APSTIPRINĀTS SENĀTA SĒDĒ
2021.gada 25.oktobrī protokols Nr.12
grozījumi apstiprināti 2022.gada 31. janvārī protokols Nr. 1
grozījumi apstiprināti 2022.gada 30. maijā protokols Nr. 8

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

Akreditā
cija

Studiju
veids

Bioloģija
(43421,
D0134)

2013.g.

pilna
laika
studijas

3 gadi

Ķīmija
(43440,
D01BN)

2013.g.

pilna
laika
studijas

3 gadi

Studiju
ilgums

Budžeta/
maksas
vietu
skaits

Iegūstamais grāds un/vai
kvalifikācija

Ir
budžeta
vietas

dabaszinātņu bakalaurs
bioloģijā

Ir
budžeta
vietas

dabaszinātņu bakalaurs
ķīmijā
(atjaunojamo resursu
ķīmija vai praktiskā
bioanalītika)

Uzņemšanas prasības

Centralizētais eksāmens:
- latviešu valodā**
- pirmajā svešvalodā
- matemātikā***
Centralizētais eksāmens:
- latviešu valodā**
- pirmajā svešvalodā
- matemātikā***

Koeficienti*

0,198
0,202
0,200
0,198
0,202
0,200

Papildu punkti tiks
piešķirti par

Koefi
cienti
*

Centralizētais eksāmens:
- bioloģijā
- ķīmijā

0,59
0,59

Centralizētais eksāmens:
- bioloģijā
- ķīmijā

0,59
0,59

Profilējošie
priekšmeti

bioloģija,
ķīmija
bioloģija,
ķīmija,
informātika,
matemātika

* līdz 2013.gadam katrs koeficients par CE tiek reizināts ar 10
** centralizētais eksāmens latviešu valodā un literatūrā līdz 2011.gadam vai centralizētais eksāmens latviešu valodā no 2012.gada
*** Personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2008. gadam, centralizētais eksāmens matemātikā var tikt aizstāts ar vidējās izglītības dokumenta gada atzīmi
matemātikā (vai vidējo atzīmi algebrā un ģeometrijā).

Studiju
programmas
nosaukums,
kods

Akreditācija

Studiju
veids

Studiju
ilgums

Vides
zinātne
(43850,
D0138)

2013.g.

pilna
laika
studijas

3 gadi

Fizioterapija
(42722,
D0154)

2013.g.

pilna
laika
studijas

4 gadi

Informācijas
tehnoloģijas
(42483,
D01B9)

2013.g.

pilna
laika
studijas

4 gadi

Informācijas
tehnoloģijas
(41483,
D01BR)

Licencēta
pilna
20.06.2014. laika
akreditētā
studijas
studiju
virzienā

Māszinības
(42723,
D01BZ)

Licencēta
2021.g.
akreditētā
studiju
virzienā

pilna
laika
studijas

2 gadi

4 gadi

Budžeta/
maksas
vietu
skaits

Budžeta/maksas vietu
skaits

Iegūstamais grāds un/vai
kvalifikācija

Uzņem
šanas
prasība
s

Ir
budžeta
vietas

dabaszinātņu bakalaurs Centralizētais eksāmens:
vides zinātnē
- latviešu valodā**
- pirmajā svešvalodā
- matemātikā***

Ir
budžeta
vietas

fizioterapeits,
profesionālais
bakalaurs veselības
aprūpē

Centralizētais eksāmens:
- latviešu valodā**
- pirmajā svešvalodā
- matemātikā***

0,198
0,202
0,200

Ir
budžeta
vietas

programmēšanas
inženieris,
profesionālais
bakalaurs informācijas
tehnoloģijās

Centralizētais eksāmens:
- latviešu valodā**
- pirmajā svešvalodā
- matemātikā***

0,198
0,202
0,200

Datorsistēmu un
datortīklu
administrators,
1.līmeņa profesionālā
augstākā izglītība
informācijas
tehnoloģijās

Centralizētais eksāmens:
- latviešu valodā**
- pirmajā svešvalodā
- matemātikā***

0,198
0,202
0,200

Māsas (vispārējās
aprūpes māsas)
kvalifikācija,
profesionālais
bakalaurs veselības
aprūpē

Centralizētais eksāmens:
- latviešu valodā**
- pirmajā svešvalodā
- matemātikā***

Ir
budžeta
vietas

Ir
budžeta
vietas

0,198
0,202
0,200

0,198
0,202
0,200

Koefi-cienti*

Centralizētais eksāmens:
- bioloģijā
- ķīmijā
Eksāmens atestātā:
-ģeogrāfijā
Centralizētais eksāmens:
- bioloģijā
- ķīmijā
Eksāmens/ieskaite
atestātā:
-eksāmens/ieskaite
informātikā / lietišķajā
informātikā
Centralizētais eksāmens:
- fizikā
Eksāmens/ieskaite
atestātā:
-eksāmens/ieskaite
informātikā / lietišķajā
informātikā
Centralizētais eksāmens:
- bioloģijā
Eksāmens/ieskaite
atestātā vai atestāta
atzīme:
- bioloģijā
- dabaszinībās

Papildu
punkti
tiks

0,59
0,59
0,59
0,59
0,59

Studiju
programmas
nosaukums,
kods

bioloģija,
ķīmija,
fizika,
matemātika,
ģeogrāfija
bioloģija,
fizika,
ķīmija
informātika,
matemātika

0,59

0,59

informātika,
matemātika,
fizika

0,59

0,59

0,59
0,59

* līdz 2013.gadam katrs koeficients par CE tiek reizināts ar 10
** centralizētais eksāmens latviešu valodā un literatūrā līdz 2011.gadam vai centralizētais eksāmens latviešu valodā no 2012.gada
*** Personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2008. gadam, centralizētais eksāmens matemātikā var tikt aizstāts ar vidējās izglītības dokumenta gada atzīmi
matemātikā (vai vidējo atzīmi algebrā un ģeometrijā).

HUMANITĀRĀ FAKULTĀTE
Studiju programmas nosaukums,
kods
Filoloģija
(krievu filoloģija) (43226, D02D8)
Programma paredz vai nu
specializāciju krievu filoloģijā,
vai arī
latviešu/ angļu/ franču/
ķīniešu/spāņu/ vācu/ zviedru
valodas kā otrās valodas apguvi
Filoloģija
(angļu filoloģija) (43226, D02D9)
Programma paredz arī latviešu/
krievu/ franču/ ķīniešu/spāņu/ vācu/
zviedru valodas kā otrās valodas
apguvi

Akreditācija

Studiju
veids

Studiju
ilgums

2017.g.

pilna
laika
studijas

3 gadi

pilna
laika
studijas

3 gadi

2017.g.

Budžeta/
maksas
vietu
skaits

Iegūstamais grāds
un/vai kvalifikācija

Ir
budžeta
vietas

humanitāro zinātņu
bakalaurs filoloģijā
(krievu filoloģijā)

Centralizētais
eksāmens:
- latviešu valodā**
- pirmajā svešvalodā
- matemātikā***

Ir
budžeta
vietas

humanitāro zinātņu
bakalaurs filoloģijā
(angļu filoloģijā)

Centralizētais
eksāmens:
- latviešu valodā**
- pirmajā svešvalodā
- matemātikā***

Uzņemšanas
prasības

Koeficienti*

0,198
0,202
0,200

0,198
0,202
0,200

Papildu punkti tiks
piešķirti par

Koeficienti*

Profilējošie
priekšmeti

(skat. DU Uzņemšanas
noteikumi pilna un
nepilna laika
pamatstudijām
2022.gadā, punkts 4.8.;
4.10.)

___

(skat. DU Uzņemšanas
noteikumi pilna un
nepilna laika
pamatstudijām
2022.gadā, punkts 4.8.;
4.10.)

___

* līdz 2013.gadam katrs koeficients par CE tiek reizināts ar 10
** centralizētais eksāmens latviešu valodā un literatūrā līdz 2011.gadam vai centralizētais eksāmens latviešu valodā no 2012.gada
*** Personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2008. gadam, centralizētais eksāmens matemātikā var tikt aizstāts ar vidējās izglītības dokumenta gada atzīmi
matemātikā (vai vidējo atzīmi algebrā un ģeometrijā).

Studiju
programmas
nosaukums, kods

Vēsture
(43228, D02D4)

Akreditācija

2015.g.

Studiju
veids

Studiju
ilgums

Iegūstamais grāds
un/vai kvalifikācija

Budžeta/
maksas
vietu
skaits

pilna
laika
studijas

3 gadi

humanitāro zinātņu
bakalaurs vēsturē un
arheoloģijā

Ir
budžeta
vietas

Uzņemšanas prasības

Centralizētais
eksāmens:
- latviešu valodā**
- pirmajā svešvalodā
- matemātikā****

Koeficienti*

0,198
0,202
0,200

Papildu punkti tiks
piešķirti par

Centralizētais eksāmens:
- vēsturē***
Eksāmens atestātā:
- ģeogrāfijā
- politikā un tiesībās
- filosofijā
- kultūras vēsturē vai
kulturoloģijā

Koeficienti*

Profilējošie
priekšmeti

0,59

vēstures
bloka
priekšmeti

0,59
0,59
0,59
0,59

(skat. DU Uzņemšanas
noteikumi pilna un nepilna
laika pamatstudijām
2022.gadā, punkts 4.8.; 4.10.)

Austrumeiropas
kultūras un
biznesa sakari
(43222, D02BX)

2017.g.

pilna
laika
studijas

3 gadi

humanitāro zinātņu
bakalaurs
Austrumeiropas
kultūras studijās

Ir
budžeta
vietas

Centralizētais
eksāmens:
- latviešu valodā**
- pirmajā
svešvalodā
- matemātikā****

0,198
0,202
0,200

Centralizētais eksāmens:
- vēsturē***
Eksāmens atestātā:
- kultūras vēsturē vai
kulturoloģijā
- biznesa ekonomiskajos
pamatos

0,59

vēstures
bloka
priekšmeti

0,59
0,59

(skat. DU Uzņemšanas
noteikumi pilna un nepilna
laika pamatstudijām
2022.gadā, punktus 4.8.,
4.10., 4.11.)

* līdz 2013.gadam katrs koeficients par CE tiek reizināts ar 10
** centralizētais eksāmens latviešu valodā un literatūrā līdz 2011.gadam vai centralizētais eksāmens latviešu valodā no 2012.gada
*** centralizētais eksāmens vēsturē līdz 2011.gadam vai centralizētais eksāmens Latvijas un pasaules vēsturē no 2012.gada
**** Personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2008. gadam, centralizētais eksāmens matemātikā var tikt aizstāts ar vidējās izglītības dokumenta gada atzīmi
matemātikā (vai vidējo atzīmi algebrā un ģeometrijā).

IZGLĪTĪBAS UN VADĪBAS FAKULTĀTE
Studiju
programmas
nosaukums,
kods

Pirmsskolas
skolotājs
(41141,
D139P)

Akreditācija

Studiju
veids

Licencēta
2020.
gadā

pilna
laika
studijas

nepilna
laika
studijas

Studiju
ilgums

2 gadi

2 gadi
5 mēneši

Budžeta/
maksas
vietu
skaits

Ir
budžeta
vietas

Tikai par
maksu

Iegūstamais
grāds un/vai
kvalifikācija
Skolotāja
profesionālā
kvalifikācija
(ar tiesībām
strādāt
pirmsskolas
izglītības
skolotāja
profesijā)

Uzņemšanas prasības
Vidējās izglītības dokumenta gada vidēja atzīme obligātajos mācību priekšmetos ir ne zemāka par 7
ballēm (ja vidējā atzīme atestātā ir zemāka par 7 ballēm, tiek dota iespēja kārtot papildus
pārbaudījumu – pārrunas (mutisks pārbaudījums). Zemākais vidējās atzīmes slieksnis – 6 balles).
Uzņemšanai studiju programmā nepieciešamā vidējās izglītības dokumenta gada vidējā atzīme
obligātajos mācību priekšmetos tiek aprēķināta no šādiem vidējās izglītības mācību
priekšmetiem:
 izglītības programmās ar latviešu mācībvalodu: latviešu valoda, latviešu literatūra, angļu valoda,
krievu valoda, vācu valoda, franču valoda, matemātika (algebra, ģeometrija), informātika, sports,
dabaszinības, fizika, ķīmija, bioloģija, Latvijas un pasaules vēsture, mūzika un vizuālā māksla, ja
tādi ir norādīti vidējās izglītības dokumentā;
 mazākumtautību izglītības programmās: latviešu valoda un literatūra, mazākumtautību valoda,
mazākumtautību literatūra, mazākumtautību valoda un literatūra, angļu valoda, vācu valoda,
franču valoda, krievu valoda, matemātika (algebra, ģeometrija), informātika, sports, dabaszinības,
fizika, ķīmija, bioloģija, Latvijas un pasaules vēsture, mūzika un vizuālā māksla, ja tādi ir norādīti
vidējās izglītības dokumentā.
Kopēja 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%;
o personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2004. gadam (neieskaitot), kā arī
personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību ārvalstīs vai personām ar īpašām
vajadzībām: gala atzīme latviešu valodā un literatūrā, gala atzīme matemātikā un gala
atzīme svešvalodā/vai STIP svešvalodā;
 iestājpārbaudījuma (izglītības gadījuma analīze): mutisks un rakstveida (200-300 vārdu) 50%.

* centralizētais eksāmens latviešu valodā un literatūrā līdz 2011.gadam vai centralizētais eksāmens latviešu valodā no 2012.gada
** Personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2008. gadam, centralizētais eksāmens matemātikā var tikt aizstāts ar vidējās izglītības dokumenta gada atzīmi
matemātikā (vai vidējo atzīmi algebrā un ģeometrijā).

Studiju
programmas
nosaukums, kods

Akreditācija

Sākumizglītības
skolotājs
(42141, D139S)

Licencēta
2020.
gadā

Studiju
veids

pilna
laika
studijas

nepilna
laika
studijas

Studiju
ilgums
4 gadi

Budžeta/
maksas
vietu
skaits

Iegūstamais
grāds un/vai
kvalifikācija

Ir budžeta Profesionālais Vidējās izglītības dokumenta gada vidējā atzīme obligātajos mācību priekšmetos ir ne zemāka
bakalaura
par 7 ballēm (ja vidējā atzīme atestātā ir zemāka par 7 ballēm, tiek dota iespēja kārtot papildus
vietas
grāds
pedagogu
izglītībā
un skolotāja
kvalifikācija

4 gadi
5 mēneši

Uzņemšanas prasības

Tikai par
maksu

pārbaudījumu – pārrunas (mutisks pārbaudījums). Zemākais vidējās atzīmes slieksnis – 6 balles).
Uzņemšanai studiju programmā nepieciešamā vidējās izglītības dokumenta gada vidējā
atzīme obligātajos mācību priekšmetos tiek aprēķināta no šādiem vidējās izglītības mācību
priekšmetiem:
 izglītības programmās ar latviešu mācībvalodu: latviešu valoda, mazākumtautību valoda un
literatūra, pirmā svešvaloda, otrā svešvaloda, trešā svešvaloda, matemātika, informātika, sports,
dabaszinības, fizika, ķīmija, bioloģija, Latvijas un pasaules vēsture, literatūra, mūzika, vizuālā
māksla, ja tādi ir norādīti vidējās izglītības dokumentā;
 mazākumtautību izglītības programmās: latviešu valoda, literatūra, mazākumtautību valoda un
literatūra, pirmā svešvaloda, otrā svešvaloda, matemātika, informātika, sports, dabaszinības,
fizika, ķīmija, bioloģija, Latvijas un pasaules vēsture, mūzika, vizuālā māksla, ja tādi ir norādīti
vidējās izglītības dokumentā.
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%;
o personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2004. gadam (neieskaitot), kā arī personām,
kuras ieguvušas vidējo izglītību ārvalstīs vai personām ar īpašām vajadzībām: gala atzīme
latviešu valodā un literatūrā, gala atzīme matemātikā un gala atzīme svešvalodā/vai STIP
svešvalodā;
o atzīmes vidējās izglītības mācību iestāžu absolventu izglītības dokumentos, ja vērtēšanā
izmantota 5 ballu skala, 10 ballu skalas atzīmēm pielīdzina šādi: mācību priekšmetā iegūtā
gada atzīme 5 (teicami) tiek pielīdzināta gada atzīmei 9 (teicami), atzīme 4 (labi) - atzīmei 7
(labi), atzīme 3 (viduvēji) - atzīmei 5 (viduvēji);
 iestājpārbaudījuma (izglītības gadījuma analīze): mutisks un rakstveida (200-300 vārdu) 50%.
Priekšrocības iestājpārbaudījumā (iespēja iegūt papildus 2 punktus), par priekšrocību
piemērošanu un papildpunktu piešķiršanu lemj iestājpārbaudījuma komisija:
 1 punkts – rekomendācijas un/vai apliecinājumi (ja ir) par iepriekšējo pieredzi pedagoģiskajā
darbā pēdējo trīs gadu laikā (piemēram, darbs bērnu un jauniešu nometnēs, svētdienas skolā:
auklītes darbs u.c.) un brīvprātīgo darbu (piemēram, dalība jauniešu NVO, interešu izglītībā,
dažādu nometņu, kursu, semināru organizēšanā un/vai īstenošanā u.c.);
 1 punkts – dalība Latvijas valsts vai reģiona skolēnu zinātniskajās konferencēs un/vai
olimpiādēs pēdējo trīs gadu laikā.

* centralizētais eksāmens latviešu valodā un literatūrā līdz 2011.gadam vai centralizētais eksāmens latviešu valodā no 2012.gada
** Personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2008. gadam, centralizētais eksāmens matemātikā var tikt aizstāts ar vidējās izglītības dokumenta gada atzīmi
matemātikā (vai vidējo atzīmi algebrā un ģeometrijā).

Studiju
programmas
nosaukums,
kods

Akreditācija

Studiju
veids

Skolotājs Licencēta pilna
laika
(42141, 2020.
studijas
D139T) gadā

nepilna
laika
studijas

Studiju
ilgums

4 gadi

4 gadi
6 mēneši

Budžeta/maksas
vietu skaits

Īstenojamie
mācību jomu priekšmetu
moduļi

Ir budžeta
vietas

 Mūzika;

Ir budžeta
vietas

 Veselības un fiziskās
aktivitātes joma;

Ir budžeta
vietas

 Datorika un matemātika;

Ir budžeta
vietas

 Dizains un tehnoloģijas un
datorika.

Tikai par
maksu

 Veselība un fiziskā aktivitāte.

Iegūstamais grāds un/vai
kvalifikācija

Profesionālais
bakalaura grāds
pedagogu izglītībā
un skolotāja
kvalifikācija

Uzņemšanas prasības

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.
Uzņemšanai studiju programmā nepieciešamā vidējās izglītības
dokumenta gada vidējā atzīme izvēlētās studiju jomas profilējošos
mācību priekšmetos tiek aprēķināta no šādiem vidējās izglītības
mācību priekšmetiem:
 datorikas skolotājs: gada atzīme informātikā vai datorikā, vai
digitālajā dizainā, vai robotikā, vai programmēšanā;
 matemātikas skolotājs: gada atzīme matemātikā (vai vidējā atzīme
algebrā un ģeometrijā);
 dizaina un tehnoloģiju skolotājs: gada atzīme mājsaimniecībā vai
vizuālajā mākslā, vai informātikā;
 veselības un fiziskās aktivitātes skolotājs: gada atzīme sportā;
 mūzikas skolotājs: gada atzīme mūzikā;
 dabaszinātņu skolotājs (bioloģijas vai fizikas, vai ģeogrāfijas, vai
ķīmijas skolotājs): gada atzīme bioloģijā vai fizikā, vai ģeogrāfijā,
vai ķīmijā;
Kopējā konkursa punktu summa veidojas no:
• vidējās atzīmes izvēlētās studiju jomas profilējošos mācību
priekšmetos, ko apliecina vidējās izglītības dokuments - 30%;
• vērtējumiem centralizētajos eksāmenos: CE latviešu valodā*, CE
matemātikā** un CE svešvalodā (vai STIP svešvalodā) - 20%;
 personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2004. gadam
(neieskaitot), kā arī personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību
ārvalstīs vai personām ar īpašām vajadzībām: gala atzīme latviešu
valodā un literatūrā, gala atzīme matemātikā un gala atzīme
svešvalodā/vai STIP svešvalodā;
 atzīmes vidējās izglītības mācību iestāžu absolventu izglītības
dokumentos, ja vērtēšanā izmantota 5 ballu skala, 10 ballu skalas
atzīmēm pielīdzina šādi: mācību priekšmetā iegūtā gada atzīme 5
(teicami) tiek pielīdzināta gada atzīmei 9 (teicami), atzīme 4 (labi) atzīmei 7 (labi), atzīme 3 (viduvēji) - atzīmei 5 (viduvēji);
• iestājpārbaudījuma (Skolotāja profesijas izvēles pamatojums):
mutisks un rakstveida - 50%.

* centralizētais eksāmens latviešu valodā un literatūrā līdz 2011.gadam vai centralizētais eksāmens latviešu valodā no 2012.gada
** Personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2008. gadam, centralizētais eksāmens matemātikā var tikt aizstāts ar vidējās izglītības dokumenta gada atzīmi
matemātikā (vai vidējo atzīmi algebrā un ģeometrijā).

MŪZIKAS UN MĀKSLU FAKULTĀTE
Studiju
programmas
nosaukums, kods

Dizains
(42214, D04A7)

Mākslas
menedžments
(42211,
D04A3)

Akreditācija

Studiju
veids

2014.g.

pilna
laika
studijas

2013.g.

pilna
laika
studijas

Studiju
ilgums

4 gadi

4 gadi

Budžeta/maksas
vietu skaits

Ir budžeta
vietas

Ir budžeta
vietas

Iegūstamais grāds un/vai
kvalifikācija

grafikas dizainers,
profesionālais bakalaurs
mākslā

mākslas projektu
vadītājs profesionālais
bakalaurs mākslā

Uzņemšanas prasības

Centralizētais
eksāmens:
- latviešu valodā**
- pirmajā svešvalodā
- matemātikā***

Centralizētais
eksāmens:
- latviešu valodā**
- pirmajā svešvalodā
- matemātikā***

Koeficienti
*

0,198
0,202
0,200

0,198
0,202
0,200

Papildu punkti tiks
piešķirti par

Atestāta atzīme:
- kvalifikācijas
darba vērtējums
profesionālās
vidējās izglītības
atestātā
- informātikā /
lietišķajā
informātikā
- kultūras vēsturē
vai kulturoloģijā
Atestāta atzīme:
- kultūras vēsturē
vai kulturoloģijā

Koeficienti*

Profilējošie
priekšmeti

māksla,
dizains
0,59

0,59

0,59

0,59

kultūras
vēsture vai
kulturoloģi
ja

* līdz 2013.gadam katrs koeficients par CE tiek reizināts ar 10
** centralizētais eksāmens latviešu valodā un literatūrā līdz 2011.gadam vai centralizētais eksāmens latviešu valodā no 2012.gada
*** Personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2008. gadam, centralizētais eksāmens matemātikā var tikt aizstāts ar vidējās izglītības dokumenta gada atzīmi
matemātikā (vai vidējo atzīmi algebrā un ģeometrijā).

Studiju
programmas
nosaukums,
kods

Mūzika
(42212)

Akreditācija

Studiju
veids

Studiju
Budžeta/maksas vietu skaits
ilgums

Iegūstamais grāds un/vai kvalifikācija

Licencēta
2021.
akreditētā
studiju
virzienā

pilna
laika
studijas

4
gadi

Profesionālais bakalaurs grāds
mūzikā, kvalifikācija atbilstoši
specializācijas modulim:
- diriģents,
- instrumentu mūziķis (akordeonists,
pianists, ģitārists, flautists,
klarnetists, saksofonists, trompetists,
trombonists, vijolnieks,
sitaminstrumentu mūziķis),
- vokālists

akadēmiskā
dziedāšana
akordeona spēle
pūšaminstrumenta
spēle
sitaminstrumentu
spēle
stīgu instrumenta
spēle

Ir
budžeta
vietas
Ir
budžeta
vietas
Ir
budžeta
vietas
Ir
budžeta
vietas
Ir
budžeta
vietas

Uzņemšanas prasības

Iestājpārbaudījumi:
- eksāmens specialitātē;
- kolokvijs specialitātē
Centralizētais eksāmens*:
- latviešu valodā**
- pirmajā svešvalodā
- matemātikā***
Kopējais vērtējums (100%)
veidojas no iestājpārbaudījuma
specialitātē (35%) un kolokvijā
(35%), vērtējumiem
centralizētajos eksāmenos
latviešu valodā (10%),
svešvalodā (10%) un matemātikā
(10%)

* līdz 2013.gadam katrs koeficients par CE tiek reizināts ar 10
** centralizētais eksāmens latviešu valodā un literatūrā līdz 2011.gadam vai centralizētais eksāmens latviešu valodā no 2012.gada
*** Personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2008. gadam, centralizētais eksāmens matemātikā var tikt aizstāts ar vidējās izglītības dokumenta gada atzīmi
matemātikā (vai vidējo atzīmi algebrā un ģeometrijā).

SOCIĀLO ZINĀTŅU FAKULTĀTE
Studiju
programmas
nosaukums,
kods

Biznesa un
finanšu
procesi
(42311,
D1270)

Akreditācija

2021.g.

Studiju
veids

pilna
laika
studijas

Studiju
ilgums

4 gadi

Budžeta/
maksas
vietu
skaits

Ir
budžeta
vietas

Iegūstamais grāds
un/vai kvalifikācija

finansists vai
ekonomists,
profesionālais
bakalaura grāds
ekonomikā

Uzņemšanas prasības

Centralizētais eksāmens:
- latviešu valodā**
- pirmajā svešvalodā
- matemātikā****

Koeficienti
*

Papildu punkti tiks
piešķirti par

Koeficienti*

0,198
0,202
0,200

Eksāmens/ieskaite
atestātā:
-eksāmens ekonomikā
vai biznesa
ekonomiskajos pamatos

0.59

- ārvalstu reflektantiem
angļu valodas zināšanas
vismaz B2 līmenī
Tiesību
zinātne
(43380,
D1267)

2021.g.

Psiholoģija
(43313,
D1240)

2021.g.

Civilā
drošība un
aizsardzība
(41861,
D1261)

2013.g.

pilna
laika
studijas

3 gadi

pilna
laika
studijas

3 gadi

pilna
laika
studijas

2 gadi

Ir
budžeta
vietas

sociālo zinātņu
bakalaurs tiesībās

Tikai par
maksu

sociālo zinātņu
Centralizētais eksāmens:
bakalaurs psiholoģijā - latviešu valodā**
- pirmajā svešvalodā
- matemātikā****
Centralizētais eksāmens:
 speciālists
- latviešu valodā**
policijas darbā;
- pirmajā svešvalodā
- matemātikā****

Ir
budžeta
vietas
Ir
budžeta
vietas

Centralizētais eksāmens:
- latviešu valodā**
- pirmajā svešvalodā
- matemātikā****

Profilējošie
priekšmeti

(skat. DU Uzņemšanas
noteikumi pilna un nepilna
laika pamatstudijām
2022.gadā, punkts 4.11.)

0,198
0,202
0,200

0,198
0,202
0,200

Centralizētais eksāmens:
- vēsturē***

0,59

vēsture

Centralizētais eksāmens:
- bioloģijā

0,59

matemātika,
bioloģija

___

___

___

0,198
0,202
0,200

 speciālists
penitenciārajā
darbā;

 1.līmeņa profesionālā
augstākā izglītība civilajā
drošībā un aizsardzībā

* līdz 2013.gadam katrs koeficients par CE tiek reizināts ar 10
** centralizētais eksāmens latviešu valodā un literatūrā līdz 2011.gadam vai centralizētais eksāmens latviešu valodā no 2012.gada
*** centralizētais eksāmens vēsturē līdz 2011.gadam vai centralizētais eksāmens Latvijas un pasaules vēsturē no 2012.gada
**** Personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2008. gadam, centralizētais eksāmens matemātikā var tikt aizstāts ar vidējās izglītības dokumenta gada atzīmi
matemātikā (vai vidējo atzīmi algebrā un ģeometrijā).

