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PILNA UN NEPILNA LAIKA AUGSTĀKĀ LĪMEŅA STUDIJAS 2022. GADĀ 
STUDIJU IESPĒJAS 

 

DABASZINĀTŅU UN MATEMĀTIKAS FAKULTĀTE 
 

Studiju programmas 

nosaukums, kods 
Akreditācija 

Studiju 

veids 

Studiju 

ilgums 

Budžeta/maksas 

vietu skaits 
Iegūstamais grāds 

un/vai kvalifikācija 
Uzņemšanas prasības 

Bioloģija 

(akvakultūra, 

biodaudzveidības 

izpēte, dabas 

rekreācija)  

(45421, D01BY) 

Licencēta 

19.05.2021. 

akreditētā 

studiju 

virzienā 

pilna 

laika 

studijas 

2 gadi 

 

Ir budžeta 

vietas 

dabaszinātņu 

maģistrs bioloģijā 

 

- 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 

Ķīmija  

(45440, D01BT) 

Licencēta 

19.06.2015. 

akreditētā 

studiju 

virzienā 

pilna 

laika 

studijas  

2 gadi Ir budžeta 

vietas 

dabaszinātņu 

maģistrs ķīmijā 

(vides ķīmija) 

- akadēmiskais bakalaura grāds ķīmijā  vai 2.līmeņa augstākā profesionālā 

vai tai pielīdzināma izglītība ķīmijas jomā; 

- konkursā piedalās ar gala/valsts pārbaudījumu vidējo atzīmi 

Datorzinātnes  

(45483, D0121) 

2013.g. 

 

pilna 

laika 

studijas 

2 gadi 

 

Ir budžeta 

vietas 

dabaszinātņu 

maģistrs 

datorzinātnēs 

- 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 

Fizika 

(tehnoloģiju fizika) 

(45443) 

Licencēta 

27.10.2021. 

akreditētā 

studiju 

pilna 

laika 

studijas 

2 gadi 

 

Ir budžeta 

vietas 

dabaszinātņu 

maģistrs fizikā 

- 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 



Studiju programmas 

nosaukums, kods 
Akreditācija 

Studiju 

veids 

Studiju 

ilgums 

Budžeta/maksas 

vietu skaits 
Iegūstamais grāds 

un/vai kvalifikācija 
Uzņemšanas prasības 

Vides plānošana 

(47850, D019G) 

 

 

2013.g. 

 

pilna 

laika 

studijas 

2 gadi Ir budžeta 

vietas 

profesionālais 

maģistrs vides 

plānošanā, vides 

pārvaldības 

speciālista vai 

dabas aizsardzības 

speciālista 

kvalifikācija 

 

- bakalaura grāds bioloģijā, ģeogrāfijā, vides, lauksaimniecības zinātnēs vai 

vides 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  

Darba aizsardzība 

(47862, D01BH) 

 

 

 

 

2013.g. 

 

pilna 

laika 

studijas 

2 gadi 

 

Ir budžeta 

vietas 

darba aizsardzības 

vecākais 

speciālists, 

profesionālais 

maģistrs darba 

aizsardzībā 

- bakalaura  grāds vai 2. līmeņa augstākā profesionālā izglītība darba 

aizsardzības, vides aizsardzības, inženierzinātņu, fizikas vai ķīmijas jomās; 

- 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 



HUMANITĀRĀ FAKULTĀTE 
 

Studiju programmas 

nosaukums, kods 

Akreditā

cija 

Studiju 

veids 

Studiju 

ilgums 

Budžeta/maksas 

vietu skaits 
Iegūstamais grāds 

un/vai kvalifikācija 
Uzņemšanas prasības 

Filoloģija (latviešu, 

krievu, angļu un 

salīdzināmā 

filoloģija) 

 (45226, D02D3) 

2017.g. 

 

pilna 

laika 

studijas 

2 gadi 

 

Tikai par maksu humanitāro zinātņu 

maģistrs filoloģijā ar 

specializāciju:  

latviešu filoloģijā, 

krievu filoloģijā, 

angļu filoloģijā 

vai salīdzināmajā 

filoloģijā 

- bakalaura grāds filoloģijā vai tam pielīdzināma 2.līmeņa augstākā 

profesionālā izglītība, vai humanitāro zinātņu bakalaura grāds 

atbilstošajā jomā; 

- konkursā piedalās ar gala/valsts pārbaudījumu vidējo atzīmi  

Vēsture  

(vēsture) 

 (45228, D02DC) 

 

2015.g. 

 

pilna 

laika 

studijas 

2 gadi 

 

Ir budžeta 

vietas 

humanitāro zinātņu 

maģistrs vēsturē un 

arheoloģijā 

- 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  

Starpkultūru 

attiecības  

(47222, D029Z) 

2017.g. 

 

pilna 

laika 

studijas 

2 gadi 

 

Ir budžeta 

vietas 

starpkultūru attiecību 

menedžeris, 

profesionālais 

maģistrs starpkultūru 

attiecībās 

- 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  

 



IZGLĪTĪBAS UN VADĪBAS FAKULTĀTE 
 

Studiju programmas 

nosaukums, kods 

Akreditā

cija 

Studiju 

veids 

Studiju 

ilgums 

Budžeta/maksas 

vietu skaits 
Iegūstamais grāds un/vai 

kvalifikācija 
Uzņemšanas prasības 

Papildu punkti 

tiks 

piešķirti par 

Sabiedrības un 

organizāciju vadība 

(47345, D139U) 

2021.g. pilna 

laika 

studijas 

1 gads  

5 mēneši 

Tikai par 

maksu 

Profesionālais maģistra 

grāds sabiedrības 

pārvaldē 

- 2. līmeņa  augstākā profesionālā izglītība ar 5. 

līmeņa profesionālo kvalifikāciju – iestāžu / 

uzņēmumu vadītājs; 

- konkursā piedalās ar gala/valsts pārbaudījumu 

vidējo atzīmi. 

___ 

pilna 

laika 

studijas 

2 gadi Tikai par 

maksu 

Profesionālais maģistra 

grāds sabiedrības 

pārvaldē, organizācijas 

vadītāja kvalifikācija 

- 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);  

- konkursā piedalās ar gala/valsts pārbaudījumu 

vidējo atzīmi. 

___ 

nepilna 

laika 

studijas 

2 gadi Tikai par 

maksu 

Profesionālais maģistra 

grāds sabiedrības 

pārvaldē 

- 2. līmeņa  augstākā profesionālā izglītība ar 5. 

līmeņa profesionālo kvalifikāciju – iestāžu / 

uzņēmumu vadītājs 

___ 

nepilna 

laika 

studijas 

2 gads  

5 mēneši 

Tikai par 

maksu 

Profesionālais maģistra 

grāds sabiedrības 

pārvaldē, organizācijas 

vadītāja kvalifikācija 

- augstākā akadēmiskā vai 2. līmeņa profesionālā 

augstākā izglītība. 
___ 

Karjeras 

konsultants un 

jaunatnes lietu 

speciālists 

(47142, D1399) 

 

 

 

 

 

2013.g. 

 

pilna 

laika 

studijas 

2 gadi Tikai par 

maksu 

karjeras konsultants un 

jaunatnes lietu 

speciālists, 

profesionālais maģistrs 

izglītības zinātnē 

- 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  

 (skat. DU 

Uzņemšanas 

noteikumi 

pilna un 

nepilna laika 

augstākā 

līmeņa 

studijām 

2022.gadā, 

punkts 4.5.)   
 



Studiju 

programmas 

nosaukums, 

kods 

Akreditācija 
Studiju 

veids 

Studiju 

ilgums 

Budžeta/maksas 

vietu skaits 
Iegūstamais 

grāds un/vai 

kvalifikācija 

Uzņemšanas prasības Iestājpārbaudījumi 

Izglītības 

zinātnes 

(45142, 

D139R, 

D139Q) 

Licencēta 

2020. gadā 

akreditētā 

studiju 

virzienā 

pilna 

laika 

studijas 

1 gads  

3 mēneši 

Tikai par maksu Maģistra 

grāds 

izglītības 

zinātnē  

 

a) 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; 

 

b) Specializācijas virzienā “Izglītības vadība” un 

“Cilvēku uzvedība un izglītība” - bakalaura grāds 

vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība ar 

kopumā apgūtiem vismaz 160 KP; 

- Rakstiskā daļa. Eseja par 

aktualitātēm un 

problemātiku izglītībā 

izvēlētajā specializācijā 

(300-500 vārdi); 

 

- Mutiskā daļa. Pārrunas, 

kuru laikā tiek pārbaudīta 

reflektanta komunikācijas, 

līderības un svešvalodu 

prasme. 

pilna 

laika 

studijas 

2 gadi  Specializācijas virzienā “Pedagoģija” - bakalaura 

grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā 

izglītība ar kopumā apgūtiem vismaz 120 KP; 

 

Studiju programmas 

nosaukums, kods 

Akreditā

cija 

Studiju 

veids 

Studiju 

ilgums 

Iegūstamais grāds un/vai 

kvalifikācija 

Uzņemšanas prasības 

Otrā līmeņa 

profesionālās 

augstākās izglītības 

studiju programma 

“Skolotājs”  

(46141, D139O) 

Licencēta 

2020. 

gadā 

akreditētā 

studiju 

virzienā 

pilna 

laika 

studijas 

1 gads Skolotāja kvalifikācija Pamatojoties uz Ministru kabineta 21.01.2020. sēdē 

apstiprināto informatīvo ziņojumu “Darba vidē 

balstīta studiju programma pedagogu sagatavošanai: 

īstenošana un attīstība” un 28.02.2020. Daugavpils 

Universitātes sadarbības līgumu (DU reģ. Nr. 4-

70/8.1) ar nodibinājumu “Iespējamā misija” par otrā 

līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju 

programmas  “Skolotājs”  īstenošanu, reflektantu 

atlasi 2022.gada uzņemšanai veiks nodibinājums 

“Iespējamā misija”. 
 

 

 

 



MŪZIKAS UN MĀKSLU FAKULTĀTE 
 

Studiju programmas 

nosaukums, kods 

Akredi-

tācija 

Studiju 

veids 

Studiju 

ilgums 

Budžeta/maksas vietu skaits Iegūstamais grāds 

un/vai kvalifikācija 
Uzņemšanas prasības 

Māksla 

(47211, D0478) 

 

2013.g. 

 

pilna 

laika 

studijas 

1 gads  

6 mēneši 

Ir budžeta vietas profesionālais 

maģistrs mākslā  

 

- profesionālais bakalaura grāds mākslā vai 

2.līmeņa augstākā vai tai pielīdzināma 

profesionālā izglītība mākslas jomā; 

- konkursā piedalās ar gala/valsts 

pārbaudījumu vidējo atzīmi 

Mūzika 

(47212, D04A4) 

2013.g. 

 

pilna 

laika 

studijas 

1 gads  

6 mēneši 
akordeona spēle 

Tikai par 

maksu 

klavierspēle 
Tikai par 

maksu 

solo dziedāšana 
Tikai par 

maksu 

pūšaminstrumenta 

spēle 

Tikai par 

maksu 
 

profesionālais 

maģistrs mūzikā 

- 2.līmeņa augstākā profesionālā izglītība 

mūzikā (instrumentspēlē vai solo 

dziedāšanā); 

- profesionālais bakalaura grāds mūzikā vai 

mūzikas pedagoģijā 

 

Iestājpārbaudījumi: 

- eksāmens specialitātē;  

- kolokvijs specialitātē 

 



SOCIĀLO ZINĀTŅU FAKULTĀTE 

 
Studiju programmas 

nosaukums, kods 

Akredi-

tācija 

Studiju 

veids 

Studiju 

ilgums 

Budžeta/maksas 

vietu skaits 
Iegūstamais grāds un/vai 

kvalifikācija 
Uzņemšanas prasības 

Psiholoģija 

(47313, D1269, 

D1268) 

 

2021.g. 

 

pilna 

laika 

studijas 

 

2 gadi Tikai par 

maksu 

psihologs, 

profesionālais maģistra 

grāds psiholoģijā 

- akadēmiskais bakalaura grāds psiholoģijā; 

- konkursā piedalās ar gala/valsts pārbaudījumu vidējo atzīmi. 

1 gads 

5 mēneši 

Ir budžeta 

vietas 

- profesionālais bakalaura grāds psiholoģijā vai 2. līmeņa augstākā 

profesionālā izglītība psiholoģijas jomā; 

- konkursā piedalās ar gala/valsts pārbaudījumu vidējo atzīmi. 

Tiesību zinātne 

(47380, D1263, 

D1264) 

2021.g. 

 

pilna 

laika 

studijas 

1 gads 

6 mēneši 

Tikai par 

maksu 

profesionālais maģistrs 

tiesību zinātnēs 

- profesionālais bakalaura grāds tiesību zinātnē (studiju ilgums 

pilna laika studijās vismaz 4 gadi) un/vai jurista kvalifikācija; 

- rakstisks iestājeksāmens tiesību teorijā  

2 gadi Ir budžeta 

vietas 

jurists, profesionālais  

maģistrs tiesību 

zinātnēs 

- augstākā akadēmiskā vai 2. līmeņa profesionālā augstākā izglītība 

tiesību zinātnē bez jurista kvalifikācijas; 

- rakstisks iestājeksāmens tiesību teorijā 

Viedā ekonomika un 

inovācijas 

(47311, D1265, 

D1266) 

Licencēta 

2019.g. 

akreditētā 

studiju 

virzienā  

pilna 

laika 

studijas 

2 gadi 

 

Ir budžeta 

vietas 

finanšu analītiķis, 

profesionālais maģistrs 

ekonomikā; 

- 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. 

pilna 

laika 

studijas 

1,5 gadi Tikai par maksu profesionālais maģistrs 

ekonomikā 

- 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. 
 


