APSTIPRINĀTS SENĀTA SĒDĒ
2021.gada 25.oktobrī
protokols Nr.12
grozījumi apstiprināti 2022.gada 31. janvārī
protokols Nr. 1

PILNA UN NEPILNA LAIKA DOKTORANTŪRAS STUDIJAS 2022. GADĀ
STUDIJU IESPĒJAS
DABASZINĀTŅU UN MATEMĀTIKAS FAKULTĀTE
Studiju
programmas
nosaukums, kods

Akreditācija

Studiju
veids

Studiju
ilgums

Budžeta/
maksas
vietu
skaits

Bioloģija
(51421, D0808)

2013.g.

pilna
laika
studijas

3 gadi

Ir
budžeta
vietas

Cietvielu fizika
(51443, D0805)

2013.g.

pilna
laika
studijas

3 gadi

Ir
budžeta
vietas

Matemātika
(51460, D0806)

2013.g.

pilna
laika
studijas

3 gadi

Ir
budžeta
vietas

Iegūstamais grāds

Zinātniskais doktora
grāds zinātnes
doktors(-e) (Ph.D.)
bioloģijā
Zinātniskais doktora
grāds zinātnes
doktors(-e) (Ph.D.)
fizikā un astronomijā
Zinātniskais doktora
grāds zinātnes
doktors(-e) (Ph.D.)
matemātikā

Uzņemšanas prasības

- maģistra grāds bioloģijā un tai radniecīgās nozarēs vai tam pielīdzināma
augstākā izglītība;
- pārbaudījums bioloģijā un pārrunas svešvalodā (angļu valodā)
- maģistra grāds fizikā vai tās saskarzinātnēs (biofizika, fizikālā ķīmija
u.c.), inženierzinātnēs, kā arī maģistra grādam pielīdzināma augstākā
izglītība minētajās jomās;
- pārrunas par pētījuma tēmu un pārrunas svešvalodā (angļu valodā)
- maģistra grāds matemātikā vai datorzinātnēs;
- pārbaudījums matemātikā;
- referāts par pētījuma tēmu un pārrunas par to;
- pārbaudījums svešvalodā (angļu valodā)

IZGLĪTĪBAS UN VADĪBAS FAKULTĀTE
Budžeta/
maksas
vietu
skaits

Studiju
programmas
nosaukums,
kods

Akreditācija

Studiju
veids

Studiju
ilgums

Izglītības
zinātnes
(51142,
D139N)

Licencēta
10.06.2020.
akreditētā
studiju
virzienā

pilna
laika
studijas

3 gadi

Tikai
par
maksu

Vadībzinātne
(51345,
D139H)

2021.g.

pilna
laika
studijas

3 gadi

Tikai
par
maksu

Iegūstamais grāds

Zinātniskais
doktora grāds
zinātnes doktors(-e)
(Ph.D.) izglītības
zinātnēs

Uzņemšanas prasības

Maģistra grāds izglītībā, pedagoģijā vai psiholoģijā, kā arī maģistra grāds
humanitārajās, sociālajās, medicīnas, sporta un dabaszinātnēs vai tam pielīdzināma
augstākā izglītība un vismaz divu gadu pedagoģiskā darba pieredze izglītības
institūcijā. Iestājpārrunās pretendents/pretendente prezentē piecu līdz desmit minūšu
ilgu ziņojumu par paredzamo pētījuma tēmu. Ja pretendents ir izvēlējies studēt angļu
valodā, tad iestājpārbaudījumā pārrunas tiek īstenotas angļu valodā.
Zinātniskais doktora Studijām latviešu valodā:
grāds zinātnes
- maģistra vai profesionālā maģistra grāds sociālās un cilvēkrīcības zinātnes,
doktors(-e) (Ph.D.) komerczinības un administrēšana, tiesību zinātnes tematiskajā jomā vai citā
ekonomikā un
tematiskajā jomā, ja personai ir vismaz 2 gadu darba pieredze vadītāja amatā, ko
uzņēmējdarbībā
apliecina izziņa no darba vietas;
- referāts par pretendenta pētniecības interesēm un iespējamo promocijas darba tēmu
(referāta apjoms līdz 10 lpp.).
Studijām angļu valodā:
- maģistra vai profesionālā maģistra grāds sociālās un cilvēkrīcības zinātnes,
komerczinības un administrēšana, tiesību zinātnes tematiskajā jomā vai citā
tematiskajā jomā, ja personai ir vismaz 2 gadu darba pieredze vadītāja amatā, ko
apliecina izziņa no darba vietas;
- referāts par pretendenta pētniecības interesēm un iespējamo promocijas darba tēmu
(referāta apjoms līdz 10 lpp.);
- iestājpārbaudījums angļu valodas zināšanu līmeņa noteikšanai.

HUMANITĀRĀ FAKULTĀTE
Studiju programmas
nosaukums, kods

Akreditācija

Studiju
veids

Studiju
ilgums

Budžeta/maksas
vietu skaits

Literatūrzinātne
(51226, D0802)

2017.g.

pilna
laika
studijas

3 gadi

Tikai par
maksu

Zinātniskais doktora grāds zinātnes
doktors(-e) (Ph.D.) valodniecībā un
literatūrzinātnē

Valodniecība
(51226, D0803)

2017.g.

pilna
laika
studijas

3 gadi

Ir budžeta
vietas

Zinātniskais doktora grāds zinātnes
doktors(-e) (Ph.D.) valodniecībā un
literatūrzinātnē

Vēsture un
arheoloģija
(51228, D02DM)

Licencēta
07.04.2021.
akreditētā
studiju
virzienā

pilna
laika
studijas

3 gadi

Tikai par
maksu

Zinātniskais doktora grāds zinātnes
doktors(-e) (Ph.D.) vēsturē un
arheoloģijā

Iegūstamais grāds

Uzņemšanas prasības

- humanitāro (filoloģija, vēsture, filozofija) vai sociālo
(starpkultūru attiecības, sociālā antropoloģija, sociālā
psiholoģija u.c.) zinātņu maģistra grāds vai tam
pielīdzināma 2.līmeņa augstākā profesionālā izglītība
attiecīgajā nozarē;
- referāts par pētījuma tēmu un pārrunas par to;
- pārbaudījums literatūrzinātnē;
- pārbaudījums svešvalodā (angļu, vācu vai franču valodā)
- maģistra grāds filoloģijā un tai radniecīgās nozarēs vai
tam pielīdzināma augstākā izglītība;
- referāts par pētījuma tēmu;
- pārbaudījums vispārīgajā valodniecībā;
- pārbaudījums svešvalodā (angļu, vācu vai franču valodā)
- maģistra grāds humanitārajās, sociālajās,
izglītības zinātnēs, un dabaszinātnēs vai tam pielīdzināma
2. līmeņa augstākā profesionālā izglītība attiecīgajā nozarē;
- referāts par pētījuma tēmu un pārrunas par to;
- pārbaudījums svešvalodā (angļu valodā)

SOCIĀLO ZINĀTŅU FAKULTĀTE
Studiju
ilgums

Budžeta/maksas
vietu skaits

pilna
laika
studijas

3 gadi

Ir budžeta vietas

Zinātniskais doktora grāds zinātnes
doktors(-e) (Ph.D.) ekonomikā un
uzņēmējdarbībā

2021.g.

pilna
laika
studijas

3 gadi

Ir budžeta vietas

Zinātniskais doktora grāds zinātnes
doktors(-e) (Ph.D.) psiholoģijā

2021.g.

pilna
laika
studijas

3 gadi

Ir budžeta vietas

Zinātniskais doktora grāds zinātnes
doktors(-e) (Ph.D.) tiesību zinātnē

Studiju programmas
nosaukums, kods

Akreditācija

Ekonomika
(51311, D0807)

2013.g.

Psiholoģija
(51313, D0801)
Juridiskā zinātne
(51380, D0819)

Studiju
veids

Iegūstamais grāds

Uzņemšanas prasības

- maģistra grāds ekonomikā, finansēs, uzņēmējdarbībā vai
vadībzinībās vai tam pielīdzināma augstākā izglītība;
- DU Uzņemšanas komisija var izskatīt citu izglītības
tematisko jomu maģistra grāda ieguvēju pieteikumus, ja
personai ir vismaz 2 gadu darba pieredze ekonomikā,
finansēs, uzņēmējdarbībā vai vadībzinībās, ko apliecina
izziņa no darba vietas;
- referāts par pētījuma tēmu un pārrunas par to;
- pārbaudījums svešvalodā (angļu, vācu vai franču valodā).
- maģistra grāds psiholoģijā;
- referāts par pētījuma tēmu un pārrunas par to;
- pārbaudījums svešvalodā (angļu, vācu vai franču valodā)
- maģistra grāds tiesību zinātnē, policijas tiesībās,
kriminālistikā vai operatīvajā darbībā;
- referāts par pētījuma tēmu un pārrunas par to;
- pārbaudījums svešvalodā (angļu, vācu vai franču valodā)

