa 2.kārtas noslēgums, pretendentiem rezultātus paziņo portālā www.latvija.lv/studijas,
īsziņu un elektroniskās vēstules veidā
22.07.2020. – 24.07.2020.
Noformē dokumentus, reģistrē studijām, slēdz Līgumus par
no plkst. 9.00 – 12.00 un
studijām ar tiem pretendentiem, kas 2.kārtā ieguvuši studiju
13.00 – 17.00
vietu DU
07.07.2020. – 14.07.2020.,
14.07.2020. līdz plkst. 17.00

Uzņemšana pilna un nepilna laika pamatstudijām 3. kārtā
28.07.2020. – 06.08.2020.
28.07.2020. – 06.08.2020.

12.08.2020.
12.08.2020. – 14.08.2020.

Pieņem un noformē dokumentus reflektantiem, kas nav
piedalījušies Vienotās uzņemšanas 1.un 2.kārtā
Pieņem iesniegumus studijām no reflektantiem, kas 1. un 2.
kārtā ieguvuši studiju vietu citā studiju programmā,
noformē dokumentus, reģistrē studijām, slēdz Līgumus par
studijām

darba dienās
no plkst. 10.00 – 12.00 un
13.00 – 17.00

Konkursa 3.kārtas noslēgums, pretendentiem rezultātus paziņo DU Uzņemšanas informācijas
zālē Vienības ielā 13, 111. auditorijā vai zvanot pa tālruņiem 6-54-21198, 26330381
Slēdz Līgumus par studijām ar tiem pretendentiem, kas 3.kārtā ieguvuši studiju vietu DU

Papildus uzņemšana pilna un nepilna laika pamatstudijām
Daugavpils Universitātē
Vienības ielā 13,
111. vai 112.auditorijā
(tālr. 6-54-21198, 26330381)
18.08.2020. – 04.09.2020.
10.09.2020. – 11.09.2020.

Pieņem un noformē dokumentus reflektantiem
Slēdz Līgumus par studijām ar tiem pretendentiem, kas
papilduzņemšanā ieguvuši studiju vietu DU

darba dienās
no plkst. 10.00 – 12.00 un
13.00 – 17.00

