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Akadēmiska bakalaura studiju programma

PAMATSTUDIJAS

BIOLOĢIJA

DABASZINĀTŅU
UN MATEMĀTIKAS FAKULTĀTE
Bioloģija
Ķīmija
Māszinības
Vides zinātne
Fizioterapija
Informācijas tehnoloģijas

SEKMĪGI ABSOLVĒJOT PROGRAMMU IR IESPĒJA:

VALSTS FINANSĒTĀS STUDIJU VIETAS

• Kļūt par profesionālu speciālistu akvakultūrā un strādāt labi
apmaksātā darba vieta mūsdienīgās akvakultūras ražotnēs; meža
ekologu un, strādājot meža industrijā, prasmīgi integrēt biologa
zināšanas ar apgūtajiem mežsaimniecības pamatiem ilgtspējīgas
eksportspējīgākās nozares attīstībai; konkurētspējīgu biologu un
strādāt kādā no biotehnoloģiju, pārtikas tehnoloģiju, biomedicīnas,
dabas aizsardzības, augstākās izglītības, zinātnes un citu jomu
uzņēmumiem vai iestādēm;
• Veidot savu biznesu strauji augošā nozarē ar ļoti plašām attīstības
iespējām un kļūt par darba devēju citiem kolēģim;
• Varēsi izprast dabā notiekošos procesus un mazināt cilvēka
saimnieciskās darbības ietekmi uz dabu, strādāt ļoti interesantu,
aizraujošu darbu, kas daudziem vienlaicīgi ir arī hobijs!
• Turpināt izglītību DU maģistra studiju programmās “Bioloģija”, “Vides
plānošana”, “Sabiedrības un organizācijas vadība”, “Izglītības zinātnes”
vai citās Latvijas un pasaules augstskolās.

Studiju ilgums pilna laika studijas - 3 gadi
Iegūstamais grāds - dabaszinātņu
bakalaurs bioloģijā
UZŅEMŠANAS PRASĪBAS:
Centralizētie eksāmeni:
• latviešu valodā
• pirmajā svešvalodā
• matemātikā
Papildus punkti tiks piešķirti par:
• par CE bioloģijā
• par CE ķīmijā

STUDIJU SATURS:

Tālrunis: 654 22302
e-pasts: dmf@du.lv

Klasiskās un modernās bioloģijas studiju kursi, dabas aizsardzības
problēmu analīze un risinājumi, bioloģiskā procesa likumsakarības
zooloģijā, botānikā, ekoloģijā, ģenētikā, molekulārajā bioloģijā,
biotehnoloģijā, fizioloģijā un vēl daudzās citās dzīvības zinātnēs.
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Akadēmiska bakalaura studiju programma

Akadēmiska bakalaura studiju programma

MĀSZINĪBAS

ĶĪMIJA
VALSTS FINANSĒTĀS STUDIJU VIETAS

SEKMĪGI ABSOLVĒJOT PROGRAMMU IR IESPĒJA:

SEKMĪGI ABSOLVĒJOT PROGRAMMU IR IESPĒJA:

VALSTS FINANSĒTĀS STUDIJU VIETAS

Studiju ilgums pilna laika studijas - 3 gadi
Iegūstamais grāds - dabaszinātņu
bakalaurs ķīmijā (atjaunojamo resursu
ķīmijā vai praktiskā bioanalītikā)

• turpināt izglītību Daugavpils Universitātes maģistra studiju
programmās:
„Darba aizsardzība”;
„Sabiedrības un organizācijas vadība”;
• studēt citās augstskolās Latvijā un ārzemēs;
iekļauties Latvijas un ES darba tirgū, piedāvājot savas ķīmijas
zināšanas un prasmes atjaunojamo resursu vai praktiskās
bioanalītikas jomā.

• strādāt Māsas (Vispārējās aprūpes māsas) profesijā valsts,
pašvaldības un privātajās ārstniecības iestādēs;
• apgūt profesionālās pilnveides izglītības (moduļu) programmas 4
māsas (Vispārējās Aprūpes Māsas) specializācijas jomās – bērnu
aprūpe, perioperatīvā aprūpe, garīgās veselības aprūpe, anestēzijas,
intensīvās terapijas un neatliekamā aprūpe, apgūt profesionālās
pilnveides izglītības (moduļu) programmas 9 (mākslīgās asinsrites
metode māsu praksē; funkcionālās diagnostikas metode māsu
praksē; endoskopijas metode māsu praksē; diabēta aprūpes
māsa; onkoloģiskās aprūpes māsa; nieru aizstājējterapijas un
nefroloģiskās aprūpes māsa; fizikālās un rehabilitācijas medicīnas
māsa transfuzioloģijas māsa; neonatoloģijas māsa) profesionālās
pilnveides izglītības (moduļu) programmas ārstniecības un
diagnostikas metodēs māsu praksē;
• turpināt izglītību atbilstošās ar veselības aprūpi saistītās maģistra
studiju programmās Latvijā un ārzemēs.

Studiju ilgums pilna laika studijas – 4 gadi
Iegūstamais grāds profesionālais bakalaura grāds
veselības aprūpē
Profesionālā kvalifikācija:
māsas (vispārējās aprūpes māsas)
kvalifikācija

UZŅEMŠANAS PRASĪBAS:
Centralizētie eksāmeni:
• latviešu valodā
• pirmajā svešvalodā
• matemātikā
Papildus punkti tiks piešķirti par:
• par CE bioloģijā
• par CE ķīmijā
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STUDIJU SATURS:
klasiskā ķīmija (vispārīgā ķīmija, neorganiskā ķīmija, analītiskā ķīmija,
organiskā ķīmija, fizikālā un koloidālā ķīmija, bioķīmija u. c.);
atjaunojamo resursu (atjaunojamo resursu ķīmija, vides ķīmija, ievads
ģeoķīmijā, biomasas apsaimniekošana u.c.) vai praktiskās bioanalītikas
(biomedicīnas laboratoriju darba organizācija, mikroskopijas tehnika,
testēšanas metodes bioanalītikā, biomedicīnas ētika u.c.) kursi.

STUDIJU SATURS:
pedagoģija, psiholoģija, ētika un pacientu izglītošana;
darba organizēšana un vadīšana;
valoda, civilā, vides, ugunsdrošība un darba aizsardzība;
dabaszinātņu jomas studiju kursi;
māszinību teorētiskās studijas;
pētniecības metodes un datu apstrāde pierādījumos balstītā veselības
aprūpē;
pacientu aprūpe vispārējā medicīnā

UZŅEMŠANAS PRASĪBAS:
Centralizētie eksāmeni:
• latviešu valodā
• pirmajā svešvalodā
• matemātikā
Papildus punkti tiks piešķirti par:
• par CE bioloģijā
• par eksāmenu/ieskaiti atzīmi
vai atestāta atestātā bioloģīja un
dabaszinībās
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Akadēmiska bakalaura studiju programma

Akadēmiska bakalaura studiju programma

FIZIOTERAPIJA

VIDES ZINĀTNE
VALSTS FINANSĒTĀS STUDIJU VIETAS

SEKMĪGI ABSOLVĒJOT PROGRAMMU IR IESPĒJA:

SEKMĪGI ABSOLVĒJOT PROGRAMMU IR IESPĒJA:

VALSTS FINANSĒTĀS STUDIJU VIETAS

Studiju ilgums pilna laika studijas - 3 gadi
Iegūstamais grāds - dabaszinātņu
bakalaurs vides zinātnē

• strādāt vides aizsardzībā (Dabas aizsardzības pārvaldē, Valsts
Vides dienestā u. c.), Latvijas ģeotelpiskās informācijas aģentūrā,
dažāda līmeņa pašvaldībās un struktūrvienībās – plānošanas nodaļā,
reģionālās attīstības nodaļās, vides konsultāciju birojos u.c.
• turpināt izglītību DU maģistra studiju programmās „Vides plānošana”,
„Bioloģija”, „Darba aizsardzība”, „Sabiedrības un organizācijas vadība”,
vai arī citās augstskolās Latvijā un ārzemēs

• strādāt par fizioterapeitu veselības, sociālās aprūpes un izglītības
iestādēs, veselības un SPA centros, sporta klubos un komandās,
fizioterapeitu privātpraksēs;
• turpināt izglītību Daugavpils Universitātes maģistra studiju
programmās „Bioloģija” un „Sabiedrības un organizācijas vadība”,
kā arī atbilstošās ar veselības aprūpi saistītās maģistra studiju
programmās Rīgas Stradiņa Universitātē, Latvijas Universitātē un
augstskolās ārpus Latvijas;
• iegūt fizioterapeita sertifikātu un uzsākt savu privātpraksi.

Studiju ilgums pilna laika studijas – 4 gadi
Iegūstamais grāds profesionālais bakalaurs veselības
aprūpē
Profesionālā kvalifikācija:
fizioterapeits

STUDIJU SATURS:

Centralizētie eksāmeni:
• latviešu valodā
• pirmajā svešvalodā

UZŅEMŠANAS PRASĪBAS:
centralizētie eksāmeni:
• latviešu valodā
• pirmajā svešvalodā
• matemātikā
Papildus punkti tiks piešķirti par:
par CE bioloģijā
par CE ķīmijā
par eksāmena atzīmi atestātā
ģeogrāfijā
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STUDIJU SATURS:
bioloģijas pamati, ģeoloģija, ekoloģija, vides ķīmija un klimatoloģija,
fiziskās ģeogrāfijas pamati, augsnes zinātne, kartogrāfija, ģeogrāfiskās
informācijas sistēmas un darbs ar satelītnavigācijas iekārtām jeb GPS,
vides politika un pārvalde, vides tiesības un likumdošana u.c.

cilvēka anatomiju un fizioloģiju, biomehāniku, bioķīmiju, ģenētikas
pamatus, neiroloģiju, kustību fizioloģiju; mikrobioloģiju un virusoloģiju,
epidemioloģiju, iekšķīgās slimības, vispārīgo ķirurģiju un traumatoloģiju,
sievietes veselību, bērnu slimības u.c.; veselības pedagoģiju, medicīnisko
psiholoģiju, veselības sporta teoriju, sporta medicīnu, klīniskās aprūpes
pamatus, fizioterapijas paņēmienus un metodes pie dažādiem veselības
traucējumiem, masāžu un manuālās terapijas pamatus, ārstniecisko
vingrošanu, pacientu rehabilitācijas principus un citus saistošus studiju
kursus; kā arī kursus, kas palīdzēs Tev veikt interesantus pētījumus
veselības aprūpes jomā, izstrādājot studiju darbus un bakalaura darbu
katedras laboratorijās un veselības aprūpes iestādēs

UZŅEMŠANAS PRASĪBAS:

Papildus punkti tiks piešķirti par:
• par CE bioloģijā
• par CE ķīmijā
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Akadēmiska bakalaura studiju programma

INFORMĀCIJAS TEHNOLOĢIJAS

INFORMĀCIJAS TEHNOLOĢIJAS
VALSTS FINANSĒTĀS STUDIJU VIETAS

SEKMĪGI ABSOLVĒJOT PROGRAMMU IR IESPĒJA:

SEKMĪGI ABSOLVĒJOT PROGRAMMU IR IESPĒJA:

VALSTS FINANSĒTĀS STUDIJU VIETAS

Studiju ilgums Pilna laika studijas – 2 gadi
Profesionāla kvalifikācija Datorsistēmu un datortīklu
administrators

• strādāt jebkurā valsts institūcijā, individuālajā uzņēmumā, bankā
u.c. organizācijās, kur saprot, ka nav iedomājams drošs darbs bez
kvalificēta datortīklu administratora.
• turpināt studijas kādā no Latvijas augstskolām, vai izmantot
iespēju iestāties vēlākos studiju semestros, piemēram, Daugavpils
Universitātē profesionālā bakalaura studiju programmā “Informācijas
tehnoloģijas” (programmēšanas inženieris).

• turpināt izglītību Daugavpils Universitātes maģistra studiju
programmās “Datorzinātnes”, “Sabiedrības un organizācijas vadība”,
vai arī citās augstskolās Latvijā un ārzemēs.

Studiju ilgums pilna laika studijas – 4 gadi
Iegūstamais grāds profesionālais bakalaurs informācijas
tehnoloģijās
Profesionālā kvalifikācija:
programmēšanas inženieris vai
loģistikas struktūrvienību vadītājs

UZŅEMŠANAS PRASĪBAS:
centralizētie eksāmeni:
• latviešu valodā
• pirmajā svešvalodā
• matemātikā
Papildus punkti tiks piešķirti par:
par CE fizikā
par Eksāmenu/ ieskaiti atestātā
informātikā / lietišķajā informātikā
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STUDIJU SATURS:
datortīklu administrēšanas iemaņas, prasmi uzturēt un pārbaudīt
datortīkla drošību, vadīt datortīkla resursus, veikt datortehnikas, tīkla
iekārtu un programmatūras inventarizāciju, remontu un instalāciju,
sargāt informāciju no datorvīrusiem, no ārējiem uzbrukumiem, iekšējiem
draudiem un neautorizētu piekļuvi, kā arī novērst avārijas situācijas.

STUDIJU SATURS:
programmēšanas valodas, deklaratīvo programmēšanu, Web
programmēšanu, tīklu programmēšanu, programmatūras inženieriju,
datu aizsardzību un kriptogrāfiju, multimedijas, operētājsistēmas,
datorgrafiku un animāciju, rūpniecisko kontrolleru programmēšanu,
tehnisko grafiku, matemātisko modelēšanu u. c.

UZŅEMŠANAS PRASĪBAS:
Centralizētie eksāmeni:
• latviešu valodā
• pirmajā svešvalodā
• matemātikā
Papildus punkti tiks piešķirti par:
• par eksāmenu/ ieskaiti atestātā
informatikā/ lietišķajā informātikā
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Akadēmiska bakalaura studiju programma

PAMATSTUDIJAS

FILOLOĢIJA (LATVIEŠU FILOLOĢIJA)
Programma paredz specializāciju latviešu filoloģijā vai arī angļu, franču, krievu,
ķīniešu, spāņu, vācu vai zviedru valodas kā otrās valodas apguvi.

HUMANITĀRĀ FAKULTĀTE
Filoloģija (latviešu, angļu, krievu)
Vēsture
Austrumeiropas kultūras un biznesa sakari

Tālrunis: 65424238
Ē-pasts: hf@du.lv

SEKMĪGI ABSOLVĒJOT PROGRAMMU IR IESPĒJA:

VALSTS FINANSĒTĀS STUDIJU VIETAS

• strādāt dažādos uzņēmumos, iestādēs un institūcijās, kur
nepieciešama humanitārā izglītība,
• turpināt izglītību DU maģistra studiju programmās: „Filoloģija”,
„Starpkultūru attiecības”, „Sabiedrības un organizācijas vadība” vai
studēt citās augstskolās Latvijā un ārvalstīs.

Studiju ilgums pilna laika studijas- 3 gadi
Iegūstamais grāds humanitāro zinātņu bakalaurs filoloģijā
(latviešu filoloģijā)

STUDIJU SATURS:

UZŅEMŠANAS PRASĪBAS:

mūsdienu latviešu valodas kursi, lietuviešu valodas ievadkursu, lietišķo
tekstu valodas kursu, ievadu baltu valodniecībā, latgaliešu rakstu
valodu un literatūru, ievadu literatūras zinātnē, latviešu un ārzemju
literatūras vēstures kursus, baltu mītoloģiju, latviešu folkloru, radošās
rakstniecības kursu, starpdisciplināro pētījumu kursu u.c.

Centralizētie eksāmeni:
• latviešu valodā
• pirmajā svešvalodā
• matemātikā
Papildus punkti tiks piešķirti par:
• DU Interešu izglītības skolas
„Humanitārā akadēmija jauniešiem”
dalībniekiem;
• DU Zinātnes skolas sertifikāta
ieguvējiem.
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FILOLOĢIJA (KRIEVU FILOLOĢIJA)

FILOLOĢIJA (ANGĻU FILOLOĢIJA)
Programma paredz specializāciju latviešu filoloģijā vai arī latviešu, krievu,
franču, ķīniešu, spāņu, vācu vai zviedru valodas kā otrās valodas apguvi.

VALSTS FINANSĒTĀS STUDIJU VIETAS

SEKMĪGI ABSOLVĒJOT PROGRAMMU IR IESPĒJA:

SEKMĪGI ABSOLVĒJOT PROGRAMMU IR IESPĒJA:

VALSTS FINANSĒTĀS STUDIJU VIETAS

Studiju ilgums pilna laika studijas – 3 gadi
Iegūstamais akadēmiskais grāds humanitāro zinātņu bakalaurs filoloģijā
(angļu filoloģijā)

• strādāt izglītības un zinātnes, tūrisma un komunikācijas, sabiedrisko
attiecību, mārketinga un reklāmas nozarē vietējā un starptautiskā
darba tirgū (tulkošana, mācīšana, rediģēšana, pētniecība, informācijas
ieguve, interpretācija un prezentācija u.c.)
• turpināt izglītību DU maģistra studiju programmās „Filoloģija (angļu
vai salīdzināmā filoloģija)”, „Starpkultūru attiecības”, „Sabiedrības un
organizācijas vadība” vai arī citās augstskolās Latvijā un ārzemēs.

• Strādāt attālināti informācijas portālos tekstveides tehnoloģiju un
e-kontenta krievu valodā moderēšanas sfērā, izglītības un zinātnes,
tūrisma un komunikācijas jomā
• turpināt izglītību DU maģistra studiju programmās „Filoloģija”,
„Starpkultūru attiecības”, „Sabiedrības un organizācijas vadība” vai arī
citās augstskolās Latvijā un ārzemēs.

Studiju ilgums pilna laika studijas – 3 gadi
Iegūstamais akadēmiskais grāds humanitāro zinātņu bakalaurs filoloģijā
(krievu filoloģijā)

UZŅEMŠANAS PRASĪBAS:
centralizētie eksāmeni:
• latviešu valodā
• pirmajā svešvalodā
• matemātikā.
Papildus punkti tiks piešķirti par:
DU Interešu izglītības skolas
„Humanitārā akadēmija jauniešiem”
dalībniekiem;
DU Zinātnes skolas sertifikāta
ieguvējiem.
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Programma paredz specializāciju latviešu filoloģijā vai arī latviešu, angļu, franču,
ķīniešu, spāņu, vācu vai zviedru valodas kā otrās valodas apguvi..

STUDIJU SATURS:
Studiju kursus lingvistikā: ievads valodniecībā, latīņu valoda, ievads
ģermānistikā, angļu valodas fonētika un fonoloģija, leksikoloģija
un frazeoloģija, sistēmiskā gramatika, angļu valodas ortogrāfija,
funkcionālā gramatika, normatīvā gramatika, teksta lingvistiskā analīze,
angļu valodas vēsture, ievads sociolingvistikā u.c.
Studiju kursus literatūrzinātnē: ievads literatūrzinātnē, literārā darba
analīze, Britu un ASV literatūra līdz 19.gs., 19.gs. britu un ASV literatūra,
20.gs. britu un ASV literatūra, literārā teksta interpretācija u.c. Otro
valodu: vācu, zviedru, franču, spāņu, latviešu, krievu vai ķīniešu.

STUDIJU SATURS:
krievu tradicionālo kultūru un folkloru, literatūrzinātnes un valodniecības
pamatus, krievu literatūras un kultūras vēsturi, Rietumeiropas
mākslinieciskās kultūras vēsturi, mūsdienu krievu literāro valodu un
krievu valodas vēsturi u. c.
Ir iespēja izvēlēties kombināciju ar otro valodu: angļu, latviešu, vācu,
spāņu, franču, zviedru vai ķīniešu.

UZŅEMŠANAS PRASĪBAS:
Centralizētie eksāmeni:
• latviešu valodā
• pirmajā svešvalodā
• matemātikā
Papildus punkti tiks piešķirti par:
• DU Interešu izglītības skolas
„Humanitārā akadēmija jauniešiem”
dalībniekiem;
• DU Zinātnes skolas sertifikāta
ieguvējiem.
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VĒSTURE

AUSTRUMEIROPAS KULTŪRAS UN BIZNESA SAKARI

VALSTS FINANSĒTĀS STUDIJU VIETAS

SEKMĪGI ABSOLVĒJOT PROGRAMMU IR IESPĒJA:

SEKMĪGI ABSOLVĒJOT PROGRAMMU IR IESPĒJA:

VALSTS FINANSĒTĀS STUDIJU VIETAS

Studiju ilgums pilna laika studijas – 3 gadi
Iegūstamais akadēmiskais grāds humanitāro zinātņu bakalaurs vēsturē

• Strādāt muzejā, arhīvā vai citā ar vēstures popularizēšanu saistītā
vietā; kļūt par vēstures un sociālo zinību skolotāju pēc studijām
2. līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmā
„Skolotājs” (1 gads); izmantot iegūto izglītību kā pamatu gida,
žurnālista, projekta vadītāja u.c. darba iegūšanai, kā arī kā tramplīnu,
lai sevi apliecinātu diplomātijā un valsts dienestā.
• turpināt izglītību Daugavpils Univrsitātes maģistra studiju
programmās „Vēsture”, „Starpkultūru attiecības”, „Sabiedrības un
organizācijas vadība”, vai arī citās augstskolās Latvijā un ārzemēs.

• strādāt dažāda veida Latvijas vai Austrumeiropas valsts uzņēmumos
un iestādēs kultūras un biznesa jomā
• turpināt izglītību DU maģistra studiju programmās „Starpkultūru
attiecības”, „Vēsture (Kultūras vēsture un teorija)”, „Sabiedrības un
organizācijas vadība” vai arī citās augstskolās Latvijā un ārzemēs

Studiju ilgums - pilna laika studijas – 3 gadi
Iegūstamais akadēmiskais grāds humanitāro zinātņu bakalaura grāds
Austrumeiropas kultūras studijās

UZŅEMŠANAS PRASĪBAS:
centralizētie eksāmeni:
• latviešu valodā
• pirmajā svešvalodā
• matemātikā.
Papildus punkti tiks piešķirti par:
• par CE vēsturē
• par eksāmena atzīmi atestātā
ģeogrāfijā, politikā un tiesībās,
filosofijā, kultūras vēsturē vai
kulturoloģijā
• DU Interešu izglītības skolas
„Humanitārā akadēmija jauniešiem”
dalībniekiem
• DU Zinātnes skolas sertifikāta
ieguvējiem

16

Akadēmiska bakalaura studiju programma

STUDIJU SATURS:
pasaules vēstures pamatkursu: senie, viduslaiki, jaunie un jaunākie laiki;
pasaules reģionu un valstu
vēsturi: Ziemeļvalstis, Baltijas valstis, Polija, slāvu tautas; Latgales
vēsturi, novadpētniecību; historiogrāfiju un avotmācību, tostarp arī
mutvārdu vēsturi u. c.

STUDIJU SATURS:
mākslas zinātnes pamatus, kultūras vēsturi un teoriju, kultūras
semiotiku, Austrumeiropas biznesa sakarus un biznesa vidi, valsts
studijas, menedžmentu, Latvijas, Lietuvas, Polijas, Krievijas un
Baltkrievijas komerctiesības, Austrumeiropas valstu ekonomiku,
projektu vadību u. c

UZŅEMŠANAS PRASĪBAS:
centralizētie eksāmeni:
• latviešu valodā
• pirmajā svešvalodā
• matemātikā
Papildus punkti tiks piešķirti par:
• par CE vēsturē
• par eksāmena atzīmi atestātā kultūras
vēsturē vai kulturoloģijā
• par eksāmena atzīmi atestātā biznesa
ekonomiskajos pamatos
• DU Interešu izglītības skolas
„Humanitārā akadēmija jauniešiem”
dalībniekiem
• JA-YE Latvija sertifikāta ieguvējiem
• DU Zinātnes skolas sertifikāta
ieguvējiem
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1. līmeņa Profesionālās augstākās izglītības studiju programma

PAMATSTUDIJAS

PIRMSSKOLAS SKOLOTĀJS

IZGLĪTĪBAS UN VADĪBAS FAKULTĀTE
Pirmsskolas skolotājs
Sākumizglītības skolotājs
Skolotājs

SEKMĪGI ABSOLVĒJOT PROGRAMMU IR IESPĒJA:

VALSTS FINANSĒTĀS STUDIJU VIETAS

• Strādāt pirmsskolas izglītības iestādēs vai citās ar pirmsskolas
izglītību saistītās valsts vai privātās struktūrās.
• Turpināt studijas Daugavpils Universitātes profesionālā
bakalaura studiju programmā “Sākumizglītības skolotājs”, sākot
ar 3. studiju gadu, apgūt kvalifikāciju “Sākumizglītības skolotājs”
un iegūt bakalaura grādu izglītībā, kā arī turpināt studijas
profesionālajās programmās, kuras paredzētas studijām uz
pirmā līmeņa augstākās profesionālās izglītības pamata

Studiju ilgums - pilna laika studijas – 2 gadi
nepilna laika studijas – 2 gadi 5 mēneši
Iegūstamais grāds - Skolotāja profesionālā
kvalifikācija (ar tiesībām strādāt pirmsskolas
izglītības skolotāja profesijā)

STUDIJU SATURS:

Tālrunis: 65428636
E-pasts: ivf@du.lv

2 gadu laikā apgūsi vispārizglītojošos, nozares teorētiskos
un profesionālās specializācijas studiju kursus: skolotāja
profesionālās darbības pamati, Psiholoģija skolotājiem, Sociāli
emocionālā mācīšanā; Pedagoģiskā procesa tiesiskie aspekti,
Bērnības pedagoģija, Bērna attīstības fizioloģija, higiēna un pirmās
palīdzības pamati, Rotaļdarbība un starpdisciplinaritāte; Veselības
un fiziskās aktivitātes, sociālās un pilsoniskās mācību jomas
saturs un mācīšanās pieejas, Izglītības vadība, Iekļaujoša izglītība,
Valsts, civilā un vides aizsardzība, Pirmsskolas pedagoģiskā
procesa organizācija, Valodu, kultūras izpratnes, pašizpausmes
mākslā, dabaszinātņu un matemātikas mācību jomas saturs un
mācīšanās pieejas.

UZŅEMŠANAS PRASĪBAS:
Vidējās izglītības dokumenta gada vidējā atzīme
obligātajos mācību priekšmetos ir ne zemāka
par 7 ballēm (ja atzīme ir zemāka par 7 ballēm,
tiek dota iespēja kārtot papildus pārbaudījumu.
Zemākais vidējās atzīmes slieksnis – 6 balles).
Kopējā konkursa punktu summa veidojas no:
• vidējās atzīmes obligātajos mācību
priekšmetos, ko apliecina vidējās izglītības
dokuments – 25%;
• vērtējumiem centralizētajos eksāmenos:
CE latviešu valodā*, CE matemātikā** un CE
svešvalodā (vai STIP svešvalodā) – 25%°
• iestājpārbaudījuma (izglītības gadījuma
analīze) – 50%.
• Sīkāka informācija par uzņemšanas prasībām
DU mājaslapā.
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SKOLOTĀJS

SĀKUMIZGLĪTĪBAS SKOLOTĀJS
VALSTS FINANSĒTĀS STUDIJU VIETAS

SEKMĪGI ABSOLVĒJOT PROGRAMMU IR IESPĒJA:

SEKMĪGI ABSOLVĒJOT PROGRAMMU IR IESPĒJA:

VALSTS FINANSĒTĀS STUDIJU VIETAS

Studiju ilgums - pilna laika studijas - 4 gadi;
nepilna laika studijas - 4,5 gadi
Iegūstamā kvalifikācija un profesionālais grāds
- profesionālais bakalaura grāds pedagogu
izglītībā un skolotāja kvalifikācija

• strādāt atbilstoši iegūtajai kvalifikācijai pirmsskolas vai
pamatizglītības iestādēs ES un Latvijā.
• studēt tālāk Daugavpils Universitātes maģistra studiju
programmās “Izglītības zinātnes”, „Sabiedrības un
organizācijas vadība”, „Karjeras konsultants un jaunatnes lietu
speciālists”, citās augstskolās Latvijā un ārzemēs.

• Strādāt izglītības iestādēs dažādās izglītības pakāpēs, atbilstoši
apgūtajiem izvēlētās jomas mācību priekšmetiem
• turpināt studijas DU maģistra studiju programmās “Izglītības
zinātnes”, “Karjeras konsultants un jaunatnes lietu specialists”,
“Sabiedrības un organizācijas vadība”

Studiju ilgums pilna laika studijas - 4 gadi
nepilna laika studijas - 4 gadi 6 mēneši
Iegūstamais grāds Profesionālais bakalaura grāds
pedagogu izglītībā
Profesionālā kvalifikācija skolotājs

UZŅEMŠANAS PRASĪBAS:
Vidējās izglītības dokumenta gada vidējā atzīme
obligātajos mācību priekšmetos ir ne zemāka
par 7 ballēm (ja atzīme ir zemāka par 7 ballēm,
tiek dota iespēja kārtot papildus pārbaudījumu.
Zemākais vidējās atzīmes slieksnis – 6 balles).
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Kopējā konkursa punktu summa veidojas no:
• vidējās atzīmes obligātajos mācību
priekšmetos, ko apliecina vidējās izglītības
dokuments – 25%;
• vērtējumiem centralizētajos eksāmenos:
CE latviešu valodā*, CE matemātikā** un CE
svešvalodā (vai STIP svešvalodā) – 25%°
• iestājpārbaudījuma (izglītības gadījuma
analīze) – 50%.
Sīkāka informācija par uzņemšanas prasībām
DU mājaslapā

STUDIJU SATURS:
Studiju programmas koncepcija ir orientēta uz praksē un
pētniecībā balstītām studijām, kas ļauj jaunajiem speciālistiem
jau studiju laikā iepazīt darba specifiku pamatizglītības pirmajā
posmā (1. – 6. klases) un pirmsskolā, un vērst savu uzmanību uz
nozares aktualitātēm. Studiju programmu veido vispārizglītojošie
studiju kursi, nozares (profesionālās darbības jomas) teorētiskie
pamatkursi un informācijas tehnoloģiju kursi, nozares
(profesionālās darbības jomas) profesionālās specializācijas
kursi, izvēles daļas kursi, prakses, valsts pārbaudījums. Studiju
programmas īstenošanā piedalīsies DU akadēmiskais personāls,
vieslektori un dažādu izglītības nozaru praktizējošie speciālisti.

STUDIJU SATURS:
Vispārizglītojošos studiju kursus, ieskaitot skolotāja profesionālās
darbības pamatus, civilās un vides aizsardzības kursu, izglītību ilgtspējīgai attīstībai, IT, kas sekmēs profesionālās darbības uzdevumu izpildei
nepieciešamo profesionālo zināšanu, prasmju un attieksmju attīstību un
kompetences pilnveidi. Izglītības zinātnes – nozares kursus t.sk. sociāli
emocionālo mācīšanos, mācību darba plānošanu, vadīšanu un vērtēšanu,
piedāvājot skolotājam starpdisciplināru redzējumu katras mācību jomas
metodikā, klases darba vadīšanā, iekļaujošajā un speciālajā izglītībā, ieplānojot asistenta prakses uzdevumus, tādējādi nodrošinot nepārtrauktu
saistību ar darba vidi. Skolotāja prakses, kas plānotas piecās daļās, katrai
daļai koncentrējoties uz Skolotāja profesijas standarta profesionālās
darbības pamatuzdevumu un pienākumu veikšanu. Izstrādāsi un aizstāvēsi trīs studiju darbus, divus visām apakšprogrammām kopīgajā daļā
un vienu izvēlētās mācību priekšmeta jomas daļā. Studiju programmas
noslēgumā kārtosi noslēguma pārbaudījumus – bakalaura darba aizstāvēšanu un kvalifikācijas eksāmenu, kas apliecinās iegūto skolotāja
profesionālās kvalifikācijas līmeni.

UZŅEMŠANAS PRASĪBAS:
• vidējā izglītība
• sekmīgs vērtējums centralizētajos
eksāmenos latviešu valodā,
matemātikā un svešvalodā (vai STIP
svešvalodā)
• vidējās izglītības dokumenta gada
vidējā atzīme izvēlētās studiju jomas
profilējošos mācību priekšmetos ir
ne zemāka par 7 ballēm, izņemot, ja
šajā mācību priekšmetā kārtots CE un
iegūts sekmīgs vērtējums.
• iestājpārbaudījums (Skolotāja
profesijas izvēles pamatojums):
mutisks un rakstveida
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PAMATSTUDIJAS

MŪZIKA

MŪZIKAS UN MĀKSLU FAKULTĀTE
Mūzika
Dizains
Mākslas menedžments

SEKMĪGI ABSOLVĒJOT PROGRAMMU IR IESPĒJA:

VALSTS FINANSĒTĀS STUDIJU VIETAS

• iesaistīties dažādos mākslinieciski radošos projektos Latvijā un
ārzemēs;
• strādāt pedagoģisko darbu mūzikas profesionālās izglītības
iestādēs;
• būt par darba devēju citiem, kļūt par brīvmākslinieku;
• turpināt izglītību DU maģistra studiju programmās „Mūzika”,
„Sabiedrības un iestāžu vadība”, „Izglītības zinātnes”, „Starpkultūru
attiecības” vai arī citās augstskolās Latvijā un ārzemēs.

Studiju ilgums - pilna laika studijas – 4 gadi
Iegūstamā grāds - profesionālais bakalaura
grāds mūzikā
Profesionālā kvalifikācija
Kvalifikācija atbilstoši specializācijas
modulim: diriģents/ instrumentu mūziķis
(akordeonists, pianists, ģitārists, flautists,
klarnetists, saksofonists, trompetists,
trombonists, vijolnieks, sitaminstrumentu
mūziķis)/vokālists

STUDIJU SATURS:

Tālrunis: 65424479
e-pasts: mmf@du.lv

Studiju laikā Tu pagūsi klavierspēli/akordeona spēli/
pūšaminstrumenta spēli/stīgu instrumenta spēli/solo dziedāšanu
/diriģēšanu; klavieru/akordeona/pūšamo instrumentu/stīgu
instrumentu/diriģēšanas vēsturi; kameransambli/akordeona
ansambli/pūšamo instrumentu ansambli/stīgu instrumentu
ansambli/ kamerdziedāšanu/vokālo ansambli; instrumenta spēles,
solo dziedāšanas vai kora priekšmetu mācību metodiku; solfedžo;
mūzikas, mākslas vēsturi; harmoniju un polifoniju; improvizāciju un
kompozīciju; mūzikas formu mācību; mūzikas stilus un interpretāciju;
filozofiju un ētiku; vispārīgo, saskarsmes un mūzikas psiholoģiju;
pedagoģijas vēsturi u.c.

UZŅEMŠANAS PRASĪBAS:
Centralizētie eksāmeni:
• latviešu valodā
• pirmajā svešvalodā
• matemātikā
Papildus punkti tiks piešķirti par:
kolokvijs specialitātē
Kopējais vērtējums (100%) veidojas no
iestājpārbaudījuma specialitātē (35%) un
kolokvijā (35%), vērtējumiem centralizētajos
eksāmenos latviešu valodā (10%), svešvalodā
(10%) un matemātikā (10%)
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MĀKSLAS MENEDŽMENTS

DIZAINS
VALSTS FINANSĒTĀS STUDIJU VIETAS

SEKMĪGI ABSOLVĒJOT PROGRAMMU IR IESPĒJA:

SEKMĪGI ABSOLVĒJOT PROGRAMMU IR IESPĒJA:

VALSTS FINANSĒTĀS STUDIJU VIETAS

Studiju ilgums pilna laika studijas - 4 gadi
Iegūstamā grāds profesionālais bakalaura grāds mākslā
Iegūstamā kvalifikācija grafikas dizainers vai produktu
dizainers

• turpināt izglītību Daugavpils Universitātes maģistra studiju
programmās:
• „Māksla”, „Izglītība”, iegūstot vienu no kvalifikācijām „Vizuālās mākslas
skolotājs”, „Vizuālās mākslas un tehniskās grafikas skolotājs”,
„Kulturoloģijas skolotājs”, „Sabiedrības un organizācijas vadība”,
“Starpkultūru attiecības”; vai arī citās augstskolās Latvijā un ārzemēs.

• vadīt un piedalīties dažādos mākslinieciski radošos projektos Latvijā
un ārzemēs;
• veikt organizatorisko darbu kultūras un izglītības iestādēs;
• turpināt izglītību DU maģistra studiju programmās: „Māksla”,
„Starpkultūru attiecības”, „Sabiedrības un organizācijas vadība” vai arī
citās augstskolās Latvijā un ārzemēs.

Studiju ilgums pilna laika studijas - 4 gadi
Iegūstamā grāds profesionālais bakalaurs mākslā
Profesionālā kvalifikācija
mākslas projektu vadītājs

STUDIJU SATURS:

STUDIJU SATURS:

UZŅEMŠANAS PRASĪBAS:

studiju kursi, kas palīdzēs Tev izprast mākslas teoriju, mākslas
vēstures jautājumus, mākslas fenomenoloģijas, mākslas psiholoģijas
un mākslas filosofijas pamatus, autortiesības, uzņēmējdarbību, civilo
un vides aizsardzību; studiju kursi, pēc kuru apgūšanas Tu pārzināsi
kompozīcijas likumus, koloristiku, reklāmas un poligrāfijas darbu
izstrādāšanas principus, perspektīvas un ēnu konstruēšanas teoriju
māksliniekiem, grafikas tehnikas, dizaina un stilu vēsturi, jaunas
informācijas tehnoloģijas un datorprogrammas dizaineriem, Web lapu
projektēšanu, reklāmas, poligrāfijas darbu, iepakojuma grafisko dizainu;
laikmetīgā dizaina tendences un aktualitātes. Tev būs iespēja pilnveidot
un attīstīt savas zināšanas zīmēšanā, gleznošanā, veidošanā, fotomākslā,
tehniskajā grafikā, trīsdimensiju grafikā, modelēšanā un infografikā;

mākslas bakalaura studiju kursi: kultūras teorija, semiotika, mākslas
teorija, mākslas fenomenoloģija, tēla psiholoģija, personiskās izaugsmes
tehnoloģijas; zināšanas ekonomikā, menedžmentā, mārketingā,
grāmatvedībā;
projektu izstrādes tehnoloģiju, vadības, finansējuma plānošanas
prasmes; studiju kursus vizuālajā mākslā, mūzikā, dejā, teātra mākslā.

Centralizētie eksāmeni:
• latviešu valodā
• pirmajā svešvalodā
• matemātikā

UZŅEMŠANAS PRASĪBAS:
centralizētie eksāmeni:
• latviešu valodā
• pirmajā svešvalodā
• matemātikā.
Papildus punkti tiks piešķirti par:
Atestāta atzīme:
• kvalifikācijas darba vērtējums
profesionālās vidējās izglītības
atestātā
• informātikā un lietišķajā informātikā
• kultūras vēsturē vai kulturoloģijā
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Papildus punkti tiks piešķirti par:
• atestāta atzīmi kultūras vēsturē vai
kulturoloģijā
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PAMATSTUDIJAS

BIZNESA UN FINANŠU PROCESI

SOCIĀLO ZINĀTŅU FAKULTĀTE
Biznesa un firnanšu procesi
Tiesību zinātne
Psiholoģija
Civilā drošība un aizsardzība

SEKMĪGI ABSOLVĒJOT PROGRAMMU IR IESPĒJA:

VALSTS FINANSĒTĀS STUDIJU VIETAS

• turpināt izglītību Daugavpils Universitātes maģistra studiju
programmās:
• „Viedā ekonomika un inovācijas”; „Starpkultūru attiecības”;
„Sabiedrības un organizācijas vadība” vai arī citās augstskolās
Latvijā un ārzemēs.

Studiju ilgums pilna laika studijas – 4 gadi
nepilna laika studijas – 5 gadi
Iegūstamais grāds Profesionālā bakalaura grāds ekonomikā
Profesionāla kvalifikācija - Finansists vai
ekonomists

STUDIJU SATURS:
mikro un makroekonomika, finanšu uzskaiti un vadība, grāmatvedība,
uzņēmējdarbība, reģionālo ekonomika, mārketings, banku darbība u.c.

Tālrunis: 65428629
e-pasts: szf@du.lv

UZŅEMŠANAS PRASĪBAS:
Centralizētie eksāmeni:
• latviešu valodā
• pirmajā svešvalodā
• matemātikā
• ārvalstu reflektantiem -angļu valodas
zināšanas vismaz B2 līmenī
Papildus punkti tiks piešķirti par:
Eksāmens/ieskaite atestātā:
eksāmens ekonomikā vai biznesa
ekonomiskajos pamatos
JA-YE Latvija sertifikāta ieguvējiem
DU Zinātnes skolas sertifikāta un Jauno
uzņēmēju skolas sertifikāta ieguvējiem
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Akadēmiska bakalaura studiju programma

Akadēmiska bakalaura studiju programma

PSIHOLOĢIJA

TIESĪBU ZINĀTNE
VALSTS FINANSĒTĀS STUDIJU VIETAS

SEKMĪGI ABSOLVĒJOT PROGRAMMU IR IESPĒJA:

SEKMĪGI ABSOLVĒJOT PROGRAMMU IR IESPĒJA:

VALSTS FINANSĒTĀS STUDIJU VIETAS

Studiju ilgums pilna laika studijas – 3 gadi
Iegūstamais grāds sociālo zinātņu bakalaurs tiesībās

• turpināt izglītību Daugavpils Universitātes maģistra studiju
programmās:
• „Tiesību zinātne”, „Sabiedrības un organizācijas vadība” vai arī citās
augstskolās Latvijā un ārzemēs.

Studiju ilgums pilna laika studijas – 3 gadi
Iegūstamais grāds sociālo zinātņu bakalaurs psiholoģijā

UZŅEMŠANAS PRASĪBAS:

STUDIJU SATURS:

• turpināt izglītību Daugavpils Universitātes maģistra studiju
programmās:
• „Psiholoģija”, „Karjeras konsultants un jaunatnes lietu speciālists”,
„Sabiedrības un organizācijas vadība” vai arī citās augstskolās Latvijā
un ārzemēs.

centralizētie eksāmeni:
• latviešu valodā
• pirmajā svešvalodā
• matemātikā.

valsts un tiesību teorija; Latvijas valsts un tiesību vēsture; tiesu varas
institūciju tiesības; krimināltiesības; civiltiesības; administratīvās
tiesības; Eiropas Kopienu tiesības u.c.

Papildus punkti tiks piešķirti par:
par CE vesturē
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STUDIJU SATURS:
psiholoģijas vēsture, vispārīgo psiholoģija, psiholoģiskā treniņa tehnikas,
psihes bioloģiskos pamati, psihodiagnostikas pamati, eksperimentālo
psiholoģija, cilvēka fizioloģija un veselības veicināšana, statistiskās
metodes psiholoģijā, attīstības psiholoģiju, sociālo psiholoģija, kognitīvo
psiholoģija, klīnisko psiholoģija u.c.

UZŅEMŠANAS PRASĪBAS:
Centralizētie eksāmeni:
• latviešu valodā
• pirmajā svešvalodā
• matemātikā
Papildus punkti tiks piešķirti par:
• par CE bioloģijā
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1. līmeņa Profesionālās augstākās izglītības studiju programma

CIVILĀ DROŠĪBA UN AIZSARDZĪBA
VALSTS FINANSĒTĀS STUDIJU VIETAS

SEKMĪGI ABSOLVĒJOT PROGRAMMU IR IESPĒJA:

Studiju ilgums pilna laika studijas – 2 gadi
Iegūstamā kvalifikācija speciālists policijas darbā; speciālists
penitenciārajā darbā; speciālists
organizāciju drošībā

• strādāt valsts, pašvaldības vai privātā iestādē par speciālistu, kura
darba pienākumos ietilpst likumpārkāpumu novēršana un atklāšana,
personu datu pārbaude, likumpārkāpumu dokumentēšana un
protokolu sastādīšana savas kompetences ietvaros, neatliekamo
un citu procesuālo izmelēšanas darbību par noziedzīgiem
nodarījumiem veikšana savas kompetences ietvaros, pirmās
medicīniskās palīdzības, kā arī palīdzības personām, kuras cietušas
likumpārkāpumu rezultātā, nelaimes gadījumos vai atrodas
bezpalīdzības stāvoklī sniegšana.
• turpināt izglītību Daugavpils Universitātes piedāvātajās studiju
programmās vai arī citās augstskolās Latvijā

UZŅEMŠANAS PRASĪBAS:
centralizētie eksāmeni:
• latviešu valodā
• pirmajā svešvalodā
• matemātikā.
Netiek uzņemtas personas, kuras
agrāk krimināli sodītas par tīšu
noziedzīgu nodarījumu izdarīšanu –
neatkarīgi no sodāmības dzēšanas vai
noņemšanas.
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STUDIJU SATURS:
cilvēktiesību pamati, civilo aizsardzība un ugunsdrošība, ievads
civiltiesībās, pirmā palīdzība, profesionālā ētika, publiskās varas
organizācija Latvijā, vides aizsardzība, informācijas sistēmas un
informācijas drošība, svešvalodas (angļu vai vācu) profesionālo
terminoloģija, modulis uzņēmējdarbības profesionālo kompetenču
veidošanai u.c.

MAĢISTRA STUDIJAS

DABASZINĀTŅU UN
MATEMĀTIKAS FAKULTĀTE
Vides plānošana
Darba aizsardzība
Bioloģija
Dabas rekreācija
Ķīmija
Datorzinātnes
Fizika
Tālrunis: 65422302
e-pasts: dmf@du.lv
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Profesionālā maģistra studiju programma

Profesionālā maģistra studiju programma

DARBA AIZSARDZĪBA

VIDES PLĀNOŠANA
VALSTS FINANSĒTĀS STUDIJU VIETAS

SEKMĪGI ABSOLVĒJOT PROGRAMMU IR IESPĒJA:

SEKMĪGI ABSOLVĒJOT PROGRAMMU IR IESPĒJA:

VALSTS FINANSĒTĀS STUDIJU VIETAS

Studiju ilgums pilna laika studijas – 2 gadi
Iegūstamais grāds profesionālais maģistrs vides plānošanā
Profesionālā kvalifikācija
vides pārvaldības speciālists vai dabas
aizsardzības speciālists

• iekļauties ES un Latvijas darba tirgū, piedāvājot savas
zināšanas un prasmes dažāda līmeņa pašvaldībās
(ekologs, vides pārvaldības, dabas aizsardzības
speciālists), Valsts vides dienestā, Vides aizsardzības
un reģionālās attīstības ministrijā, Dabas aizsardzības
pārvaldē, Lauku atbalsta dienestā u.c., pierādot spēju
“domāt globāli, bet rīkoties lokāli”;
• turpināt studijas doktora studiju programmā „Bioloģija” DU
vai arī citās augstskolās Latvijā un ārzemēs doktorantūrā
bioloģijā, ģeogrāfijā vai vides zinātnē.

• iekļauties ES un Latvijas darba tirgū, piedāvāt savas
zināšanas uzņēmumos, valsts iestādēs, dažādās
institūcijās valsts un pašvaldības institūcijās,
uzņēmumos, kopuzņēmumos, firmās, kur
nepieciešami darba aizsardzības speciālists

Studiju ilgums pilna laika studijas – 2 gadi
Iegūstamais grāds profesionālais maģistrs darba aizsardzībā
Profesionālā kvalifikācija darba aizsardzības vecākais speciālists

UZŅEMŠANAS PRASĪBAS:
• bakalaura grāds bioloģijā, ģeogrāfijā, vides,
lauksaimniecības vai inženierzinātnēs vai 2.
līmeņa augstākā profesionālā izglītība bioloģijā,
ģeogrāfijā, vides zinātnē, lauksaimniecībā vai
vides inženierzinātnēs;
• konkursā piedalās ar gala/valsts pārbaudījumu
vidējo atzīmi;
• DU Uzņemšanas komisija var izskatīt atsevišķu
citu izglītības tematisko jomu bakalaura
vai 2. līmeņa augstāko profesionālo studiju
programmu absolventu pieteikumus studijām,
gadījumā, ja pretendentam ir vismaz 2 gadu
darba pieredze dabas aizsardzībā vai vides
pārvaldībā, ko apliecina izziņa no darba vietas.
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STUDIJU SATURS:
vietējo iniciatīvu attīstība (lietišķā psiholoģija, vietējo
iniciatīvu attīstība, sabiedrisko attiecību veidošana, darījumu
tekstu valoda); vides projektu izstrāde un vadība; teritorijas
un attīstības plānošana; bioindikācija un vides monitorings;
matemātiskā modelēšana un lietišķais ĢIS; upju sateces
baseinu apsaimniekošana; sugu un biotopu aizsardzība;
ainavu plānošana; meža apsaimniekošanas plānošana; vides
tehnoloģijas; ievads mērniecībā un kadastrā; menedžmenta
pamati u.c.

STUDIJU SATURS:
darba aizsardzības un drošības līdzekļus, ekonomikas
un vadībzinību pamatus, vides aizsardzību, darba un
vides tiesību pamatus, uzņēmējdarbības pamatus,
darba psiholoģiju un pedagoģiju, darba medicīnu un
arodveselību, ugunsdrošību, elektrodrošību, ķīmisko
vielu izmantošanas drošību, u.c.

UZŅEMŠANAS PRASĪBAS:
• bakalaura grāds vai 2. līmeņa augstākā profesionālā
izglītība darba aizsardzības, vides aizsardzības,
inženierzinātņu, fizikas vai ķīmijas jomās vai
• bakalaura grāds vai 2. līmeņa augstākā profesionālā
izglītība un vismaz 2 gadu darba pieredze darba
aizsardzībā;
• konkursā piedalās ar gala/valsts pārbaudījumu vidējo
atzīmi.
• DU Uzņemšanas komisija var izskatīt atsevišķu citu
izglītības tematisko jomu bakalaura vai 2. līmeņa
augstāko profesionālo studiju programmu absolventu
pieteikumus studijām, gadījumā, ja pretendentam ir
vismaz 2 gadu darba pieredze darba aizsardzībā, ko
apliecina izziņa no darba vietas
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Akadēmiskā maģistra studiju programma

Akadēmiskā maģistra studiju programma

ĶĪMIJA

BIOLOĢIJA (akvakultūra, biodaudzveidības izpēte, dabas rekreācija)
VALSTS FINANSĒTĀS STUDIJU
VIETAS
Studiju ilgums pilna laika studijas – 2 gadi
Iegūstamais akadēmiskais grāds dabaszinātņu maģistrs bioloģijā
UZŅEMŠANAS PRASĪBAS:
•

bakalaura grāds bioloģijā vai
ķīmijā, vai vides zinātnē, vai
veselības aprūpē;
• 2.līmeņa augstākā profesionālā
izglītība bioloģijā vai vides
zinātnē, vai veselības
aprūpē, vai farmācijā, vai
veterinārmedicīnā; vai
bakalaura 2. līmeņa izglītība
radniecīgās jomās;
• konkursā piedalās ar gala/
valsts pārbaudījumu vidējo
atzīmi
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SEKMĪGI ABSOLVĒJOT PROGRAMMU IR IESPĒJA:

SEKMĪGI ABSOLVĒJOT PROGRAMMU IR IESPĒJA:

• turpināt studijas doktorantūrā;
• kļūst par augsti kvalificētu specialistu biodaudzveidības izpētes un
aizsardzības, akvakultūras vai dabas rekreācijas jomās;
• iekļauties ES un Latvijas darba tirgū, piedāvāt savas zināšanas un prasmes.

• strādāt laboratorijās un rūpnīcās, medicīnas iestādēs, parfimērijas un
pārtikas ražošanas uzņēmumos, naftas ieguves un pārstrādes nozarēs

STUDIJU SATURS:

neorganiskā ķīmija; organiskā ķīmija; modernās analīzes metodes; fizikālā
ķīmija; bioanalītiskās un farmaceitiskās analīzes; gaisa, ūdens un augsnes
piesārņojuma hromatogrāfisko identificēšana; ķīmiskā toksikoloģija;
spektroskopija; u.c.

fundamentālās zināšanas bioloģijā un specializēsies apakšprogrammās
“Biodaudzveidība un tās aizsardzība” vai “Akvakultūra” vai “Dabas rekreācija”;
prasmes un iemaņas, kā arī iegūsi pieredzi pētnieciskajā darbā dabaszinātnēs;
praktiskās iemaņas darbā ar mūsdienu prasībām atbilstošu laboratorijas un
lauka pētījumu aprīkojumu

STUDIJU SATURS:

VALSTS FINANSĒTĀS STUDIJU
VIETAS
Studiju ilgums pilna laika studijas – 2 gadi
Iegūstamais akadēmiskais grāds dabaszinātņu maģistrs ķīmijā
(vides ķīmija vai praktiskā
bioanalītika)
UZŅEMŠANAS PRASĪBAS:
• akadēmiskais bakalaura
grāds ķīmijā vai 2. līmeņa
augstākā profesionālā vai tai
pielīdzināma izglītība ķīmijas
jomā;
• konkursā piedalās ar gala/
valsts pārbaudījumu vidējo
atzīmi.
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Akadēmiskā maģistra studiju programma

Akadēmiskā maģistra studiju programma

FIZIKA (tehnoloģiju fizika)

DATORZINĀTNES
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VALSTS FINANSĒTĀS STUDIJU VIETAS

SEKMĪGI ABSOLVĒJOT PROGRAMMU IR IESPĒJA:

SEKMĪGI ABSOLVĒJOT PROGRAMMU IR IESPĒJA:

VALSTS FINANSĒTĀS STUDIJU VIETAS

Studiju ilgums pilna laika studijas – 2 gadi
Iegūstamais akadēmiskais grāds dabaszinātņu maģistrs datorzinātnēs

• strādāt jebkurā valsts institūcijā, individuālajā uzņēmumā, bankā
u.c. organizācijās, kur saprot, ka nav iedomājams drošs darbs bez
kvalificēta datortīklu administratora;
• turpināt studijas doktorantūrā.

Studiju ilgums Pilna laika klātienē – 2 gadi
Iegūstamais akadēmiskais grāds dabaszinātņu maģistrs fizikā

UZŅEMŠANAS PRASĪBAS:

STUDIJU SATURS:

• kļūt par zinātnieku fizikas jomā un veikt pētījumus Latvijas valsts un
Eiropas institūtos un universitātēs;
• kļūt par augsto tehnoloģiju specialistu un pielietot savas zināšanas
augstu tehnoloģiju uzņēmumos un rūpnīcās;
• kā arī turpināt pilnveidot savas profesionālas zināšanas un prasmes,
iestājoties doktorantūrā.

• bakalaura grāds datorzinātnēs vai 2.
līmeņa vai tai pielīdzināma augstākā
profesionālā izglītība informāciju
tehnoloģiju vai datorzinātņu jomā;
• konkursā piedalās ar gala/valsts
pārbaudījumu vidējo atzīmi.

programmēšanas paradigmas, valodas un programmu izstrādes
sistēmas; tīklu operētājsistēmas; intelektuālās sistēmas; datu bāzu
stratēģiskās tehnoloģijas; informāciju aizsardzību; programmnodrošinājuma izstrādi; diskrētas dinamikas sistēmas; vadību
telekomunikāciju tīklos; multimediju tehnoloģijas; Audio un Video
integrēšanu multimediju pielikumos; pētījumu metodoloģiju un
tehnoloģijas; maģistra darba izstrāde u.c.

STUDIJU SATURS:

• bakalaura grāds vai 2. līmeņa
profesionālā augstākā izglītība (vai
tai pielīdzināma augstākā izglītība)
fizikā vai matemātikā; • bakalaura grāds vai 2. līmeņa
profesionālā augstākā izglītība (vai
tai pielīdzināma augstākā izglītība)
dabaszinātnēs vai inženierzinātnēs,
kurā apgūti fizikas nozares studiju
kursi ne mazāk kā 5 kredītpunktu
apjomā un matemātikas nozares
studiju kursi ne mazāk kā 4
kredītpunktu apjomā; • konkursā piedalās ar gala/valsts
pārbaudījumu vidējo atzīmi

Jauna Daugavpils Universitātes un Latvijas Universitātes kopīga
maģistra studiju programma piedāvā tev iespēju kļūt par pieprasītu
specialistu fizikas jomā! Studējot šajā programmā, tu iegūsi aktuālas
zināšanas par nanotehnoloģijām, nanomateriāliem, optiku un lāzeriem,
robotiku, vakuumiekārtu darbošanās principiem un pētījumu veikšanas
metodēm. Programmā ir paredzēta prakse laboratorijās, kuras gaitā
tu apgūsi prasmes strādāt ar zinātniskām un rūpnieciskām iekārtām,
prasmi plānot un veikt eksperimentus, piedalīsies aktuālu fizikas
pētījumu procesā.

UZŅEMŠANAS PRASĪBAS:
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Profesionālā maģistra studiju programma

MAĢISTRA STUDIJAS

STARPKULTŪRU ATTIECĪBAS
SEKMĪGI ABSOLVĒJOT PROGRAMMU IR IESPĒJA:

HUMANITĀRĀ FAKULTĀTE

• strādāt visdažādākajās valsts un privātajās organizācijās (sabiedriskajās,
tūrisma, menedžmenta u.c.), piedāvājot savas studiju laikā iegūtās
teorētiskās zināšanas un prasmes starpkultūru komunikācijas,
žurnālistikas, sabiedrisko attiecību, projektu vadības u.c. jomās;
• turpināt studijas doktorantūrā Latvijā un ārzemēs.

Starpkultūru attiecības
Filoloģija (latviešu, angļu, krievu)
Vēsture

STUDIJU SATURS:
sabiedriskās attiecības, starpkultūru komunikāciju, komunikācijas teorijas,
projektu vadīšanu, žurnālistikas pamatus un tehnikas, plašsaziņas līdzekļu un
reklāmas darbību regulējošo likumdošanu u.c.

Tālrunis: 65424238
Ē-pasts: hf@du.lv
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VALSTS FINANSĒTĀS STUDIJU
VIETAS
Studiju ilgums pilna laika studijas – 2 gadi
Iegūstamais grāds profesionālais maģistrs
starpkultūru attiecībās
Profesionālā kvalifikācija starpkultūru attiecību menedžeris
UZŅEMŠANAS PRASĪBAS:
• bakalaura grāds vai 2. līmeņa
augstākā profesionālā izglītība
filoloģijā, vēsturē, ekonomikā,
vadībzinībās, mākslā, mūzikā,
socioloģijā, bibliotēkzinātnē,
kultūras jomā;
• konkursā piedalās ar gala/
valsts pārbaudījumu vidējo
atzīmi.
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Akadēmiskā maģistra studiju programma

Akadēmiskā maģistra studiju programma

VĒSTURE

FILOLOĢIJA (Programma paredz specializāciju latviešu, angļu, krievu vai salīdzināmajā filoloģijā)
VALSTS FINANSĒTĀS STUDIJU
VIETAS
Studiju ilgums pilna laika studijas – 2 gadi
Iegūstamais akadēmiskais
grādshumanitāro zinātņu maģistrs
filoloģijā (latviešu, angļu, krievu
vai salīdzināmajā filoloģijā)
UZŅEMŠANAS PRASĪBAS:
• bakalaura grāds filoloģijā vai
tam pielīdzināma 2. līmeņa
augstākā profesionālā
izglītība filoloģijas jomā,
vai humanitāro zinātņu
bakalaura grāds atbilstošajā
jomā;
• konkursā piedalās ar gala/
valsts pārbaudījumu vidējo
atzīmi.
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SEKMĪGI ABSOLVĒJOT PROGRAMMU IR IESPĒJA:

SEKMĪGI ABSOLVĒJOT PROGRAMMU IR IESPĒJA:

• kļūt par konkurētspējīgu filologu un iekļauties Latvijas un ES darba tirgū,
piedāvājot savas filoloģi-jas zināšanas un prasmes izglītības, kultūras u.c.
jomās;
• turpināt studijas doktora studiju programmās “Literatūrzinātne” vai
“Valodniecība” DU vai arī citās augstskolās Latvijā un ārvalstīs.

• iekļauties ES un Latvijas darba tirgū, piedāvājot savas zināšanas un prasmes
vidējās un augstākās izglītības iestādēs, arhīvos, muzejos, masu saziņas
līdzekļos, varas un pārvaldes institūcijās u.c.
• turpināt studijas doktorantūrā studiju programmā “Vēsture”.

STUDIJU SATURS:
latviešu filoloģijā - dažādas literatūras, valodas, folkloras un kultūras uztveres
un pētniecības metodes, padziļinātas zināšanas latviešu literatūras un valodas
vēsturē, teorijas un kritikas laukā, mūsdienīgu izpratni par literāro un kultūras
procesu, analītiskas zināšanas valodniecības un literatūr-zinātnes jomā;
krievu filoloģijā - slāvu mitoloģiju un krievu folkloru, jaunākās tendences un
pētniecības virzienus krievu filoloģijā, semiotiku, lingvokulturoloģiju, vispārīgo
retoriku, teksta teoriju, mītu poētiku un eposa problēmas, etnolingvistiku,
hermeneitikas pamatus, literatūrzinātnes skolu vēsturi, krievu filozofijas
vēsturi, krievu literārās valodas vēsturi, sociolingvistiku u.c.;
angļu filoloģijā - studiju kursus lingvistikā - fonoloģiju, semiotiku, semantiku,
sastatāmo valodniecī-bu, psiholingvistiku, valodniecības vēsturi, lietišķās
disciplīnas - sociolingvistiku, hermeneitiku;
salīdzināmajā filoloģijā - dažādu nacionālo literatūru un kultūru salīdzināmās
apguves pamatprin-cipus, salīdzināmās pieejas izmantojuma stratēģiju darbam
skolā, tradicionālās un aktuālākās literatūras un kultūras studiju metodes,
svešvalodas u.c.

STUDIJU SATURS:
vēstures filozofijas pamati; dažādu vēstures un kulturoloģijas metodoloģiju
specifika; historiogrāfijas virzieni un koncepcijas; 20. –21. gs. kultūras vēstures
problēmas; mūsdienu mākslas estētika; reģionālistikas pamati; daudzpusīgas
vēsturnieka pētnieka iemaņas, t. sk. arhīvistikā, arheogrāfijā, mutvārdu
vēsturē, vēsturiskajā informātikā u.c.

VALSTS FINANSĒTĀS STUDIJU
VIETAS
Studiju ilgums pilna laika studijas– 2 gadi
Iegūstamais akadēmiskais grāds humanitāro zinātņu maģistrs
vēsturē
UZŅEMŠANAS PRASĪBAS:
• humanitāro zinātņu bakalaura
grāds vēsturē, filozofijā
vai teoloģijā vai sociālo
zinātņu bakalaura grāds
socioloģijā, politoloģijā,
antropoloģijā, dzimtes studijās
un citās ar vēsturi saistītās
disciplīnās, vai 2. līmeņa
augstākā profesionālā vai tai
pielīdzināma izglītība vēstures
jomā;
• konkursā piedalās ar gala/
valsts pārbaudījumu vidējo
atzīmi
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MAĢISTRA STUDIJAS

SABIEDRĪBAS UN ORGANIZĀCIJAS VADĪBA

IZGLĪTĪBAS UN VADĪBAS FAKULTĀTE
Sabiedrības un organizācijas vadība
Karjeras konsultants un jaunatnes lietu speciālists
Izglītības zinātnes

SEKMĪGI ABSOLVĒJOT
PROGRAMMU IR IESPĒJA:

VALSTS FINANSĒTĀS STUDIJU
VIETAS

• turpināt studijas doktorantūrā
vadībzinātnē (uzņēmējdarbības
vadības, sabiedrības vadības un
izglītības vadības apakšnozarēs);
• iekļauties ES un Latvijas darba
tirgū, piedāvāt savas zināšanas
un prasmes, realizējot valsts,
pašvaldības iestāžu un dažāda
veida uzņēmumu vadības un
attīstības darbu.

Studiju ilgums –
pilna laika studijas – 1 gads 5
mēneši
pilna laika studijas – 2 gadi
nepilna laika studijas – 2 gadi
nepilna laika studijas – 2 gadi 5
mēneši
Profesionālais grāds un
iegūstamā kvalifikācija –
1 gads 5 mēneši (pilna laika
studijas)- profesionālais maģistrs
sabiedrības pārvaldē
2 gadi (pilna laika studijas)profesionālais maģistrs
sabiedrības pārvaldē, iestāžu
vadītājs
2 gadi (nepilna laika studijas)profesionālais maģistrs
sabiedrības pārvaldē
2 gadi 5 mēneši (nepilna laika
studijas)- profesionālais maģistrs
sabiedrības pārvaldē, iestāžu
vadītājs

STUDIJU SATURS:

Tālrunis: 65428636
Ē-pasts: ivf@du.lv
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mūsdienu organizāciju un
iestāžu vadība; ilgtspējīgas
attīstības stratēģijas realizēšana
sabiedrībā; vadības psiholoģija;
darbs ar personālu un personāla
mijiedarbības process; darba
tiesības; publiskās pārvaldes
reformas; projektu izstrāde un
vadība; valsts pārvaldes ētika;
saskarsmes psiholoģija; ES
pamatnostādnes u.c.

UZŅEMŠANAS PRASĪBAS:
• Pilna laika studijas 1 gads 5 mēneši
• 2.līmeņa augstākā profesionālā izglītība
ar 5. līmeņa profesionālo kvalifikāciju –
iestāžu/uzņēmu-mu vadītājs. Konkursā
piedalās ar gala/valsts pārbaudījumu
vidējo atzīmi.
• Pilna laika studijas – 2 gadi
• bakalaura profesionālais grāds
ekonomikas, finanšu, vadībzinību,
uzņēmējdarbības un/vai 2. līmeņa
austākā profesionālā izglītība
uzņēmumu un iestāžu vadībā vismaz
160KP apjomā (programmas apjoms
60KP); - Augstākā akadēmiskā vai 2.
līmeņa profesionālā augstākā izglītība
vismaz 120KP apjomā (programmas
apjoms 80KP);
• Nepilna laika studijas – 2 gadi
• 2.līmeņa augstākā profesionālā izglītība
ar 5. līmeņa profesionālo kvalifikāciju –
iestāžu/uzņēmu-mu vadītājs
• Nepilna laika studijas - 2 gadi 5 mēneši
• augstākā akadēmiskā vai 2. līmeņa
augstākā profesionālā izglītība
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IZGLĪTĪBAS ZINĀTNES

KARJERAS KONSULTANTS UN JAUNATNES LIETU SPECIĀLISTS
VALSTS FINANSĒTĀS STUDIJU VIETAS

SEKMĪGI ABSOLVĒJOT PROGRAMMU IR IESPĒJA:

SEKMĪGI ABSOLVĒJOT PROGRAMMU IR IESPĒJA:

VALSTS FINANSĒTĀS STUDIJU VIETAS

Studiju ilgums pilna laika studijas – 2 gadi
Iegūstamais grāds profesionālais maģistrs izglītības zinātnē
Profesionālā kvalifikācija karjeras konsultants un jaunatnes lietu
speciālists

• iekļauties ES un Latvijas darba tirgū, profesionāli veicot
karjeras konsultanta un/ vai jaunatnes lietu speciālista
pienākumus

• kļūt par izglītības pārmaiņu nesēju
• turpināt studijas doktorantūrā Latvijā un
ārzemēs.

STUDIJU SATURS:

STUDIJU SATURS:

karjeras attīstības teorija; konsultēšanas teorija un metodika;
jaunatnes darba organizēšana; kultūras un sociālā integrācija;
organizāciju kultūra un profesionālā ētika; stratēģiskā plānošana
un resursu vadība; pētījumu metodoloģija un organizācija;
maģistra darba izstrāde; u.c.

studiju programmas saturs ir veidots, lai sekmētu
studentu pedagoģiskās, vadības un pētnieciskās
kompetences pilnveidi. Izvēloties studijas kādā
no specializācijas virzieniem, studējošais varēs
bagātināt profesionālo pieredzi izglītības jomā,
inovatīvā un pētnieciskā darbībā, pārmaiņu
vadībā un pedagoģiskajā darbībā.

Studiju ilgums Pilna laika studijas – 1 gads 3 mēneši (specializāci-jas virzienos
“Dažādība un iekļaušanās izglītībā” un “Izglītības vadība”)
pilna laika studijas – 2 gads (specializācijas virzienā
“Pedagoģija”)
Iegūstamais akadēmiskais grāds - maģistra grāds izglītības
zinātnē

UZŅEMŠANAS PRASĪBAS:
• 2.līmeņa profesionālā augstākā izglītība ar
skolotāja kvalifikāciju vai izglītības zinātņu
bakalaura grāds pedagoģijā, vai sociālo
zinātņu bakalaura grāds psiholoģijā, vai
2. līmeņa profesionālā augstākā izglītība
psiholoģijā, vai cita akadēmiskā vai 2. līmeņa
profesionālā augstākā izglītība un vismaz 1
gada darba pieredze karjeras konsultēšanā
un/vai darbā ar jaunatni, ko apliecina izziņa;
• konkursā piedalās ar gala/valsts
pārbaudījumu vidējo atzīmi
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UZŅEMŠANAS PRASĪBAS:
• Specializācijas virzienā “Dažādība un iekļaušanās izglītībā”
un “Mācīšana un mācīšanās lietpratībai”, uzņem reflektantus,
kam ir bakalaura grāds pedagoģijā vai izglītībā, vai otrā
līmeņa profesionālā augstākā izglītība vai tai pielīdzināma
izglītība izglītības jomā ar kopumā apgūtiem vismaz 160 KP;
• Specializācijas virzienā “Izglītības vadība” un “Cilvēku
uzvedība un izglītība” - bakalaura grāds vai otrā līmeņa
profesionālā augstākā izglītība ar kopumā apgūtiem vismaz
160 KP;
• Specializācijas virzienā “Pedagoģija” - bakalaura grāds
vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība ar kopumā
apgūtiem vismaz 120 KP;
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MAĢISTRA STUDIJAS

MŪZIKA
SEKMĪGI ABSOLVĒJOT PROGRAMMU IR IESPĒJA:

MŪZIKAS UN MĀKSLU FAKULTĀTE

• strādāt par mūzikas skolotāju profesionālās izglītības iestādē atbilstošajā
specializācijā;
• turpināt studijas mūzikas zinātnes vai pedagoģijas (mūzikas pedagoģijas
apakšnozare) doktorantūrā;
• iekļauties ES un Latvijas darba tirgū, piedāvājot savas zināšanas
profesionālās izglītības iestādēs.

Mūzika
Māksla

VALSTS FINANSĒTĀS STUDIJU
VIETAS
Studiju ilgums pilna laika studijas - 1 gads 6
mēneši
Iegūstamais akadēmiskais grāds profesionālais maģistrs mūzikā

STUDIJU SATURS:

UZŅEMŠANAS PRASĪBAS:

instrumentspēle vai solo dziedāšana; inovācijas instrumenta vai dziedāšanas
metodikā; instrumenta spēles vēsture, stils un interpretācija; jaunāko
sasniegumu mūzikas vēsturē, teorijā un atskaņotājmākslā kursi; mūzikas
psiholoģijas kursi; jaunrades un pētnieciskā darba kursi; mūsdienu stili un to
interpretācija; pedagoģiskā prakse; aktīvā koncertprakse u.c.

•

2. līmeņa augstākā
profesionālā izglītība mūzikā
(instrumentspēlē vai solo
dziedāšanā
• profesionālais bakalaura
grāds mūzikā vai mūzikas
pedagoģijā
IESTĀJPĀRBAUDĪJUMI:

Tālrunis: 65424479
E-pasts: mmf@du.lv
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• eksāmens specialitātē;
• kolokvijs specialitātē
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MĀKSLA
VALSTS FINANSĒTĀS STUDIJU VIETAS

SEKMĪGI ABSOLVĒJOT PROGRAMMU IR IESPĒJA:

Studiju ilgums pilna laika studijas – 1,5 gadi
Iegūstamais grāds profesionālais maģistra grāds mākslā

• strādāt mākslas un dizaina skolās un augstskolās, realizēt mākslas,
kultūras, zinātniski pētnieciskos projektus;
• darboties kultūras un radošo industriju uzņēmumos Latvijā un
ārvalstīs vai dibināt privātuzņēmumu un īstenot praksē inovatīvas
idejas;

UZŅEMŠANAS PRASĪBAS:
• profesionālais bakalaura grāds
mākslā vai 2. līmeņa augstākā vai
tai pielīdzināta profesionālā izglītība
mākslas jomā;
• konkursā piedalās ar gala/valsts
pārbaudījumu vidējo atzīmi.

STUDIJU SATURS:
mākslas filozofija; Mūsdienu mākslas teorijas analīze; Komunikācijas
vadība; Mākslas psiholoģiskās problēmas; Mūsdienu mākslas teorijas
analīze; Laikmetīgā māksla; Vadības pamati un viena obligātas izvēles
specializācija: Tekstilmāksla; Keramika; Glezniecība; Zīmēšana; Grafika;
Dizains; Kultūras menedžments.

MAĢISTRA STUDIJAS

SOCIĀLO ZINĀTŅU FAKULTĀTE
Psiholoģija
Tiesību zinātne
Viedā ekonomika un inovācijas

Tālrunis: 65428629
E-pasts: szf@du.lv
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TIESĪBU ZINĀTNE

PSIHOLOĢIJA
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VALSTS FINANSĒTĀS STUDIJU VIETAS

SEKMĪGI ABSOLVĒJOT PROGRAMMU IR IESPĒJA:

SEKMĪGI ABSOLVĒJOT PROGRAMMU IR IESPĒJA:

VALSTS FINANSĒTĀS STUDIJU VIETAS

Studiju ilgums pilna laika studijas – 2 gadi
pilna laika studijas – 1 gads 5 mēneši
Iegūstamais grāds profesionālais maģistra grāds psiholoģijā
Profesionālā kvalifikācija psihologs

• kļūt par profesionālu psihologu, attīstīt savu profesionālo
identitāti, specializēties konkrētā psiholoģijas apakšnozarē –
sociālajā psiholoģijā;
• iekļauties ES un Latvijas darba tirgū, piedāvājot savas
zināšanas un prasmes dažādās valsts iestādēs un
privātuzņēmumos.
• turpināt studijas doktorantūrā.

UZŅEMŠANAS PRASĪBAS:

STUDIJU SATURS:

Studiju ilgums pilna laika studijas - 1 gads 6 mēneši
pilna laika studijas - 2 gadi
Iegūstamā kvalifikācija un profesionālais grāds 1 gads 6 mēneši- profesionālais maģistrs tiesību
zinātnēs
2 gadi - jurists, profesionālais maģistrs tiesību
zinātnēs

2 gadu pilna laika studijām:
• akadēmiskais bakalaura grāds psiholoģijā
• konkursā piedalās ar gala/valsts
pārbaudījumu vidējo atzīmi.
1,5 gadu pilna laika studijām:
• profesionālais bakalaura grāds psiholoģijā
vai 2. līmeņa augstākā profesionālā izglītība
psiholoģijas jomā;
• konkursā piedalās ar gala/valsts
pārbaudījumu vidējo atzīmi.

Programmas saturu veido studiju kursi, kas nodrošina jaunāko
sasniegumu padziļinātu apguvi nozares teorijā un praksē,
pētnieciskā darba, jaunrades darba, projektēšanas darba un
vadībzinību studiju kursi un nozares profesionālās specializācijas
apakšprogrammu kursi konsultatīvās psiholoģi-jas jomā, vai
izglītības un skolu psiholoģijas jomā.

• veikt tiesneša, prokurora, advokāta, zvērināta notāra,
zvērināta notāra palīga vai tiesu izpildītāja darbu, kā
arī ieņemt amatus valsts un pašvaldību institūcijās,
iestādēs, autonomajos publisko tiesību subjektos,
komercsabiedrībās, nodibinājumos, nevalstiskajās,
starptautiskajās un pārnacionālajās organizācijās.
• iekļauties ES un Latvijas darba tirgū, piedāvājot savas
zināšanas un prasmes dažādāstiesībsargā-jošās iestādēs.
• Turpināt studijas augstāka līmeņa programmās savas
konkurētspējas paaugstināšanai.
STUDIJU SATURS:

1 gada 6 mēmešu pilna laika studijas:
• profesionālais bakalaura grāds tiesību zinātnē
(studiju ilgums pilna laika studijās vismaz 4 gadi)
un/vai jurista kvalifikācija;
• rakstisks iestājeksāmens tiesību terorijā.
2 gadu pilna laika studijas:
• augstākā akadēmiskā vai 2. līmeņa profesionālā
augstākā izglītība tiesību zinātnē bez jurista
kvalifikācijas;
• rakstisks iestājeksāmens tiesību teorijā.

Latvijas un Eiropas Savienības tiesību pilnveides
problēmas; tiesiskās izziņas metodoloģija; saistību tiesības,
komerctiesību aktuālās problēmas; tiesu nolēmumu izpildes
problēmas civilprocesā; salīdzinošās krimināltiesības;
kriminālsodi un to izpildes pilnveides problēmas u. c.

UZŅEMŠANAS PRASĪBAS:
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VIEDĀ EKONOMIKA UN INOVĀCIJAS
VALSTS FINANSĒTĀS STUDIJU VIETAS
Studiju ilgums pilna laika studijas – 2 gadi
nepilna laika studijas – 2,5 gadi
pilna laika studijas – 1,5 gadi
nepilna laika studijas – 2 gadi
Iegūstamais grāds un profesionālā kvalifikācija:
pilna laika studijas – 2 gadi un nepilna laika studijas – 2,5 gadi - finanšu analītiķis, profesionālais maģistrs ekonomikā;
pilna laika studijas – 1,5 gadi un nepilna laika studijas – 2 gadi – profesionālais maģistrs ekonomikā
UZŅEMŠANAS PRASĪBAS:
• 2 gadu (PL) un 2,5 gadu (NL) studijām:
• bakalaura grāds vai 2. līmeņa profesionālā augstākā izglītība ekonomikā, finansēs, uzņēmējdarbībā, vadībzinībās
vai socioloģijā; - DU Uzņemšanas komisija var izskatīt citu izglītības tematisko jomu bakalaura vai 2. līmeņa
augstāko profesionālo studiju programmu absolventu pieteikumus, ja pretendentam ir vismaz 2 gadu darba
pieredze ekonomikā, finansēs, uzņēmējdarbībā vai vadības jomā, ko apliecina izziņa no darba vietas; - konkursā
piedalās ar gala/valsts pārbaudījumu vidējo atzīmi;
• ārvalstu reflektantiem angļu valodas zināšanas vismaz B2 līmenī.
• 1,5 gada (PL) un 2 gadu (NL) studijām:
• profesionālais bakalaura grāds vai 2. līmeņa profesionālā augstākā izglītība (vismaz 4 gadi) ekonomikā, finansēs,
uzņēmējdarbībā vai vadībzinībās;
• konkursā piedalās ar gala/valsts pārbaudījumu vidējo atzīmi;
• ārvalstu reflektantiem angļu valodas zināšanas vismaz B2 līmenī.
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SEKMĪGI ABSOLVĒJOT PROGRAMMU IR
IESPĒJA:
• strādāt uzņēmuma vai iestādes
struktūrvienībās, kurās organizē un vada
finansiālom darbību, kā arī vērtspapīru
un investīciju uzņēmumos un bankās.
• turpināt studijas doktorantūrā.
STUDIJU SATURS:
mūsdienu darba tirgū pieprasītu zināšanu,
prasmju un iemaņu kopumu, kas balstīts
uz praktiskām studijām pieredzējušu
docētāju vadībā, apgūsi analītiskās, radošās
domāšanas iemaņas un pētniecības darba
prasmes, kā arī pilnveidosi prasmes plānot
un koordinēt ekonomiskos un finanšu
procesus dažādos līmeņos un organizāciju
veidos, tādējādi stiprinot orientāciju uz
viedo izaugsmi.
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PIETEIKTIES STUDIJĀM VAR:

UZŅEMŠANAS PAPILDUS PRASĪBAS:

• elektroniski pamatstudijām, izmantojot e-pakalpojumu portālā www.latvija.lv, ja ir nepieciešamie elektroniskās
identifikācijas līdzekļi. Elektroniskais pieteikums jāapstiprina, personīgi ierodoties noteiktajos pieteikšanās
termiņos.
• personīgi ierodoties un ar dokumentiem apliecinot savu personību un studiju uzsākšanai nepieciešamo
iepriekšējo izglītību.
• pilnvarojot citu personu, kura uzrāda pilnvaru, pilnvaras devēja personu apliecinoša dokumenta kopiju un studiju
uzsākšanai nepieciešamās iepriekšējās izglītības dokumentu oriģinālus.

• Latvijas Republikas un Starptautisko olimpiāžu 1. – 3. vietu ieguvēji, skolēnu zinātnisko un jaunrades darbu
konkursa laureāti vidusskolas klašu grupā, DU skolēnu atklāto zinātnisko un jaunrades darbu konkursu (A.
Valtnera Latvijas skolēnu konkurss „Pazīsti savu organismu”, DU Olimpiāde lietišķajā informātikā „Paskāla
ritenis”, Latgales reģiona zinātniski pētniecisko darbu konkurss skolēniem, DU Mūzikas un mākslu fakultātes
„Skolu jaunatnes jaunrades darbu konkurss mūzikā un mākslas menedžmentā”) 1. – 3. vietu ieguvēji no 2020. –
2022. gadam uzrāda dokumentu, kas to apliecina, un iesniedz tā kopiju,
• DU Zinātnes skolas, Jauno uzņēmēju skola, Jauno fiziķu un matemātiķu skolas un Interešu izglītības skolas
„Humanitārā akadēmija jauniešiem” dalībnieki uzrāda dokumentu, kas apliecina dalību tajos, un iesniedz tā kopiju.
• JA-YE Latvija („Junior Achievement - Young Enterprise Latvija”) dalībnieki uzrāda sertifikātu un iesniedz tā kopiju,
• ja reflektants ir bārenis vai 1. grupas invalīds, tad uzrāda apliecību sociālo garantiju nodrošināšanai vai invalīda
apliecību,
• tikai tie reflektanti, kas izvēlējušies 1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmu „Civilā drošība
un aizsardzība” (programmas kods 41861), iesniedz IeM IC izziņu par (ne)sodāmību, kuru var saņemt personīgi
Iekšlietu ministrijas informācijas centrā (Bruņinieku ielā 72 b, Rīgā, LV-1009,

PIESAKOTIES STUDIJĀM, JĀUZRĀDA:
•
•
•
•
•

vidējo izglītību apliecinošu dokumentu – atestātu vai diplomu ar sekmju/atzīmju izrakstu un iesniedz tā kopiju,
centralizēto eksāmenu sertifikātu un iesniedz tā kopiju, 2.3.3. iesniedz 2 fotogrāfijas (izmērs 3x4 cm),
personu apliecinošu dokumentu (pasi vai personas apliecību (eID)),
kvīti par reflektanta reģistrācijas maksu,
ja iesniegtie dokumenti ir ar citu uzvārdu (vārdu), tad uzrāda dokumentu, kas apliecina to maiņu, piemēram,
laulības apliecību, uzvārda vai vārda maiņas dokumentu, un iesniedz tā kopiju,
• referātu, atbilstoši studiju programmas uzņemšanas prasībām,
• ja reflektanta izvēlētajā studiju programmā ir paredzēti iestājpārbaudījumi, tad iepazīstas ar iestājpārbaudījumu
grafiku.
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STUDENTU IESPĒJAS
Sekmīgi studējot DU budžeta finansētajās studiju vietās, tev būs iespēja saņemt vienu no šīm stipendijām: minimālo
(ikmēneša) stipendiju vai vienreizējo stipendiju.
Iesaistīties ES Erasmus+ programmā – tā ir vispopulārākā un veiksmīgākā studējošo apmaiņas programma Eiropā.
Ja Tu studē bakalaura, maģistra vai doktora līmeņa programmās, tad atceries, ka 12 mēnešus Tev ir iespēja gūt
starptautisku pieredzi un studēt kādā no Eiropas augstskolām vai strādāt praksi ārvalstu uzņēmumā/organizācijā
utt.
Ja vēlies veikt īslaicīgu pētījumu vai apgūt ko jaunu kāda paša izvēlētā Eiropas mācību iestādē, tad vari pieteikties
Elses Marijas Čermakas fonda stiendijai.
Elses Marijas Čermakas fondam var pieteikties tikai tie Latvijas studenti, kuri studē Daugavpils Universitātē – Tev
atliek vien izvēlēties mērķvirzienu un aizpildīt pieteikuma veidlapu.
Studējot DU, ir iespēja pieteikties Studiju kredītam vai Studējošo kredītam.
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STUDIJU MAKSA:
STUDIJU PROGRAMMU LĪMEŅI

STUDIJU MAKSA 2022./2023.
ST.G.
PILNA LAIKA STUDIJĀS

STUDIJU MAKSA 2022./2023. ST.G.
NEPILNA LAIKA STUDIJĀS

Profesionālo studiju programmas

no 1600 EUR

no 1500 EUR

Bakalaura studiju programmas

no 1600 EUR

Maģistra studiju programmas

no 1600 EUR

Doktora studiju programmas

no 2200 EUR

no 1600 EUR

STUDĒJOŠO AKTIVITĀTES
Daugavpils Universitātes studentiem paveras plašas iespējas pierādīt sevi ne tikai mācībās, bet arī dažādās
aktivitātēs ārpus studijām: dejot studentu deju ansamblī “Laima”, dziedāt DU jauktajā korī, darboties Studentu
padomē, apgūt jaunu svešvalodu, nodarboties ar sporta aktivitātēm Sporta kompleksā. Ikviens zinātkārs un zinātnē
ieinteresēts students var darboties pētnieciskajos institūtos vai centros, piedalīties Zinātnes festivālos vai kādā
starptautiskā konferencē.

57

DZĪVĪBAS ZINĀTŅU UN TEHNOLOĢIJU MĀCĪBU KORPUSS
Dzīvības zinātņu un tehnoloģiju mācību korpuss ir šodienas nostādnēm atbilstošu
zināšanu un jaunu tehnoloģiju apguves un izpētes vieta. Tajā izvietotas ķīmijas,
fizikas, kvartārvides, parazitoloģijas, hidroekoloģijas, biotehnoloģijas, histoloģijas
un citas mācību laboratorijas, kā arī semināru telpa un darba telpas akadēmiskajam
personālam. Telpas aprīkotas ar vismodernāko mūsdienu aprīkojumu.
STUDIJU UN PĒTNIECĪBAS CENTRS “ILGAS”
“Ilgas” ir viena no modernākajām studiju bāzēm Austrumeiropā, kur atrodas
Koleptoroloģisko pētījumu centrs un DU vaboļu kolekcija, kas pašlaik ir lielākā
Baltijā. Šeit studiju programmas “Bioloģija” studenti iziet lauku praksi un veic
individuālus pētījumus.
MEŽA BIOLOĢISKĀS DAUDZVEIDĪBAS VALSTS NOZĪMES PĒTĪJUMU CENTRS
2016. gadā tika uzcelts Meža bioloģiskās daudzveidības pētījumu centrs. Ēkā
izveidotas vairākas kolekciju telpas, kas pielāgotas zinātnisko kolekciju materiālu
glabāšanai. Izveidotajā laboratorijā izvietotas 9 klimata kameras meža vidē
sastopamo organismu (entomofāgu, kaitēkļu un dzīvnieku parazītu u.c.) dzīves ciklu
pētījumiem.
ASTRONOMISKĀ OBSERVATORIJA
Daugavpils Universitātes astronomiskā observatorija astoņstūra neregulāras
prizmas veidā ar kustīgo kupolu un modernu teleskopu ļauj vērot un atklāt kosmisko
ķermeņu noslēpumus, izzināt to daudzveidību un kustību. Observatorijā notiek
populārzinātniskas lekcijas par kosmosu un tā izpētes metodēm, savukārt fizikas
studenti var iesaistīties pētniecisko projektu un zinātnisko darbu izstrādē par
astronomijas tematiku.
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