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RĒZEKNES AUGSTSKOLAS (RA) UZŅEMŠANAS NOTEIKUMI
BAKALAURA, PIRMĀ UN OTRĀ LĪMEŅA PROFESIONĀLĀS
AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS PAMATSTUDIJU PROGRAMMĀS
2015. GADĀ
(uz vidējās izglītības pamata)
Vispārīgie noteikumi
1.

RA uzņemšanas noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka kārtību, kādā 2015. gadā
reflektanti tiek uzņemti Rēzeknes Augstskolas (RA) pamatstudiju programmās –
1.līmeņa, bakalaura un 2.līmeņa profesionālajās studiju programmās.

2.

Uzņemšana studijām RA notiek, pamatojoties uz LR Augstskolu likumu, Ministru
kabineta noteikumiem par prasībām, kritērijiem un kārtību uzņemšanai studiju
programmās, RA Satversmi un šiem Noteikumiem.

3.

Uzņemšanu nodrošina RA Uzņemšanas komisija, kas darbojas atbilstoši Uzņemšanas
komisijas nolikumam.

4.

Tiesības studēt RA ir vienādas Latvijas pilsonim, Latvijas nepilsonim, Eiropas
Savienības pilsonim, Eiropas Ekonomikas zonas pilsonim vai Šveices Konfederācijas
pilsonim un Eiropas Kopienas pastāvīgajam iedzīvotājam, kuram ir derīga uzturēšanās
atļauja. Citu valstu iedzīvotājiem RA studijas ir iespējamas uz līguma pamata.
Ārzemnieku uzņemšana RA notiek saskaņā ar LR Augstskolu likuma 83.-85. panta
prasībām. Ārzemnieku pieteikšanās un reģistrācija studijām RA notiek saskaņā ar
noteikumiem „Noteikumi par ārzemnieku pieteikšanos, uzņemšanu un studiju
pamatprincipiem Rēzeknes Augstskolā” un „Kārtība ārzemju studentu studiju
uzsākšanai Rēzeknes Augstskolā”.

5.

RA organizē studijas par valsts budžeta līdzekļiem, bet studijas virs paredzētā valsts
pasūtījuma organizē par pašu reflektantu vai citas juridiskās vai fiziskās personas
līdzekļiem. Tiesības studēt par valsts budžeta līdzekļiem persona var izmantot vairākas
reizes.

6.

Pilna laika studentiem, kuri imatrikulēti valsts noteiktā uzņemšanas limita ietvaros,
studijas vienā studiju programmā apmaksā no valsts budžeta.

7.

Studijas RA notiek valsts valodā, svešvalodu lietošana studiju programmu īstenošanā
notiek saskaņā ar LR Augstskolu likuma 56. panta prasībām.

8.

Studiju ilgums – līdz 5 gadiem.

9.

RA piedāvā bakalaura studiju programmas, kuru apguve sniedz iespēju iegūt
akadēmisko bakalaura grādu, profesionālās studiju programmas, kuru apguve sniedz
iespēju iegūt profesionālo augstāko kvalifikāciju, un profesionālās bakalaura studiju
programmas, kuru apguve sniedz iespēju iegūt profesionālo bakalaura grādu un
profesionālo augstāko kvalifikāciju.

10. Iespēju robežās studenti tiek nodrošināti ar dienesta viesnīcu. Sekmīgie budžeta grupas
studenti var pretendēt uz stipendiju.
11. Sākuma termiņu reflektantu reģistrācijai un uzņemšanai pamatstudiju programmās
nosaka LR Ministru kabineta noteikumi.

Pieteikšanās studijām
1. Pieteikties studijām iespējams e-pakalpojumu portālā www.latvija.lv vai klātienē
dokumentu pieņemšanas punktos.
2. Rēzeknes Augstskolas (pieteikšanās punkta) adrese: Atbrīvošanas aleja 115,
Rēzekne, LV 4601, tālr. 26462152, 26656553, 22044621, 26695553 fakss
64625901.
3. Informāciju par uzņemšanu RA studiju programmās var iegūt:
1)

RA mājas lapā www.ru.lv/studijas/studiju_programmas;

2)

pa tālruni 26462152, 26656553, 22044621, 26695553

3)

fakultātēs:


Ekonomikas un vadības fakultātē (tālr. 29273350);



Inženieru fakultātē (tālr. 26443015);



Izglītības un dizaina fakultātē (tālr. 29977436);



Humanitāro un juridisko zinātņu fakultātē (tālr. 28311456).

4. Pilnvarojot citu personu, pilnvarotajai personai jāuzrāda pilnvara un personu
apliecinošs dokuments (pase vai ID karte), pilnvarotāja personību apliecinoša
dokumenta kopija (pases vai ID kartes kopija) un pilnvarotājas personas studiju
uzsākšanai nepieciešamās iepriekšējās izglītības dokumenti (dokuments par vidējo
izglītību, atzīmju izraksts un centralizēto eksāmenu sertifikāts).
5. Personas, kuras iepriekšējo izglītību ir ieguvušas ārvalstīs, var pieteikties studijām
RA, ja šo personu izglītības dokumentu atbilstības pārbaudi ir veicis Latvijas
Akadēmiskās informācijas centrs (birojs: Brīvības ielā 33, 4.stāvā, Rīgā; pasts: Vaļņu
ielā 2,
Rīgā, LV-1050; tālr. 67225155; fakss 67221006; mājas lapa:
http://www.aic.lv, e-pasts: aic@apa.lv).
6. Pieteikumu reflektantam obligāti ir jāapstiprina kādā no pieteikumu pieņemšanas
punktiem, uzrādot izglītību un personu apliecinošus dokumentus.
7. Piesakoties studijām, jāsamaksā reģistrācijas
reģistrācijas maksa netiek atmaksāta.

maksa.

Atsaucot

pieteikumu,

8. Informācijas diena par studiju iespējām RA notiks 2015.gada 10. aprīlī plkst. 10.00
Atbrīvošanas alejā 115.

Konkursa norise
1.

Uzņemšana RA pilna/ nepilna laika pamatstudiju programmās notiek konkursa kārtībā,
par konkursa kritērijiem nosakot centralizēto eksāmenu sertifikātus, ņemot vērā
centralizēto eksāmenu, iestājpārbaudījumu, dokumenta par vidējo izglītību gada
atzīme, mācību priekšmetu olimpiāžu, zinātnisko darbu konkursu rezultātus.
Konkursa balle tiek veidota pēc šādas sakarības:
Konkursa balle = (CEvid + CEvid) x 0.11+ I + Z1+Z2+.....Zn
CE – centralizētie eksāmeni;
CEvid
;
CEvid
;
b1...bn un m1...mn – centralizētajā eksāmenā zināšanu un prasmju atbilstība procentos,
kas pielīdzināta punktiem (piem., CE angļu valoda: klausīšanās 40% - 40 punkti,
runāšana 63% - 63 punkti utt.), minimālais pieļaujamais kopvērtējums 5%, jeb 5
punkti;
I – iestājpārbaudījums, ja to paredz uzņemšanas prasības;
Z1....Zn – papildus punkti, kas noteikti uzņemšanas prasībās (tiek ņemti vērā
olimpiāžu, konkursu un konferenču rezultāti par 2013., 2014., un 2015. st.g.);
0,11 – koeficients

2.

Reflektants, kas ir ieguvis izglītību līdz 2004. gadam vai ārvalstīs, persona ar īpašām
vajadzībām, kas saņēmusi ārsta atbrīvojumu no centralizētajiem eksāmeniem, kā arī
persona, kura atbrīvota no centralizēto eksāmenu kārtošanas par īpašiem nopelniem
Latvijas valsts labā, piedalās kopējā konkursā. Konkursa balle šajos gadījumos
veidojas pēc šādas sakarības:
(CE* + CE*) x 0.11 + I + Z1+Z2+.....Zn
CE* – gada atzīme mācību priekšmetā dokumentā par vidējo izglītību, kuru pielīdzina
centralizētajam eksāmenam;
I – iestājpārbaudījums, ja to paredz uzņemšanas prasības;
Z1....Zn – papildus punkti, kas noteikti uzņemšanas prasībās;
0,11 – koeficients

3. GA (gada atzīme dokumentā par vidējo izglītību) atbilst šādam punktu skaitam:
Atestāta/diploma gada
Atestāta/diploma gada
Pielīdzinātie konkursa
atzīme (5 ballu sistēmā)
atzīme (10 ballu sistēmā)
punkti
4
14
3
5
28
6
42
4
7
56
8
70
5
9
84
10
98

4.

Iestājpārbaudījumu grafiku apstiprina RA Studiju prorektors.

5.

Reflektantiem uz iestājpārbaudījumu obligāti jāņem līdzi personu apliecinošs
dokuments (pase vai ID karte, vai LR autovadītāja apliecība). Pretējā gadījumā
reflektantam netiek atļauts kārtot iestājpārbaudījumu. Ja reflektants nav ieradies uz
iestājpārbaudījumiem noteiktajā laikā, tad viņš turpmākajā konkursā nepiedalās un RA
netiek uzņemts.

6.

Iestājpārbaudījumus vērtē desmit ballu sistēmā – iestājpārbaudījums nokārtots, ja
vērtējums ir vismaz 4 balles.

7.

Konkurss noslēdzas ar konkursa rezultātu paziņošanu (atbilstoši vienotās pieteikšanās
studijām grafikam).

8.

Reģistrēšanās studijām kārtējā studiju gadā notiek atbilstoši vienotās pieteikšanās
studijām grafikam.

9.

Reģistrējoties studijām, kārtējā studiju gadā, līdzi jāņem RA Uzņemšanas komisijā
izsniegtā studiju pieteikuma izdruka un personu apliecinošs dokuments (pase vai ID
karte, vai LR autovadītāja tiesības).

10. Reģistrējoties studijām, reflektants RA Uzņemšanas komisijā iesniedz šādus
dokumentus:


dokumenta par vidējo izglītību un atzīmju izraksta kopijas, uzrādot dokumentu
oriģinālus;



konkrētajai pamatstudiju programmai noteikto mācību priekšmetu centralizēto
eksāmenu sertifikātu kopijas, uzrādot dokumentu oriģinālus;



2 fotokartiņas (3x4);



pases kopiju (personiski uzrādot pasi) vai ID kartes kopiju (personiski uzrādot ID
karti);



ja mainīts uzvārds, uzvārda maiņu apliecinoša dokumenta kopiju, uzrādot
oriģinālu.

11. Iestājpārbaudījumu komisijas un Uzņemšanas komisijas lēmumu par konkursa
rezultātiem var apstrīdēt līdz nākamās darba dienas plkst. 12.00, iesniedzot RA
rektoram adresētu iesniegumu. Rektora pieņemto lēmumu persona var pārsūdzēt tiesā
Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā.
12. Visus jautājumus par uzņemšanu RA galīgi izlemj RA Uzņemšanas komisija.
13. Informāciju par uzņemšanas procesu, reģistrāciju, konkursu un uzņemšanas
rezultātiem var saņemt pa tālruņiem 26462152, 26656553, 22044621, 26695553, kā arī
tā ir izvietota uz informācijas stenda Atbrīvošanas alejā 115, I stāvā.

Imatrikulācija
1.

2.

Pretendentu imatrikulēšana RA ar rektora rīkojumu attiecīgajā studiju programmā
notiek tikai tad, ja reflektants ir:


reģistrējies studijām kārtējā studiju gadā;



līdz reģistrācijai par maksas studijām samaksājis 30% no noteiktās gada studiju
maksas;



parakstījis sagatavoto līgumu par studijām.

Pretendents zaudē tiesības uz iegūto budžeta vai maksas studiju vietu, kura tam
pienāktos pēc konkursa rezultātiem, ja viņš noteiktajā laikā nenoslēdz līgumu par
studijām. Šādā gadījumā RA ir tiesības uzaicināt slēgt līgumu nākamos pretendentus
konkursā uzrādīto rezultātu secībā.

Reflektanta un RA savstarpējās tiesības un pienākumi uzņemšanas procesā
1.

Reflektanta pienākumi un tiesības
1.1. Reflektanta pienākumi:
1.1.1. RA noteiktajā laikā un termiņā iesniegt reģistrācijai un imatrikulācijai
nepieciešamo dokumentu kopijas, uzrādot oriģinālus, vai apliecinātas
nepieciešamo dokumentu kopijas;
1.1.2. izpildīt RA uzņemšanas noteikumu prasības;
1.1.3. ievērot RA iekšējās kārtības noteikumus uzņemšanas laikā;
1.1.4. RA noteiktajā laikā ierasties uz iestājpārbaudījumu;
1.1.5. RA noteiktajā laikā ierasties uz reģistrēšanos studijām;
1.1.6. RA noteiktajā termiņā nokārtot visas finansiālās saistības ar RA.
1.2. Reflektanta tiesības:
1.2.1. iepazīties ar informāciju par visām augstskolas piedāvātajām studiju
programmām;
1.2.2. iepazīties ar Uzņemšanas noteikumiem;
1.2.3. saņemt informāciju par uzņemšanas norisi RA;
1.2.4. reģistrējoties studijām, iesniegt RA Uzņemšanas komisijai dokumentus,
priekšlikumus, ierosinājumus;
1.2.5. iepazīties ar konkursa rezultātiem;
1.2.6. pieprasīt rakstveidā noformēt RA Uzņemšanas komisijas lēmumu par
atteikumu reflektanta imatrikulācijai;
1.2.7. apstrīdēt vai pārsūdzēt ar uzņemšanu studiju programmā saistītos
lēmumus, kā arī konkursa rezultātus, iesniedzot rakstisku iesniegumu RA
rektoram.

2.

RA pienākumi un tiesības
2.1. RA pienākumi:
2.1.1. savlaicīgi izziņot prasības uzņemšanai studiju programmā;
2.1.2. informēt un konsultēt personas par studiju iespējām, uzņemšanas kārtību
RA, kā arī reflektantu un pretendentu tiesībām un pienākumiem;
2.1.3. nodrošināt godīgu, atklātu un operatīvu uzņemšanu;
2.1.4. informēt reflektantus par uzņemšanas kārtību;
2.1.5. publiskot konkursa rezultātus;
2.1.6. veikt imatrikulāciju studiju programmā.
2.2. RA tiesības:
2.2.1. uzņemt reflektantu atbilstoši RA Uzņemšanas noteikumiem;
2.2.2. noteikt uzņemšanas noteikumu papildprasības;
2.2.3. veikt atbilstošāko pretendentu atlasi izvēlētajā studiju programmā;
2.2.4. ja nepieciešams, noteikt papilduzņemšanu studiju programmā.

PRASĪBAS REFLEKTANTU UZŅEMŠANAI RĒZEKNES AUGSTSKOLAS
PILNA UN NEPILNA LAIKA PAMATSTUDIJU PROGRAMMĀS
2015.GADA JANVĀRĪ

EKONOMIKAS UN VADĪBAS FAKULTĀTE
Atbrīvošanas alejā 115, Rēzeknē, LV 4601, tālr. 29273350

Studiju programma
Akadēmiskā bakalaura studiju
programma „Tehnoloģiju un
inovāciju vadība”

Licences nr.
un
licencēšanas
gads
Nr.04048-81
27.08.2014.

Studiju
forma
Pilna laika
studijas

Studiju Centralizētie eksāmeni un
ilgums
iestājpārbaudījumi
3 gadi

Divi centralizētie eksāmeni no
minētajiem (pēc reflektanta
izvēles):
- matemātika;
- svešvalodas***;
- latviešu valoda un literatūra

Papildus punkti
1.
2.
3.
4.
5.
6.

CE svešvalodā*** – maksimāli iegūstams 1 punkts (par
katru)*
Matemātika – Latvijas valsts olimpiāde – (1.-3.vieta) 2013.2015.g.– 1 punkts (par katru);
Krievu valoda - Latvijas valsts olimpiāde - (1.-3. vieta)
2013.-2015.g.- 1 punkts (par katru);
Vācu valoda - Latvijas valsts olimpiāde - (1.-3. vieta) 2013.2015.g.- 1 punkts (par katru);
Franču valoda - Latvijas valsts olimpiāde - (1.-3. vieta)
2013.-2015.g.- 1 punkts (par katru);
Apliecība par Latvijas Uzņēmējdarbības un menedžmenta
akadēmijas (LUMA) projekta „Esi līderis” interešu izglītības
programmas sekmīgu apgūšanu – 1 punkts.

INŽENIERU FAKULTĀTE
Atbrīvošanas alejā 115, Rēzeknē, LV 4601, tālr. 29382225

Studiju programma

Licences nr.
un
licencēšanas
gads

Studiju
forma

Studiju Centralizētie eksāmeni un
ilgums
iestājpārbaudījumi

Papildus punkti

Pirmā līmeņa profesionālās augstākās
izglītības studiju programma
“Būvniecība”

Nr.04048-58
08.06.2006.

Nepilna laika
studijas

3,5 gadi

Divi centralizētie eksāmeni no
minētajiem (pēc reflektanta
izvēles):
- matemātika;
- svešvalodas***;
- latviešu valoda un literatūra

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Gada atzīme atestātā par vidējo izglītību Fizikā, Dabas
zinībās, Biznesa ekonomiskajos pamatos/ Ekonomikā, Angļu
valodā – maksimāli iegūstams 0,98 punkts** (par katru);
Matemātika – Latvijas valsts olimpiāde- (1.-3. vieta) 2013.2015.g.- 1 punkts (par katru);
Matemātika – Latvijas valsts olimpiāde- 2013.-2015.g.
atzinības raksts - 1 punkts (par katru);
Fizika – Latvijas valsts vai starptautiskā olimpiāde- (1.-3.
vieta) 2013.-2015.g.- 1 punkts (par katru);
Fizika – Latvijas valsts olimpiāde- 2013.-2015.g. atzinības
raksts - 1 punkts (par katru);
Ekonomika- Latvijas valsts olimpiāde- (1.-3. vieta) 2013.2015.g.- 1 punkts (par katru);
Ekonomika- Latvijas valsts olimpiāde- 2013.-2015.g.
atzinības raksts - 1 punkts (par katru);
Franču valoda- Latvijas valsts olimpiāde- (1.-3. vieta) 2013.2015.g.- 1 punkts (par katru);
Franču valoda – Latvijas valsts olimpiāde- 2013.-2015.g.
atzinības raksts - 1 punkts (par katru);
Vācu valoda- Latvijas valsts olimpiāde- (1.-3. vieta) 2013.2015.g.- 1 punkts (par katru);
Vācu valoda – Latvijas valsts olimpiāde- 2013.-2015.g.
atzinības raksts - 1 punkts (par katru);
Krievu valoda (svešvaloda) - Latvijas valsts olimpiāde- (1.-3.
vieta) 2013.-2015.g.- 1 punkts;
Krievu valoda (svešvaloda)– Latvijas valsts olimpiāde2013.-2015.g. atzinības raksts - 1 punkts;
Austrumlatvijas atklātā 8.-11. klašu skolēnu fizikas
olimpiāde - (1.-3. vieta) 2013.-2014.g. – 1 punkts (par katru);
Vidējā profesionālā izglītība, kas saistīta ar būvniecības un
arhitektūras jomu – 1,5 punkti.

Otrā līmeņa profesionālās augstākās
izglītības bakalaura studiju
programma “Elektroniskā
komercija”
(2015.gada janvārī tiek uzņemti
tikai ārzemnieki)

Nr.04048-73
08.08.2008.

Pilna laika
studijas

4 gadi

Divi centralizētie eksāmeni no
minētajiem (pēc reflektanta
izvēles):
- matemātika;
- svešvalodas***;
- latviešu valoda un literatūra;
- biznesa ekonomiskie
pamati****

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Gada atzīme atestātā par vidējo izglītību Informātikā,
Biznesa ekonomiskajos pamatos/ Ekonomikā, Angļu valodā
– maksimāli iegūstams 0,98 punkts** (par katru);
Matemātika – Latvijas valsts olimpiāde- (1.-3. vieta) 2013.2015.g.- 1 punkts (par katru);
Matemātika – Latvijas valsts olimpiāde- 2012.-2015.g.
atzinības raksts - 1 punkts (par katru);
Ekonomika- Latvijas valsts olimpiāde- (1.-3. vieta) 2013.2015.g.- 1 punkts (par katru);
Ekonomika- Latvijas valsts olimpiāde- 2013.-2015.g.
atzinības raksts - 1 punkts (par katru);
Informātika – Latvijas valsts olimpiāde- (1.-3.vieta) 2013.2015.g. - 1 punkts (par katru);
Informātika – Latvijas valsts olimpiāde- 2013.-2015.g.
atzinības raksts - 1 punkts (par katru);
Franču valoda- Latvijas valsts olimpiāde- (1.-3. vieta) 2013.2015.g.- 1 punkts (par katru);
Franču valoda – Latvijas valsts olimpiāde- 2013.-2015.g.
atzinības raksts - 1 punkts (par katru);
Vācu valoda- Latvijas valsts olimpiāde- (1.-3. vieta) 2013.2015.g.- 1 punkts (par katru);
Vācu valoda – Latvijas valsts olimpiāde- 2013.-2015.g.
atzinības raksts - 1 punkts (par katru);
Krievu valoda (svešvaloda) - Latvijas valsts olimpiāde- (1.-3.
vieta) 2013.-2015.g.- 1 punkts;
Krievu valoda (svešvaloda)– Latvijas valsts olimpiāde2013.-2015.g. atzinības raksts - 1 punkts;
Vidējā profesionālā izglītība, kas saistīta ar informācijas
tehnoloģijas, datorzinātnes, ekonomikas vai vadības zinātnes
jomu– 1,5 punkti.

PRASĪBAS REFLEKTANTU UZŅEMŠANAI RĒZEKNES AUGSTSKOLAS
PILNA UN NEPILNA LAIKA PAMATSTUDIJU PROGRAMMĀS
2015.GADA JŪLIJĀ/AUGUSTĀ

EKONOMIKAS UN VADĪBAS FAKULTĀTE
Atbrīvošanas alejā 115, Rēzeknē, LV 4601, tālr. 29273350);

Studiju programma

Licences nr.
un
licencēšanas
gads

Studiju
forma

Studiju Centralizētie eksāmeni un
ilgums
iestājpārbaudījumi

Akadēmiskā bakalaura studiju
programma “Vadības zinātne”

Nr. 04048-17
16.01.2004.

Pilna laika
studijas

3 gadi

Otrā līmeņa profesionālās augstākās
izglītības bakalaura studiju
programma “Uzņēmējdarbība”
Studiju virzieni:
- mārketinga vadība;
- komercpakalpojumu vadība;
- tūrisma uzņēmuma vadība
-ārējo sakaru koordinators
Akadēmiskā bakalaura studiju
programma „Tehnoloģiju un
inovāciju vadība”
Akadēmiskā bakalaura studiju
programma „Viesmīlības vadība”

Nr. 04048-14
23.09.2003.

Pilna laika
studijas

4 gadi

Nepilna laika
studijas1

5 gadi

Pilna laika
studijas

3 gadi

Otrā līmeņa profesionālās augstākās
izglītības bakalaura studiju
programma “Ekonomika”
Studiju virzieni:
- finanšu un grāmatvedības vadība;
- uzņēmējdarbības tiesības
1

Nr.04048-81
27.08.2014.
Nr.04048-82
27.08.2014.
Nr. 04048-22
16.01.2004.

Pilna laika
studijas

4 gadi

Nepilna laika
studijas1

5 gadi

Divi centralizētie eksāmeni no
minētajiem (pēc reflektanta
izvēles):
- matemātika;
- svešvalodas***;
- latviešu valoda un literatūra;
- biznesa ekonomiskie
pamati****

Divi centralizētie eksāmeni no
minētajiem (pēc reflektanta
izvēles):
- matemātika;
- svešvalodas***;
- latviešu valoda un literatūra

Papildus punkti
1. CE svešvalodā*** – maksimāli iegūstams 1 punkts (par
katru)*
2. Matemātika – Latvijas valsts olimpiāde – (1.-3.vieta) 2013.2015.g.– 1 punkts (par katru);
3. Krievu valoda - Latvijas valsts olimpiāde - (1.-3. vieta)
2013.-2015.g.- 1 punkts (par katru);
4. Vācu valoda - Latvijas valsts olimpiāde - (1.-3. vieta) 2013.2015.g.- 1 punkts (par katru);
5. Franču valoda - Latvijas valsts olimpiāde - (1.-3. vieta)
2013.-2015.g.- 1 punkts (par katru);
6. Apliecība par Latvijas Uzņēmējdarbības un menedžmenta
akadēmijas (LUMA) projekta „Esi līderis” interešu izglītības
programmas sekmīgu apgūšanu – 1 punkts.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

CE svešvalodā*** – maksimāli iegūstams 1 punkts (par
katru)*
Matemātika – Latvijas valsts olimpiāde – (1.-3.vieta) 2013.2015.g.– 1 punkts (par katru);
Krievu valoda - Latvijas valsts olimpiāde - (1.-3. vieta)
2013.-2015.g.- 1 punkts (par katru);
Vācu valoda - Latvijas valsts olimpiāde - (1.-3. vieta) 2013.2015.g.- 1 punkts (par katru);
Franču valoda - Latvijas valsts olimpiāde - (1.-3. vieta)
2013.-2015.g.- 1 punkts (par katru);
Apliecība par Latvijas Uzņēmējdarbības un menedžmenta
akadēmijas (LUMA) projekta „Esi līderis” interešu izglītības
programmas sekmīgu apgūšanu – 1 punkts.

Uzņemšana nepilna laika studijās tiek organizēta:
- otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas “Uzņēmējdarbība” studiju virzienā „Tūrisma uzņēmuma vadība”;
- otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas “Ekonomika” studiju virzienā „Finanšu un grāmatvedības vadība”.

Otrā līmeņa profesionālās augstākās
izglītības studiju programma
„Robežapsardze”

Nr.04048-76
13.07.2011.

Nepilna laika
studijas

2.5 gadi Uzņemšana RA vēlākajos
studiju posmos (3.kursā).
Prasības – 1.līmeņa
profesionālā augstākā izglītība
(koledžas izglītība) ar iegūtu
kvalifikāciju – Valsts
robežsardzes jaunākais
virsnieks vai speciālists
robežsardzes darbā

Uzņem Valsts robežsardzes amatpersonas ar Valsts robežsardzes
priekšnieka rekomendāciju konkursa kārtībā, ņemot vērā vidējo
vērtējumu diploma pielikumā.
Dokumentu pieņemšana no 25.08.2015. – 27.08.2015.
(Atbrīvošanas aleja 115, 219.kab.)

IZGLĪTĪBAS UN DIZAINA FAKULTĀTE
Atbrīvošanas alejā 115, Rēzeknē, LV 4601, tālr. 29977436
Studiju programma

Licences nr. un
licencēšanas
gads

Studiju forma

Studiju
ilgums

Centralizētie eksāmeni un
iestājpārbaudījumi

Papildus punkti

Otrā līmeņa profesionālās augstākās
izglītības bakalaura studiju programma
„Skolotājs”
“Pamatizglītības skolotājs
sākumskolā”

Nr.04048-33
07.03.2005.

Pilna laika
studijas

4 gadi

Nepilna laika
studijas

4,5 gadi

Divi centralizētie eksāmeni no
minētajiem (pēc reflektanta
izvēles):
- matemātika;
- svešvalodas***;
- latviešu valoda un literatūra

CE bioloģijā – maksimāli iegūstams 1 punkts*
Latviešu valoda un literatūra- Latvijas valsts olimpiāde– (1.3.vieta) 2013.-2015.g. -1 punkts (par katru);
3. Matemātika – Latvijas valsts olimpiāde - (1.-3. vieta) 2013.2015.g.- 1 punkts (par katru);
4. Franču valoda- Latvijas valsts olimpiāde- (1.-3. vieta) 2013.2015.g.- 1 punkts (par katru);
5. Vācu valoda- Latvijas valsts olimpiāde - (1.-3. vieta) 2013.2015.g.- 1 punkts (par katru);
6. Krievu valoda (svešvaloda)- Latvijas valsts olimpiāde- (1.-3.
vieta) 2013.-2015.g.- 1 punkts;
7. Latviešu literatūras zinātnes un vēstures sekcija – Latvijas
valsts skolēnu zinātniskā konference- (1.-3. pakāpe) 2013.2015.g. - 1 punkts (par katru);
8. Latviešu valodniecības sekcija – Latvijas valsts skolēnu
zinātniskā konference- (1.-3. pakāpe) 2013.-2015.g. - 1
punkts(par katru);
9. Matemātikas sekcija – Latvijas valsts skolēnu zinātniskā
konference- (1.-3. pakāpe) 2013.-2015.g. - 1 punkts (par
katru);
10. Cittautu valodniecības un ārzemju literatūras zinātnes un
vēstures sekcija (angļu valoda) – Latvijas valsts skolēnu
zinātniskā konference - (1.-3. pakāpe) 2013.-2015.g. - 1
punkts (par katru);
11. Cittautu valodniecības un ārzemju literatūras zinātnes un
vēstures sekcija (franču valoda) – Latvijas valsts skolēnu
zinātniskā konference - (1.-3. pakāpe) 2013.-2015.g. - 1
punkts (par katru);
1.
2.

“Mājturības/ mājsaimniecības un
biznesa ekonomisko pamatu
skolotājs”

“Svešvalodas (angļu vai vācu)
skolotājs”

Nr.04048-38
09.06.2005.

Nr. 04048-57
16.05.2006.

Pilna laika
studijas

4 gadi

Nepilna laika
studijas

4,5 gadi

Pilna laika
studijas

4 gadi

12. Cittautu valodniecības un ārzemju literatūras zinātnes un
vēstures sekcija (vācu valoda) –Latvijas valsts skolēnu
zinātniskā konference - (1.-3. pakāpe) 2013.-2015.g. - 1
punkts (par katru);
13. Cittautu valodniecības un ārzemju literatūras zinātnes un
vēstures sekcijas krievu valodas apakšsekcija – Latvijas valsts
skolēnu zinātniskā konference - (1.-3. pakāpe) 2013.-2015.g.
- 1 punkts (par katru).
Biznesa
Divi centralizētie eksāmeni no 1. Gada atzīme atestātā par vidējo izglītību
ekonomiskajos pamatos/ Ekonomikā – maksimāli iegūstams
minētajiem (pēc reflektanta
0,98 punkts**;
izvēles):
2. Latviešu valoda un literatūra - Latvijas valsts olimpiāde (1.- matemātika;
3.vieta) 2013.-2015.g.– 1 punkts (par katru);
- svešvalodas***;
3. Ekonomika- Latvijas valsts olimpiāde - (1.-3. vieta) 2013.- latviešu valoda un literatūra
2015.g. - 1 punkts (par katru);
4. Franču valoda- Latvijas valsts olimpiāde- (1.-3. vieta) 2013.2015.g.- 1 punkts (par katru);
5. Vācu valoda- Latvijas valsts olimpiāde- (1.-3. vieta) 2013.2015.g.- 1 punkts (par katru);
6. Krievu valoda (svešvaloda)- Latvijas valsts olimpiāde- (1.-3.
vieta) 2013.-2015.g.- 1 punkts (par katru);
7. Ekonomikas sekcija– Latvijas valsts skolēnu zinātniskā
konference- (1.-3. pakāpe) 2013.-2015.g. - 1 punkts (par
katru);
8. Kulturoloģijas sekcija– Latvijas valsts skolēnu zinātniskā
konference- (1.-3. pakāpe) 2013.-2015.g. - 1 punkts(par
katru);
9. Mākslas zinātnes sekcija– Latvijas valsts skolēnu zinātniskā
konference- (1.-3. pakāpe) 2013.-2015.g. - 1 punkts(par
katru).
10. Vidējā profesionālā izglītība mākslā, dizainā vai koka un
tekstila izstrādājumu izgatavošanā – 1 punkts.
Divi centralizētie eksāmeni no 1. CE svešvaloda*** – maksimāli iegūstams 1 punkts* (par
katru);
minētajiem (pēc reflektanta
2.
Latviešu valoda un literatūra - Latvijas valsts olimpiāde - (1.izvēles):
3.vieta) 2013.-2015.g.– 1 punkts (par katru);
- latviešu valoda un literatūra;
3. Franču valoda- Latvijas valsts olimpiāde- (1.-3. vieta) 2013.- angļu valoda;
2015.g.- 1 punkts (par katru);
- vācu valoda;
4. Vācu valoda- Latvijas valsts olimpiāde- (1.-3. vieta) 2013.- krievu valoda;
2015.g.- 1 punkts (par katru);
- franču valoda.
5. Krievu valoda (svešvaloda)- Latvijas valsts olimpiāde- (1.-3.
vieta) 2013.-2015.g.- 1 punkts (par katru);
6. Latviešu literatūras zinātnes un vēstures sekcija – Latvijas
valsts skolēnu zinātniskā konference- (1.-3. pakāpe) 2013.2015.g. - 1 punkts (par katru);
7. Latviešu valodniecības sekcija – Latvijas valsts skolēnu
zinātniskā konference- (1.-3. pakāpe) 2013.-2015.g. - 1
punkts (par katru);
8. Cittautu valodniecības un ārzemju literatūras zinātnes un
vēstures sekcija (angļu valoda) – Latvijas valsts skolēnu

9.

10.

11.

“Ģeogrāfijas un sociālo zinību
skolotājs”

Nr.04048-53
24.03.2006.

Pilna laika
studijas

4 gadi

Divi centralizētie eksāmeni no
minētajiem (pēc reflektanta
izvēles):
- matemātika;
- svešvalodas***;
- latviešu valoda un literatūra

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

11.

12.

13.

14.

zinātniskā konference- (1.-3. pakāpe) 2013.-2015.g. - 1
punkts (par katru);
Cittautu valodniecības un ārzemju literatūras zinātnes un
vēstures sekcija (franču valoda) – Latvijas valsts skolēnu
zinātniskā konference- (1.-3. pakāpe) 2013.-2015.g. - 1
punkts (par katru);
Cittautu valodniecības un ārzemju literatūras zinātnes un
vēstures sekcija (vācu valoda) –Latvijas valsts skolēnu
zinātniskā konference- (1.-3. pakāpe) 2013.-2015.g. - 1
punkts (par katru);
Cittautu valodniecības un ārzemju literatūras zinātnes un
vēstures sekcijas krievu valodas apakšsekcija –Latvijas valsts
skolēnu zinātniskā konference- (1.-3. pakāpe) 2013.-2015.g. 1 punkts (par katru).
Gada atzīme atestātā par vidējo izglītību
Ģeogrāfijā–
maksimāli iegūstams 0,98 punkts**;
Jauno ģeogrāfu skolas rīkotā Latgales atklātā ģeogrāfijas
olimpiāde- (1.-3. vieta) 2013.-2015.g.– 1 punkts (par katru).
Latviešu valoda un literatūra- Latvijas valsts olimpiāde - (1.3.vieta) 2013.-2015.g. - 1 punkts (par katru);
Ģeogrāfija- Latvijas valsts olimpiāde– (1.-3.vieta) 2013.2015.g.- 1 punkts (par katru);
Ekonomika- Latvijas valsts olimpiāde- (1.-3. vieta) 2013.2015.g.- 1 punkts (par katru);
Franču valoda- Latvijas valsts olimpiāde- (1.-3. vieta) 2013.2015.g.- 1 punkts (par katru);
Vācu valoda- Latvijas valsts olimpiāde- (1.-3. vieta) 2013.2015.g.- 1 punkts (par katru);
Krievu valoda (svešvaloda)- Latvijas valsts olimpiāde- (1.-3.
vieta) 2013.-2015.g.- 1 punkts (par katru);
Latviešu literatūras zinātnes un vēstures sekcija – Latvijas
valsts skolēnu zinātniskā konference- (1.-3. pakāpe) 2013.2015.g. - 1 punkts (par katru);
Latviešu valodniecības sekcija – Latvijas valsts skolēnu
zinātniskā konference- (1.-3. pakāpe) 2013.-2015.g. - 1
punkts (par katru);
Cittautu valodniecības un ārzemju literatūras zinātnes un
vēstures sekcija (angļu valoda) – Latvijas valsts skolēnu
zinātniskā konference- (1.-3. pakāpe) 2013.-2015.g. - 1
punkts(par katru);
Cittautu valodniecības un ārzemju literatūras zinātnes un
vēstures sekcija (franču valoda) – Latvijas valsts skolēnu
zinātniskā konference- (1.-3. pakāpe) 2013.-2015.g. - 1
punkts(par katru);
Cittautu valodniecības un ārzemju literatūras zinātnes un
vēstures sekcija (vācu valoda) –Latvijas valsts skolēnu
zinātniskā konference- (1.-3. pakāpe) 2013.-2015.g. - 1
punkts(par katru);
Cittautu valodniecības un ārzemju literatūras zinātnes un
vēstures sekcijas krievu valodas apakšsekcija –Latvijas valsts

15.

16.

Otrā līmeņa profesionālās augstākās
izglītības bakalaura studiju programma
“Tulks referents”

Nr.04048-68
28.12.2007.

Pilna laika
studijas

4 gadi

Divi centralizētie eksāmeni no
minētajiem (pēc reflektanta
izvēles):
- latviešu valoda un literatūra;
- angļu valoda;
- vācu valoda;
- krievu valoda;
- franču valoda;
- matemātika;
- biznesa ekonomiskie
pamati****

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

9.

10.

11.

12.

Otrā līmeņa profesionālās augstākās
izglītības bakalaura studiju programma
“Speciālās izglītības skolotājs”

Nr. 04048-55
16.05.2006.

Nepilna laika
studijas

4,5 gadi

Divi centralizētie eksāmeni no
minētajiem (pēc reflektanta
izvēles):
- matemātika;
- svešvalodas***;
- latviešu valoda un literatūra

1.
2.
3.
4.

skolēnu zinātniskā konference- (1.-3. pakāpe) 2013.-2015.g. 1 punkts (par katru);
Vides zinātnes sekcija– Latvijas valsts skolēnu zinātniskā
konference- (1.-3. pakāpe) 2013.-2015.g. - 1 punkts (par
katru);
Zemes zinātnes un ekonomiskās ģeogrāfijas sekcija– Latvijas
valsts skolēnu zinātniskā konference- (1.-3. pakāpe) 2013.2015.g. - 1 punkts (par katru).
CE svešvaloda*** – maksimāli iegūstams 1 punkts* (par
katru);
Latviešu valoda un literatūra- Latvijas valsts olimpiāde - (1.3.vieta) 2013.-2015.g.– 1 punkts (par katru);
Franču valoda- Latvijas valsts olimpiāde- (1.-3. vieta) 2013.2015.g.- 1 punkts (par katru);
Vācu valoda- Latvijas valsts olimpiāde- (1.-3. vieta) 2013.2015.g.- 1 punkts (par katru);
Krievu valoda (svešvaloda)- Latvijas valsts olimpiāde- (1.-3.
vieta) 2013.-2015.g.- 1 punkts(par katru);
Ekonomika - Latvijas valsts olimpiāde- (1.-3. vieta) 2013.2015.g.- 1 punkts (par katru);
Latviešu literatūras zinātnes un vēstures sekcija – Latvijas
valsts skolēnu zinātniskā konference- (1.-3. pakāpe) 2013.2015.g. - 1 punkts (par katru);
Latviešu valodniecības sekcija – Latvijas valsts skolēnu
zinātniskā konference- (1.-3. pakāpe) 2013.-2015.g. - 1 punkts
(par katru);
Cittautu valodniecības un ārzemju literatūras zinātnes un
vēstures sekcija (angļu valoda) – Latvijas valsts skolēnu
zinātniskā konference- (1.-3. pakāpe) 2013.-2015.g. - 1 punkts
(par katru);
Cittautu valodniecības un ārzemju literatūras zinātnes un
vēstures sekcija (franču valoda) – Latvijas valsts skolēnu
zinātniskā konference- (1.-3. pakāpe) 2013.-2015.g. - 1 punkts
(par katru);
Cittautu valodniecības un ārzemju literatūras zinātnes un
vēstures sekcija (vācu valoda) –Latvijas valsts skolēnu
zinātniskā konference- (1.-3. pakāpe) 2013.-2015.g. - 1 punkts
(par katru);
Cittautu valodniecības un ārzemju literatūras zinātnes un
vēstures sekcijas krievu valodas apakšsekcija –Latvijas valsts
skolēnu zinātniskā konference- (1.-3. pakāpe) 2013.-2015.g. 1 punkts (par katru).
CE bioloģijā – maksimāli iegūstams 1 punkts*;
Latviešu valoda un literatūra- 2013.-2015.g. 1.-3.vietu
ieguvēji Latvijas valsts olimpiāde– 1 punkts (par katru);
Franču valoda- Latvijas valsts olimpiāde- (1.-3. vieta) 2013.2015.g.- 1 punkts (par katru);
Vācu valoda- Latvijas valsts olimpiāde- (1.-3. vieta) 2013.-

2015.g.- 1 punkts (par katru);
Krievu valoda (svešvaloda)- Latvijas valsts olimpiāde- (1.-3.
vieta) 2013.-2015.g.- 1 punkts (par katru);
6. Latviešu literatūras zinātnes un vēstures sekcija – Latvijas
valsts skolēnu zinātniskā konference- (1.-3. pakāpe) 2013.2015.g. - 1 punkts (par katru);
7. Latviešu valodniecības sekcija – Latvijas valsts skolēnu
zinātniskā konference- (1.-3. pakāpe) 2013.-2015.g. - 1
punkts (par katru);
8. Cittautu valodniecības un ārzemju literatūras zinātnes un
vēstures sekcija (angļu valoda) – Latvijas valsts skolēnu
zinātniskā konference- (1.-3. pakāpe) 2013.-2015.g. - 1
punkts (par katru);
9. Cittautu valodniecības un ārzemju literatūras zinātnes un
vēstures sekcija (franču valoda) – Latvijas valsts skolēnu
zinātniskā konference- (1.-3. pakāpe) 2013.-2015.g. - 1
punkts (par katru);
10. Cittautu valodniecības un ārzemju literatūras zinātnes un
vēstures sekcija (vācu valoda) –Latvijas valsts skolēnu
zinātniskā konference- (1.-3. pakāpe) 2013.-2015.g. - 1
punkts (par katru);
11. Cittautu valodniecības un ārzemju literatūras zinātnes un
vēstures sekcijas krievu valodas apakšsekcija –Latvijas valsts
skolēnu zinātniskā konference- (1.-3. pakāpe) 2013.-2015.g. 1 punkts (par katru).
5.

Otrā līmeņa profesionālās augstākās
izglītības bakalaura studiju programma
“Sociālais pedagogs”

Nr.04048-56
16.05.2006.

Pilna laika
studijas

4 gadi

Nepilna laika
studijas

4,5 gadi

Divi centralizētie eksāmeni no
minētajiem (pēc reflektanta
izvēles):
- matemātika;
- svešvalodas***;
- latviešu valoda un literatūra

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otrā līmeņa profesionālās augstākās
izglītības bakalaura studiju programma
“Sociālais darbs un sociālā
rehabilitācija”

Nr.04048-80
27.08.2014.

Pilna laika
studijas

4 gadi

Divi centralizētie eksāmeni no
minētajiem (pēc reflektanta
izvēles):
- matemātika;
- svešvalodas***;
- latviešu valoda un literatūra

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

CE vēsturē – maksimāli iegūstams 1 punkts*;
Latviešu valoda un literatūra- Latvijas valsts olimpiāde– (1.3.vieta) 2013.-2015.g. - 1 punkts (par katru);
Vēsture- Latvijas valsts olimpiāde– (1.-3.vieta) 2013.-2015.g.
-1 punkts (par katru);
Franču valoda- Latvijas valsts olimpiāde- (1.-3. vieta) 2013.2015.g.- 1 punkts (par katru);
Vācu valoda- Latvijas valsts olimpiāde- (1.-3. vieta) 2013.2015.g.- 1 punkts (par katru);
Krievu valoda (svešvaloda)- Latvijas valsts olimpiāde- (1.-3.
vieta) 2013.-2015.g.- 1 punkts (par katru).
CE vēsturē – maksimāli iegūstams 1 punkts*;
Latviešu valoda un literatūra- Latvijas valsts olimpiāde– (1.3.vieta) 2013.-2015.g. - 1 punkts (par katru);
Vēsture- Latvijas valsts olimpiāde– (1.-3.vieta) 2013.-2015.g.
-1 punkts (par katru);
Franču valoda- Latvijas valsts olimpiāde- (1.-3. vieta) 2013.2015.g.- 1 punkts (par katru);
Vācu valoda- Latvijas valsts olimpiāde- (1.-3. vieta) 2013.2015.g.- 1 punkts (par katru);
Krievu valoda (svešvaloda)- Latvijas valsts olimpiāde- (1.-3.
vieta) 2013.-2015.g.- 1 punkts (par katru).

Otrā līmeņa profesionālās augstākās
izglītības bakalaura studiju programma
“Interjera dizains”

Nr.04048-71
21.02.2008.

Pilna laika
studijas

4 gadi

Divi centralizētie eksāmeni no
minētajiem (pēc reflektanta
izvēles):
- matemātika;
- svešvalodas***;
- latviešu valoda un literatūra;
- biznesa ekonomiskie
pamati****
un
iestājpārbaudījums kompozīcijā

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

Pirmā līmeņa profesionālās augstākās
izglītības studiju programma “Vides
dizains” ar specializāciju dārza dizains

Nr.04048-52
24.03.2006.

Pilna laika
studijas

2 gadi

Divi centralizētie eksāmeni no
minētajiem (pēc reflektanta
izvēles):
- matemātika;
- svešvalodas***;
- latviešu valoda un literatūra

8.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.

Pirmā līmeņa profesionālās augstākās
izglītības studiju programma
“Sociālais rehabilitētājs”

Nr.04048-62
03.04.2007.

Pilna laika
studijas

2 gadi

Divi centralizētie eksāmeni no
minētajiem (pēc reflektanta
izvēles):
- matemātika;
- svešvalodas***;
- latviešu valoda un literatūra

9.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Gada atzīme atestātā par vidējo izglītību Kultūras vēsturē/
Kulturoloģijā– maksimāli iegūstams 0,98 punkts**;
Latviešu valoda un literatūra- Latvijas valsts olimpiāde– (1.3.vieta) 2013.-2015.g. - 1 punkts (par katru);
Franču valoda- Latvijas valsts olimpiāde- (1.-3. vieta) 2013.2015.g.- 1 punkts (par katru);
Vācu valoda- Latvijas valsts olimpiāde- (1.-3. vieta) 2013.2015.g.- 1 punkts (par katru);
Krievu valoda (svešvaloda)- Latvijas valsts olimpiāde- (1.-3.
vieta) 2013.-2015.g.- 1 punkts (par katru);
Kulturoloģijas sekcija– Latvijas valsts skolēnu zinātniskā
konference- (1.-3. pakāpe) 2013.-2015.g. - 1 punkts (par
katru);
Mākslas zinātnes sekcija– Latvijas valsts skolēnu zinātniskā
konference- (1.-3. pakāpe) 2013.-2015.g. - 1 punkts (par
katru);
Vidējā profesionālā izglītība mākslā un dizainā – 1 punkts.
Gada atzīme atestātā par vidējo izglītību
Kultūras
vēsturē/Kulturoloģijā– maksimāli iegūstams 0,98 punkts**;
Latviešu valoda un literatūra- Latvijas valsts olimpiāde - (1.3.vieta) 2013.-2015.g.– 1 punkts (par katru);
Franču valoda- Latvijas valsts olimpiāde- (1.-3. vieta) 2013.2015.g.- 1 punkts (par katru);
Vācu valoda- Latvijas valsts olimpiāde- (1.-3. vieta) 2013.2015.g.- 1 punkts (par katru);
Krievu valoda (svešvaloda) - Latvijas valsts olimpiāde- (1.-3.
vieta) 2013.-2015.g.- 1 punkts (par katru);
Ekonomikas sekcija– Latvijas valsts skolēnu zinātniskā
konference- (1.-3. pakāpe) 2013.-2015.g. - 1 punkts (par
katru);
Kulturoloģijas sekcija– Latvijas valsts skolēnu zinātniskā
konference- (1.-3. pakāpe) 2013.-2015.g. - 1 punkts (par
katru);
Mākslas zinātnes sekcija– Latvijas valsts skolēnu zinātniskā
konference- (1.-3. pakāpe) 2013.-2015.g. - 1 punkts (par
katru);
Vidējā profesionālā izglītība mākslā un dizainā – 1 punkts.
CE vēsturē – maksimāli iegūstams 1 punkts*;
Latviešu valoda un literatūra- Latvijas valsts olimpiāde - (1.3.vieta) 2013.-2015.g.– 1 punkts (par katru);
Franču valoda- Latvijas valsts olimpiāde- (1.-3. vieta) 2013.2015.g.- 1 punkts (par katru);
Vācu valoda- Latvijas valsts olimpiāde- (1.-3. vieta) 2013.2015.g.- 1 punkts(par katru);
Krievu valoda (svešvaloda)- Latvijas valsts olimpiāde- (1.-3.
vieta) 2013.-2015.g.- 1 punkts(par katru);
Vēsture- Latvijas valsts olimpiāde- (1.-3. vieta) 2013.2015.g.- 1 punkts (par katru);
Latviešu literatūras zinātnes un vēstures sekcija – Latvijas
valsts skolēnu zinātniskā konference- (1.-3. pakāpe) 2013.-

2015.g. - 1 punkts (par katru);
Latviešu valodniecības sekcija – Latvijas valsts skolēnu
zinātniskā konference- (1.-3. pakāpe) 2013.-2015.g. - 1
punkts (par katru);
9. Cittautu valodniecības un ārzemju literatūras zinātnes un
vēstures sekcija (angļu valoda) – Latvijas valsts skolēnu
zinātniskā konference- (1.-3. pakāpe) 2013.-2015.g. - 1
punkts (par katru);
10. Cittautu valodniecības un ārzemju literatūras zinātnes un
vēstures sekcija (franču valoda) – Latvijas valsts skolēnu
zinātniskā konference- (1.-3. pakāpe) 2013.-2015.g. - 1
punkts (par katru);
11. Cittautu valodniecības un ārzemju literatūras zinātnes un
vēstures sekcija (vācu valoda) –Latvijas valsts skolēnu
zinātniskā konference- (1.-3. pakāpe) 2013.-2015.g. - 1
punkts (par katru);
12. Cittautu valodniecības un ārzemju literatūras zinātnes un
vēstures sekcijas krievu valodas apakšsekcija –Latvijas valsts
skolēnu zinātniskā konference- (1.-3. pakāpe) 2013.-2015.g. 1 punkts (par katru).
1. Gada atzīme atestātā par vidējo izglītību Kultūras vēsturē/
Kulturoloģijā– maksimāli iegūstams 0,98 punkts**;
2. Latviešu valoda un literatūra- Latvijas valsts olimpiāde- (1.3.vieta) 2013.-2015.g.– 1 punkts (par katru);
3. Franču valoda- Latvijas valsts olimpiāde- (1.-3. vieta) 2013.2015.g.- 1 punkts (par katru);
4. Vācu valoda- Latvijas valsts olimpiāde- (1.-3. vieta) 2013.2015.g.- 1 punkts (par katru);
5. Krievu valoda (svešvaloda)- Latvijas valsts olimpiāde- (1.-3.
vieta) 2013.-2015.g.- 1 punkts (par katru);
6. Ekonomikas sekcija– Latvijas valsts skolēnu zinātniskā
konference- (1.-3. pakāpe) 2013.-2015.g. - 1 punkts (par
katru);
7. Kulturoloģijas sekcija– Latvijas valsts skolēnu zinātniskā
konference- (1.-3. pakāpe) 2013.-2015.g. - 1 punkts (par
katru);
8. Mākslas zinātnes sekcija– Latvijas valsts skolēnu zinātniskā
konference- (1.-3. pakāpe) 2013.-2015.g. - 1 punkts (par
katru).
9. Vidējā profesionālā izglītība mākslā, dizainā vai
tekstilizstrādājumu izgatavošanas tehnoloģijās – 1 punkts
8.

Pirmā līmeņa profesionālās augstākās
izglītības studiju programma
„Apģērbu dizains un tehnoloģija”

Nr.04048-77
15.03.2012.

Pilna laika

2,5 gadi

Divi centralizētie eksāmeni no
minētajiem (pēc reflektanta
izvēles):
- matemātika;
- svešvalodas***;
- latviešu valoda un literatūra

INŽENIERU FAKULTĀTE
Atbrīvošanas alejā 115, Rēzeknē, LV 4601, tālr. 29382225

Studiju programma

Licences nr.
un
licencēšanas
gads

1

2

Otrā līmeņa profesionālās augstākās
izglītības bakalaura studiju programma
“Programmēšanas inženieris” ar
studiju virzieniem:
- datorsistēmu un datortīklu
administrators;
- datorsistēmu testētājs;
- tīmekļa tehnoloģiju programmētājs

Nr.04048-54
19.04.2006.

Studiju
forma
3

Pilna laika
studijas

Studiju Centralizētie eksāmeni un
ilgums
iestājpārbaudījumi
4

4 gadi

Papildus punkti

5

Divi centralizētie eksāmeni no
minētajiem (pēc reflektanta
izvēles):
- matemātika;
- svešvalodas***;
- latviešu valoda un literatūra

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

6
Gada atzīme atestātā par vidējo izglītību Informātikā, Fizikā,
Ķīmijā, Dabas zinībās – maksimāli iegūstams 0,98 punkts
(par katru)**;
Matemātika – Latvijas valsts olimpiāde - (1.-3. vieta) 2013.2015.g.- 1 punkts (par katru);
Matemātika – Latvijas valsts olimpiāde - 2013.-2015.g.
atzinības raksts - 1 punkts (par katru);
Krievu valoda (svešvaloda) - Latvijas valsts olimpiāde - (1.3. vieta) 2013.g.-2015.g. 1 punkts;
Krievu valoda (svešvaloda) – Latvijas valsts olimpiāde2013.-2015.g. atzinības raksts - 1 punkts;
Vācu valoda - Latvijas valsts olimpiāde - (1.-3. vieta) 2013.2015.g.- 1 punkts (par katru);
Vācu valoda – Latvijas valsts olimpiāde - 2013.-2015.g.
atzinības raksts - 1 punkts (par katru);
Franču valoda - Latvijas valsts olimpiāde - (1.-3. vieta)
2013.-2015.g - 1 punkts (par katru);
Franču valoda – Latvijas valsts olimpiāde - 2013.-2015.g.
atzinības raksts - 1 punkts (par katru);
Fizika – Latvijas valsts olimpiāde - (1.-3. vieta) 2012.-2014.2015.g.- 1 punkts (par katru);
Fizika – Latvijas valsts olimpiāde - 2013.-2015.g. atzinības
raksts - 1 punkts (par katru);
Informātika – Latvijas valsts olimpiāde - (1.-3. vieta) 2013.2015.g.- 1 punkts (par katru);
Informātika – Latvijas valsts olimpiāde - 2013.-2015.g.
atzinības raksts - 1 punkts (par katru);
Austrumlatvijas atklātā 8.-11. klašu skolēnu fizikas olimpiāde
(1.-3. vieta) 2013.g.-2014.g. 1 punkts (par katru).
Vidējā profesionālā izglītība, kas saistīta ar informācijas
tehnoloģijas vai datorzinātnes jomu – 1,5 punkti.

Otrā līmeņa profesionālās augstākās
izglītības bakalaura studiju programma
“Vides inženieris”

Nr. 04048-35
07.03.2005.

Pilna laika
studijas
Nepilna laika
studijas

4 gadi
5 gadi

Divi centralizētie eksāmeni no
minētajiem (pēc reflektanta
izvēles):
- matemātika;
- svešvalodas***;
- latviešu valoda un literatūra

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Otrā līmeņa profesionālās augstākās
izglītības bakalaura studiju programma
“Mehatronika”

Nr.04048-63
16.05.2007.

Pilna laika
studijas

4,5 gadi

Divi centralizētie eksāmeni no
minētajiem (pēc reflektanta
izvēles):
- matemātika;
- svešvalodas***;
- latviešu valoda un literatūra

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Gada atzīme atestātā par vidējo izglītību Fizikā, Ķīmijā,
Dabas zinībās, Angļu valodā – maksimāli iegūstams 0,98
punkts (par katru)**;
Matemātika – Latvijas valsts olimpiāde - (1.-3. vieta) 2013.2015.g.- 1 punkts (par katru);
Matemātika – Latvijas valsts olimpiāde - 2013.-2015.g.
atzinības raksts - 1 punkts (par katru);
Fizika – Latvijas valsts olimpiāde- (1.-3. vieta) 2013.2015.g.- 1 punkts (par katru);
Fizika – Latvijas valsts olimpiāde - 2013.-2015.g. atzinības
raksts - 1 punkts (par katru);
Ķīmija – Latvijas valsts olimpiāde- (1.-3. vieta) 2013.2015.g.- 1 punkts (par katru);
Ķīmija – Latvijas valsts olimpiāde - 2013.-2015.g. atzinības
raksts - 1 punkts (par katru);
Franču valoda- Latvijas valsts olimpiāde- (1.-3. vieta) 2013.2015.g.- 1 punkts (par katru);
Franču valoda – Latvijas valsts olimpiāde- 2013.-2015.g.
atzinības raksts - 1 punkts (par katru);
Vācu valoda- Latvijas valsts olimpiāde- (1.-3. vieta) 2013.2015.g.- 1 punkts (par katru);
Vācu valoda – Latvijas valsts olimpiāde- 2013.-2015.g.
atzinības raksts - 1 punkts (par katru);
Krievu valoda (svešvaloda) - Latvijas valsts olimpiāde - (1.3. vieta) 2013.-2015.g.- 1 punkts;
Krievu valoda (svešvaloda) – Latvijas valsts olimpiāde2013.-2015.g. atzinības raksts - 1 punkts;
Austrumlatvijas atklātā 8.-11. klašu skolēnu fizikas olimpiāde
(1.-3. vieta) 2013.g.-2014.g. 1 punkts (par katru).
Austrumlatvijas atklātā 9.-12. klašu skolēnu ķīmijas
olimpiāde (1.-3. vieta) 2013.-2015.g. – 1 punkts (par katru);
Vidējā profesionālā izglītība, kas saistīta ar vides zinātnes vai
radniecīgas inženierzinātnes jomu– 1,5 punkti.
Gada atzīme atestātā par vidējo izglītību Informātikā, Fizikā,
Ķīmijā, Dabas zinībās, Angļu valodā – maksimāli iegūstams
0,98 punkts ** (par katru);
Matemātika – Latvijas valsts olimpiāde- (1.-3. vieta) 2013.2015.g.- 1 punkts (par katru);
Matemātika – Latvijas valsts olimpiāde- 2013.-2015.g.
atzinības raksts - 1 punkts (par katru);
Fizika – Latvijas valsts olimpiāde- (1.-3. vieta) 2013.2015.g.- 1 punkts (par katru);
Fizika – Latvijas valsts olimpiāde - 2013.-2015.g. atzinības
raksts - 1 punkts (par katru);
Informātika – Latvijas valsts olimpiāde- (1.-3. vieta) 2013.2015.g.- 1 punkts (par katru);
Informātika – Latvijas valsts olimpiāde-2013.-2015.g.
atzinības raksts - 1 punkts (par katru);

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Otrā līmeņa profesionālās augstākās
izglītības bakalaura studiju programma
“Elektroniskā komercija”

Nr.04048-73
08.08.2008.

Pilna laika
studijas

4 gadi

Divi centralizētie eksāmeni no
minētajiem (pēc reflektanta
izvēles):
- matemātika;
- svešvalodas***;
- latviešu valoda un literatūra;
- biznesa ekonomiskie
pamati****

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Franču valoda- Latvijas valsts olimpiāde- (1.-3. vieta) 2013.2015.g.- 1 punkts (par katru);
Franču valoda – Latvijas valsts olimpiāde- 2013.-2015.g.
atzinības raksts - 1 punkts (par katru);
Vācu valoda- Latvijas valsts olimpiāde- (1.-3. vieta) 2013.2015.g.- 1 punkts (par katru);
Vācu valoda – Latvijas valsts olimpiāde- 2013.-2015.g.
atzinības raksts - 1 punkts (par katru);
Krievu valoda (svešvaloda) - Latvijas valsts olimpiāde- (1.-3.
vieta) 2013.-2015.g.- 1 punkts;
Krievu valoda (svešvaloda)– Latvijas valsts olimpiāde2013.-2015.g.- atzinības raksts - 1 punkts;
Austrumlatvijas atklātā 8.-11. klašu skolēnu fizikas olimpiāde
- (1.-3. vieta) 2013.-2014.g. – 1 punkts (par katru);
Vidējā profesionālā izglītība, kas saistīta ar mahāniku,
elektroniku, informācijas tehnoloģiju, datorzinātni vai
radniecīgu inženierzinātnes jomu – 1,5 punkti.
Gada atzīme atestātā par vidējo izglītību Informātikā,
Biznesa ekonomiskajos pamatos/ Ekonomikā, Angļu valodā
– maksimāli iegūstams 0,98 punkts** (par katru);
Matemātika – Latvijas valsts olimpiāde- (1.-3. vieta) 2013.2015.g.- 1 punkts (par katru);
Matemātika – Latvijas valsts olimpiāde- 2012.-2015.g.
atzinības raksts - 1 punkts (par katru);
Ekonomika- Latvijas valsts olimpiāde- (1.-3. vieta) 2013.2015.g.- 1 punkts (par katru);
Ekonomika- Latvijas valsts olimpiāde- 2013.-2015.g.
atzinības raksts - 1 punkts (par katru);
Informātika – Latvijas valsts olimpiāde- (1.-3.vieta) 2013.2015.g. - 1 punkts (par katru);
Informātika – Latvijas valsts olimpiāde- 2013.-2015.g.
atzinības raksts - 1 punkts (par katru);
Franču valoda- Latvijas valsts olimpiāde- (1.-3. vieta) 2013.2015.g.- 1 punkts (par katru);
Franču valoda – Latvijas valsts olimpiāde- 2013.-2015.g.
atzinības raksts - 1 punkts (par katru);
Vācu valoda- Latvijas valsts olimpiāde- (1.-3. vieta) 2013.2015.g.- 1 punkts (par katru);
Vācu valoda – Latvijas valsts olimpiāde- 2013.-2015.g.
atzinības raksts - 1 punkts (par katru);
Krievu valoda (svešvaloda) - Latvijas valsts olimpiāde- (1.-3.
vieta) 2013.-2015.g.- 1 punkts;
Krievu valoda (svešvaloda)– Latvijas valsts olimpiāde2013.-2015.g. atzinības raksts - 1 punkts;
Vidējā profesionālā izglītība, kas saistīta ar informācijas
tehnoloģijas, datorzinātnes, ekonomikas vai vadības zinātnes
jomu– 1,5 punkti.

Pirmā līmeņa profesionālās augstākās
izglītības studiju programma
“Būvniecība”

Nr.04048-58
08.06.2006.

Pilna laika
studijas
Nepilna laika
studijas

3 gadi
3,5 gadi

Divi centralizētie eksāmeni no
minētajiem (pēc reflektanta
izvēles):
- matemātika;
- svešvalodas***;
- latviešu valoda un literatūra

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Otrā līmeņa profesionālās augstākās
izglītības studiju programma
“Būvniecība”

Pilna laika
studijas
Nepilna laika
studijas

4 gadi
4,5 gadi

Divi centralizētie eksāmeni no
minētajiem (pēc reflektanta
izvēles):
- matemātika;
- svešvalodas***;
- latviešu valoda un literatūra

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Gada atzīme atestātā par vidējo izglītību Fizikā, Dabas
zinībās, Biznesa ekonomiskajos pamatos/ Ekonomikā, Angļu
valodā – maksimāli iegūstams 0,98 punkts** (par katru);
Matemātika – Latvijas valsts olimpiāde- (1.-3. vieta) 2013.2015.g.- 1 punkts (par katru);
Matemātika – Latvijas valsts olimpiāde- 2013.-2015.g.
atzinības raksts - 1 punkts (par katru);
Fizika – Latvijas valsts vai starptautiskā olimpiāde- (1.-3.
vieta) 2013.-2015.g.- 1 punkts (par katru);
Fizika – Latvijas valsts olimpiāde- 2013.-2015.g. atzinības
raksts - 1 punkts (par katru);
Ekonomika- Latvijas valsts olimpiāde- (1.-3. vieta) 2013.2015.g.- 1 punkts (par katru);
Ekonomika- Latvijas valsts olimpiāde- 2013.-2015.g.
atzinības raksts - 1 punkts (par katru);
Franču valoda- Latvijas valsts olimpiāde- (1.-3. vieta) 2013.2015.g.- 1 punkts (par katru);
Franču valoda – Latvijas valsts olimpiāde- 2013.-2015.g.
atzinības raksts - 1 punkts (par katru);
Vācu valoda- Latvijas valsts olimpiāde- (1.-3. vieta) 2013.2015.g.- 1 punkts (par katru);
Vācu valoda – Latvijas valsts olimpiāde- 2013.-2015.g.
atzinības raksts - 1 punkts (par katru);
Krievu valoda (svešvaloda) - Latvijas valsts olimpiāde- (1.-3.
vieta) 2013.-2015.g.- 1 punkts;
Krievu valoda (svešvaloda)– Latvijas valsts olimpiāde2013.-2015.g. atzinības raksts - 1 punkts;
Austrumlatvijas atklātā 8.-11. klašu skolēnu fizikas olimpiāde
- (1.-3. vieta) 2013.-2014.g. – 1 punkts (par katru);
Vidējā profesionālā izglītība, kas saistīta ar būvniecības un
arhitektūras jomu – 1,5 punkti.
Gada atzīme atestātā par vidējo izglītību Fizikā, Dabas
zinībās, Biznesa ekonomiskajos pamatos/ Ekonomikā, Angļu
valodā – maksimāli iegūstams 0,98 punkts** (par katru);
Matemātika – Latvijas valsts olimpiāde- (1.-3. vieta) 2013.2015.g.- 1 punkts (par katru);
Matemātika – Latvijas valsts olimpiāde- 2013.-2015.g.
atzinības raksts - 1 punkts (par katru);
Fizika – Latvijas valsts vai starptautiskā olimpiāde- (1.-3.
vieta) 2013.-2015.g.- 1 punkts (par katru);
Fizika – Latvijas valsts olimpiāde- 2013.-2015.g. atzinības
raksts - 1 punkts (par katru);
Ekonomika- Latvijas valsts olimpiāde- (1.-3. vieta) 2013.2015.g.- 1 punkts (par katru);
Ekonomika- Latvijas valsts olimpiāde- 2013.-2015.g.
atzinības raksts - 1 punkts (par katru);
Franču valoda- Latvijas valsts olimpiāde- (1.-3. vieta) 2013.2015.g.- 1 punkts (par katru);
Franču valoda – Latvijas valsts olimpiāde- 2013.-2015.g.

atzinības raksts - 1 punkts (par katru);
10. Vācu valoda- Latvijas valsts olimpiāde- (1.-3. vieta) 2013.2015.g.- 1 punkts (par katru);
11. Vācu valoda – Latvijas valsts olimpiāde- 2013.-2015.g.
atzinības raksts - 1 punkts (par katru);
12. Krievu valoda (svešvaloda) - Latvijas valsts olimpiāde- (1.-3.
vieta) 2013.-2015.g.- 1 punkts;
13. Krievu valoda (svešvaloda)– Latvijas valsts olimpiāde2013.-2015.g. atzinības raksts - 1 punkts;
14. Austrumlatvijas atklātā 8.-11. klašu skolēnu fizikas olimpiāde
- (1.-3. vieta) 2013.-2014.g. – 1 punkts (par katru);
15. Vidējā profesionālā izglītība, kas saistīta ar būvniecības un
arhitektūras jomu – 1,5 punkti.

Pirmā līmeņa profesionālās augstākās
izglītības studiju programma
“Programmēšana un datortīklu
administrēšana”

Pilna laika
studijas
Nepilna laika
studijas

2 gadi
2,5 gadi

Divi centralizētie eksāmeni no
minētajiem (pēc reflektanta
izvēles):
- matemātika;
- svešvalodas***;
- latviešu valoda un literatūra

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Gada atzīme atestātā par vidējo izglītību Informātikā, Fizikā,
Ķīmijā, Dabas zinībās – maksimāli iegūstams 0,98 punkts
(par katru)**;
Matemātika – Latvijas valsts olimpiāde - (1.-3. vieta) 2013.2015.g.- 1 punkts (par katru);
Matemātika – Latvijas valsts olimpiāde - 2013.-2015.g.
atzinības raksts - 1 punkts (par katru);
Krievu valoda (svešvaloda) - Latvijas valsts olimpiāde - (1.3. vieta) 2013.g.-2015.g. 1 punkts;
Krievu valoda (svešvaloda) – Latvijas valsts olimpiāde2013.-2015.g. atzinības raksts - 1 punkts;
Vācu valoda - Latvijas valsts olimpiāde - (1.-3. vieta) 2013.2015.g.- 1 punkts (par katru);
Vācu valoda – Latvijas valsts olimpiāde - 2013.-2015.g.
atzinības raksts - 1 punkts (par katru);
Franču valoda - Latvijas valsts olimpiāde - (1.-3. vieta)
2013.-2015.g - 1 punkts (par katru);
Franču valoda – Latvijas valsts olimpiāde - 2013.-2015.g.
atzinības raksts - 1 punkts (par katru);
Fizika – Latvijas valsts olimpiāde - (1.-3. vieta) 2012.-2014.2015.g.- 1 punkts (par katru);
Fizika – Latvijas valsts olimpiāde - 2013.-2015.g. atzinības
raksts - 1 punkts (par katru);
Informātika – Latvijas valsts olimpiāde - (1.-3. vieta) 2013.2015.g.- 1 punkts (par katru);
Informātika – Latvijas valsts olimpiāde - 2013.-2015.g.
atzinības raksts - 1 punkts (par katru);
Austrumlatvijas atklātā 8.-11. klašu skolēnu fizikas olimpiāde
- (1.-3. vieta) 2013.-2014.g. – 1 punkts (par katru);
Vidējā profesionālā izglītība, kas saistīta ar informācijas
tehnoloģijas vai datorzinātnes jomu – 1,5 punkti

HUMANITĀRO UN JURIDISKO ZINĀTŅU FAKULTĀTE
Atbrīvošanas alejā 115, Rēzeknē, LV 4601, tālr. 28663255

Studiju programma

Licences nr.
un
licencēšanas
gads

Studiju
forma

Studiju Centralizētie eksāmeni un
ilgums
iestājpārbaudījumi

Papildus punkti

Akadēmiskā bakalaura studiju
programma “Filoloģija”

Nr. 04048-19
16.01.2004.

Pilna laika
studijas

3 gadi

Centralizētie eksāmeni:
latviešu valoda un literatūra un
svešvaloda (angļu vai vācu)

1.

Akadēmiskā bakalaura studiju
programma “Lietišķā vēsture”

Nr. 04048-48
21.06.2005.

Pilna laika
studijas

3 gadi

Centralizētie eksāmeni:
latviešu valoda un literatūra un
svešvalodas***

1.
2.

CE vēsturē – maksimāli iegūstams 1 punkts*
Eksāmens atestātā Kulturoloģijā - maksimāli iegūstams 0.98
punkts**

Otrā līmeņa profesionālās augstākās
izglītības bakalaura studiju programma
“Tiesību zinātne”

Nr. 04048-72
04.06.2008.

Pilna laika
studijas

4 gadi

Divi centralizētie eksāmeni no
minētajiem (pēc reflektanta
izvēles):

1.

Gada atzīme atestātā par vidējo izglītību Politikā un tiesībās –
maksimāli iegūstams 0,98 punkts**;
Gada atzīme atestātā par vidējo izglītību svešvalodā, latviešu
valodā un literatūrā 8 (ļoti labi) un vairāk – maksimāli

CE svešvalodā*** – maksimāli iegūstams 1 punkts* (par
katru);
2. Latviešu valoda un literatūra - Latvijas valsts olimpiāde - (1.3.vieta) 2013.-2015.g. – 1 punkts (par katru);
3. Cittautu valodniecības un ārzemju literatūras zinātnes un
vēstures sekcija – Latvijas valsts skolēnu zinātniskā
konference - (1.-3.pakāpe) 2013.-2015.gads. – 1 punkts (par
katru);
4. Cittautu valodniecības un ārzemju literatūras zinātnes un
vēstures sekcija (angļu valoda) – Latvijas valsts skolēnu
zinātniskā konference - (1.-3.pakāpe) 2013.-2015.g.- 1 punkts
(par katru);
5. Latgales reģiona zinātnisko darbu konkurss skolēniem
kulturoloģijas zinātņu jomā – (1.-3.vieta) 2013.- 2015.gadā 1 punkts (par katru);
6. Latgales reģiona zinātnisko darbu konkurss skolēniem
latviešu literatūras un vēstures zinātņu jomā – (1.-3.vieta)
2013.-2015.gadā - 1 punkts (par katru);
7. Latviešu literatūras zinātnes un vēstures sekcija- Latvijas
valsts skolēnu zinātniskā konference – (1.-3.pakāpe) 2013.2015.g.–1 punkts (par katru);
8. Latviešu valodniecības sekcija – Latvijas valsts skolēnu
zinātniskā konference - (1.-3.pakāpe) 2013.-2015. g.– 1
punkts (par katru);
9. Latgaliešu valodas, literatūras un kultūrvēstures olimpiāde (1.-3. vieta) 2013.-2015.g. - 1 punkts (par katru);
10. Naaizmērstulei veltītais Latgales lauku skolu jaunrades darbu
konkurss (1.-3. vieta) 2013.- 2015.g.- 1 punkts (par katru);
11. Robertam Mūkam (Avenam) veltītais Latvijas skolu
jaunatnes radošo darbu konkurss (1.-3. vieta) 2013. -2015.g. 1 punkts (par katru).

2.

Nepilna laika
studijas

4,5 gadi

- matemātika;
- svešvalodas***;
- latviešu valoda un
literatūra

iegūstams 0,98 punkts (par katru)**;
Tieslietu sekcija – Latvijas valsts skolēnu zinātniskā
konference – (1.-3. pakāpe) 2013.-2015.g. - 1 punkts (par
katru);
4. Politoloģijas sekcija - Latvijas skolēnu zinātniskā konference
– (1.-3. pakāpe) 2013.-2015.g - 1 punkts (par katru);
5. Latgales reģiona vispārējās vidējās izglītības iestāžu skolēnu
zinātniski pētniecisko darbu konference – Politoloģijas
sekcija – (1.-3. vieta) 2013.-2015.g. – 1 punkts (par katru);
6. Vidzemes reģiona skolēnu zinātniski pētniecisko darbu
konference - Politoloģijas sekcija - (1.-3. pakāpe) 2013.2015.g. - 1 punkts (par katru);
7. Kurzemes reģiona 10.-12.klašu skolēnu zinātniski pētniecisko
darbu konference - Politoloģijas sekcija- (1.-3. pakāpe)
2013.-2015.g. - 1 punkts (par katru);
8. Vidzemes reģiona skolēnu zinātniski pētniecisko darbu
konference - Tieslietu zinātnes sekcija- (1.-3. pakāpe) 2013.2015.g. - 1 punkts (par katru);
9. Kurzemes reģiona 10.-12.klašu skolēnu zinātniski pētniecisko
darbu konference - Tieslietu sekcija - (1.-3. pakāpe) 2012.2014.g. - 1 punkts (par katru);
10. Zemgales reģionālā skolēnu zinātniski pētniecisko darbu
konference - Tieslietu un politoloģijas sekcija – (1.-3. vieta)
2013.-2015.g.- 1 punkts (par katru).
3.

* papildus punkts par CE rezultātu veidojas: CE prasmju vidējais procents x koeficients 0.01
** papildus punkts par atestātā (par vidējo izglītību) ietverto gada atzīmi/eksāmenu veidojas:
Atestāta/diploma
Pielīdzinātie konkursa punkti
eksāmena/gada atzīme
(10 ballu sistēmā)
4
14
5
28
6
42
7
56
8
70
9
84
10
98
×koeficients 0.01
*** ņemot vērā vērtējumus svešvalodās gan CE gadījumā, gan gada atzīmju gadījumā, par svešvalodu tiek uzskatītas- angļu val., vācu val., franču val.,
krievu val.
**** vērtējums Biznesa ekonomiskajos pamatos tiek ņemts vērā tikai ārzemniekiem.

RĒZEKNES AUGSTSKOLAS (RA) UZŅEMŠNANAS NOTEIKUMI
MAĢISTRA UN OTRĀ LĪMEŅA PROFESIONĀLĀS
AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS STUDIJU PROGRAMMĀS
2015. STUDIJU GADĀ
(uz augstākās izglītības pamata)
Vispārīgie uzņemšanas noteikumi
1.

RA uzņemšanas noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka kārtību, kādā 2015. gadā
reflektanti tiek uzņemti Rēzeknes Augstskolas (RA) augstākā līmeņa studiju
programmās – maģistra un 2. līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju
programmās.

2.

Uzņemšana studijām RA notiek, pamatojoties uz LR Augstskolu likumu, Ministru
kabineta noteikumiem par prasībām, kritērijiem un kārtību uzņemšanai studiju
programmās, RA Satversmi un šiem Noteikumiem.

3.

Uzņemšanu nodrošina RA Uzņemšanas komisija, kas darbojas atbilstoši Uzņemšanas
komisijas nolikumam.

4.

Tiesības studēt RA ir vienādas Latvijas pilsonim, Latvijas nepilsonim, Eiropas
Savienības pilsonim, Eiropas Ekonomikas zonas pilsonim vai Šveices Konfederācijas
pilsonim un Eiropas Kopienas pastāvīgajam iedzīvotājam, kuram ir derīga uzturēšanās
atļauja. Citu valstu iedzīvotājiem RA studijas ir iespējamas uz līguma pamata.
Ārzemnieku uzņemšana RA notiek saskaņā ar LR Augstskolu likuma 83.-85. panta
prasībām. Ārzemnieku pieteikšanās un reģistrācija studijām RA notiek saskaņā ar
noteikumiem „Noteikumi par ārzemnieku pieteikšanos, uzņemšanu un studiju
pamatprincipiem Rēzeknes Augstskolā” un „Kārtība ārzemju studentu studiju
uzsākšanai Rēzeknes Augstskolā”.

5.

RA organizē studijas par valsts budžeta līdzekļiem, bet studijas virs paredzētā valsts
pasūtījuma organizē par pašu reflektantu vai citas juridiskās vai fiziskās personas
līdzekļiem. Tiesības studēt par valsts budžeta līdzekļiem persona var izmantot vairākas
reizes.

6.

Pilna laika studentiem, kuri imatrikulēti valsts noteiktā uzņemšanas limita ietvaros,
studijas vienā studiju programmā apmaksā no valsts budžeta.

7.

Studijas RA notiek valsts valodā, svešvalodu lietošana studiju programmu īstenošanā
notiek saskaņā ar LR Augstskolu likuma 56.panta prasībām.

8.

RA piedāvā maģistra studiju programmas, kuru apguve sniedz iespēju iegūt maģistra
grādu vai maģistra grādu un profesionālo kvalifikāciju, un profesionālās studiju
programmas, kuru apguve sniedz iespēju iegūt profesionālo augstāko izglītību.

9.

Iespēju robežās studenti tiek nodrošināti ar studentu viesnīcu. Sekmīgie budžeta
grupas studenti var pretendēt uz stipendiju.

Pieteikšanās studijām
1.

Piesakoties studijām,
dokumentus:

reflektants

RA

Uzņemšanas

komisijā

iesniedz

šādus



diploma par augstāko izglītību un tā pielikuma kopijas, uzrādot dokumentu
oriģinālus;



2 fotokartiņas (3x4);



dzīves un darba gājumu (Curriculum Vitae);



pases kopija (personiski uzrādot pasi) vai ID kartes kopija (personiski
uzrādot ID karti);



ja mainīts uzvārds, uzvārda maiņu apliecinošā dokumenta kopija, uzrādot
oriģinālu.

2.

Pieteikšanās laikā reflektants iepazīstas ar uzņemšanas noteikumiem, aizpilda un
paraksta noteikta parauga iesnieguma veidlapu.

3.

Personai, kura iepriekšējo izglītību ieguvusi ārvalstīs, pirms pieteikšanās studijām RA
nepieciešams apliecināt savas izglītības atzīšanu Latvijā Akadēmiskās informācijas
centrā (birojs: Brīvības ielā 33, 4.stāvā, Rīgā; pasts: Vaļņu ielā 2, Rīgā, LV 1050;
tālr. 67225155; fakss 67221006; mājas lapa: http://www.aic.lv, e-pasts: aic@apa.lv).

4.

Reflektantu reģistrēšanās (dokumentu pieņemšana) notiek no 05.01.2015. līdz
16.01.2015. Studiju daļā, Atbrīvošanas alejā 115, 319. kab.
un no 10.08.2015. līdz 21.08.2015. RA Uzņemšana komisijā (Atbrīvošanas alejā 115,
121. auditorijā, tālr. 26462152, 26656553, 22044621, 26695553).

5.

Rēzeknes Augstskolas juridiskā adrese: Atbrīvošanas aleja 90, Rēzeknē, LV 4601,
tālr. 28325368, fakss 64625901., faktiskā adrese Atbrīvošanas aleja 115, Rēzeknē,
LV 4601, tālr. 28325368, fakss 64625901.

6.

Informāciju par uzņemšanu RA studiju programmās var iegūt:
1)

RA mājas lapā www.ru.lv;

2)

pa tālruņiem 26462152, 26656553, 22044621, 26695553

3)

fakultātēs:


Ekonomikas un vadības fakultātē (tālr. 29273350);



Inženieru fakultātē (tālr. 26443015);



Izglītības un dizaina fakultātē (tālr. 29977436);



Humanitāro un juridisko zinātņu fakultātē (tālr. 28311456).

7.

Piesakoties studijām, jāsamaksā reģistrācijas maksa. Atsaucot pieteikumu, reģistrācijas
maksa netiek atmaksāta.

8.

Informācijas diena par studiju iespējām RA notiks 2015. gada 10. aprīlī plkst. 10.00
Atbrīvošanas alejā 115.

Konkursa norise
1.

Iestājpārbaudījumi notiks 2015.gada 19.janvārī un 2015.gada
Iestājpārbaudījumu grafiku apstiprina RA Studiju prorektors.

24.augustā.

2.

Reflektantiem uz iestājpārbaudījumu obligāti jāņem līdzi personu apliecinošs
dokuments (pase vai ID karte, vai LR autovadītāja apliecība). Pretējā gadījumā
reflektantam netiek atļauts kārtot iestājpārbaudījumu. Ja reflektants nav ieradies uz
iestājpārbaudījumiem noteiktajā laikā, tad viņš turpmākajā konkursā nepiedalās un RA
netiek uzņemts.

3.

Iestājpārbaudījumus vērtē pēc desmit ballu sistēmas. Iestājpārbaudījums ir nokārtots,
ja vērtējums ir vismaz 4 balles.

4.

Konkurss noslēdzas ar konkursa rezultātu paziņošanu 2015.gada 20.janvārī un
2015.gada 24.augustā, reģistrēšanās studijām kārtējā studiju gadā notiek 2015.gada 21.
janvārī un 2015.gada 25.un 26.augustā.

5.

Uzņemšana augstākā līmeņa studijām notiek konkursa kārtībā, par konkursa
kritērijiem nosakot iestājpārbaudījumu rezultātus un/vai vidējo vērtējumu diploma
pielikumā.

6.

Konkursa balle tiek veidota, ņemot vērā iestājpārbaudījumu rezultātus un/vai vidējo
vērtējumu diploma pielikumā.

7.

Uzņemšanas komisijas lēmumu par konkursa rezultātiem var apstrīdēt līdz nākamās
darba dienas plkst. 12.00, iesniedzot RA rektoram adresētu iesniegumu. Rektora
pieņemto lēmumu persona var pārsūdzēt tiesā LR Administratīvā procesa likuma
noteiktajā kārtībā.

8.

Visus jautājumus par uzņemšanu RA galīgi izlemj RA Uzņemšanas komisija.

9.

Informāciju par uzņemšanas procesu, reģistrāciju, konkursu un uzņemšanas
rezultātiem var saņemt pa tālruņiem 26462152, 26656553, 22044621, 26695553 kā arī
tā ir izvietota uz informācijas stenda Atbrīvošanas alejā 115, I stāvā.

Imatrikulācija
1.

Pretendentu imatrikulēšana RA ar rektora rīkojumu attiecīgajā studiju programmā
notiek tikai tad, ja reflektants ir:


reģistrējies studijām kārtējā studiju gadā attiecīgajā fakultātē;



līdz reģistrācijai par maksas studijām samaksājis 30% no noteiktās gada studiju
maksas;



parakstījis sagatavoto līgumu par studijām.

2.

Reģistrējoties studijām kārtējā studiju gadā, līdzi jāņem RA Uzņemšanas komisijā
izsniegtā studiju pieteikuma izdruka un personu apliecinošs dokuments (pase vai ID
karte, vai LR autovadītāja tiesības).

3.

Pretendents zaudē tiesības uz iegūto budžeta vai maksas studiju vietu, kura tam
pienāktos pēc konkursa rezultātiem, ja viņš fakultātes norādītajā laikā nenoslēdz

līgumu par studijām. Šādā gadījumā RA ir tiesības uzaicināt slēgt līgumu nākamos
pretendentus konkursā uzrādīto rezultātu secībā.

Reflektanta un RA savstarpējās tiesības un pienākumi uzņemšanas procesā
1.

Reflektanta pienākumi un tiesības
1.1. Reflektanta pienākumi:
1.1.1. RA noteiktajā laikā un termiņā iesniegt reģistrācijai un imatrikulācijai
nepieciešamo dokumentu kopijas, uzrādot oriģinālus, vai apliecinātas
nepieciešamo dokumentu kopijas;
1.1.2. izpildīt RA uzņemšanas noteikumu prasības;
1.1.3. ievērot RA iekšējās kārtības noteikumus uzņemšanas laikā;
1.1.4. RA noteiktajā laikā ierasties uz iestājpārbaudījumu;
1.1.5. RA noteiktajā laikā ierasties uz reģistrēšanos studijām;
1.1.6. RA noteiktajā termiņā nokārtot visas finansiālās saistības ar RA.
1.2. Reflektanta tiesības:
1.2.1. iepazīties ar informāciju par visām augstskolas piedāvātajām studiju
programmām;
1.2.2. iepazīties ar Uzņemšanas noteikumiem;
1.2.3. saņemt informāciju par uzņemšanas norisi RA;
1.2.4. reģistrējoties studijām, iesniegt RA Uzņemšanas komisijai dokumentus,
priekšlikumus, ierosinājumus;
1.2.5. iepazīties ar konkursa rezultātiem;
1.2.6. pieprasīt rakstveidā noformēt RA Uzņemšanas komisijas lēmumu par
atteikumu reflektanta imatrikulācijai;
1.2.7. apstrīdēt vai pārsūdzēt ar uzņemšanu studiju programmā saistītos
lēmumus, kā arī konkursa rezultātus, iesniedzot rakstisku iesniegumu RA
rektoram.

2.

RA pienākumi un tiesības
2.1. RA pienākumi:
2.1.1. savlaicīgi izziņot prasības uzņemšanai studiju programmā;
2.1.2. informēt un konsultēt personas par studiju iespējām, uzņemšanas kārtību
RA, kā arī reflektantu un pretendentu tiesībām un pienākumiem;
2.1.3. nodrošināt godīgu, atklātu un operatīvu uzņemšanu;
2.1.4. informēt reflektantus par uzņemšanas kārtību;
2.1.5. publiskot konkursa rezultātus;
2.1.6. veikt imatrikulāciju studiju programmā.
2.2. RA tiesības:
2.2.1. uzņemt reflektantu atbilstoši RA Uzņemšanas noteikumiem;
2.2.2. noteikt uzņemšanas noteikumu papildprasības;
2.2.3. veikt atbilstošāko pretendentu atlasi izvēlētajā studiju programmā;
2.2.4. ja nepieciešams, noteikt papilduzņemšanu studiju programmā.

PRASĪBAS REFLEKTANTU UZŅEMŠANAI RĒZEKNES AUGSTSKOLAS
MAĢISTRA UN OTRĀ LĪMEŅA PROFESIONĀLĀS AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS
STUDIJU PROGRAMMĀS 2015.GADA JANVĀRĪ

EKONOMIKAS FAKULTĀTE
Atbrīvošanas alejā 90, Rēzeknē, LV 4601, tālr. 64622904

Licences nr.
un
Studiju programma
izsniegšanas
datums

Studiju Studiju Iestājpārforma ilgums baudījumi

Profesionālā maģistra
studiju programma
“Finanšu vadība”

Nr.04048-32
07.03.2005.

Nepilna
laika
studijas

2 gadi

-

Otrā līmeņa
profesionālās augstākas
izglītības studiju
programma „Finanses”

Nr.04048-13
11.11.2005.

Nepilna
laika
studijas

2,5 gadi

-

Iepriekšējā augstākā izglītība
un papildus prasības

Diplomu
konkurss

Otrā līmeņa augstākā izglītība vai akadēmiskais
bakalaura grāds (studiju ilgums ir vismaz 4 gadi
pilna laika studijās) ekonomikā, komerczinībās vai
administrēšanā
Pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība
finansēs, grāmatvedībā, ekonomikā, uzņēmējdarbībā
vai vadībā

+

Uzņem konkursa kārtībā, ņemot
vērā vidējo vērtējumu diploma
pielikumā

+

Uzņem konkursa kārtībā, ņemot
vērā vidējo vērtējumu diploma
pielikumā

Uzņemšanas prasības

INŽENIERU FAKULTĀTE
Atbrīvošanas alejā 115, Rēzeknē, LV 4601, tālr. 29382225

Licences nr.
un
Studiju programma
izsniegšanas
datums
1

Profesionālā maģistra
studiju programma
“Vides aizsardzība”

2

Nr.04048-30
27.04.2004.

Studiju Studiju Iestājpārforma ilgums baudījumi
3

4

Pilna laika 1,5 gads
studijas

Iepriekšējā augstākā izglītība
un papildus prasības

Diplomu
konkurss

5

6

7

-

Profesionālais vai akadēmiskais bakalaura grāds vai
profesionālā augstākā izglītība (studiju ilgums ir
vismaz 4 gadi (160 KP), tai skaitā izieta prakse
vismaz 20 KP apjomā) vides zinātnē, vai tai
pielīdzināma iepriekšējā augstākā izglītība, kurā
ietverti vismaz 60 KP saturiski atbilstošu studiju
kursu no profesionālā bakalaura studiju programmas
„Vides inženieris” atbilstošas iepriekšējās augstākās
izglītības programmas obligātās un obligātās izvēles
daļas.

+

Uzņemšanas prasības
8
Uzņem konkursa kārtībā, ņemot
vērā vidējo vērtējumu diploma
pielikumā
Papildus punkti:
1. par publikācijām no
01.09.2010.(jāiesniedz publikāciju
kopijas) – 0.5 punkti (par katru);
2. par dalību konferencēs no
01.09.2012.(jāiesniedz
apliecinājumu kopijas par dalību

Profesionālā maģistra
studiju programma
“Vides aizsardzība”

Profesionālā maģistra
studiju programma
“Datorsistēmas”

Nr.04048-30
27.04.2004.

Nr.04048-59
22.06.2006.

Pilna laika 2 gadi
studijas

Pilna laika 1,5 gadi
studijas

-

-

(Uz vakantajām budžeta vietām) profesionālais vai
akadēmiskais bakalaura grāds (studiju ilgums ir 3
gadi (120 KP)) vai profesionālā augstākā izglītība
(studiju ilgums ir vismaz 4 gadi (160 KP), bet nav
izieta prakse vismaz 20 KP apjomā vides
aizsardzības, vai tai radniecīgā dabas aizsardzības
vai inženierzinātņu nozarē) vides zinātnē vai tai
pielīdzināma iepriekšējā augstākā izglītība, kurā
ietverti vismaz 60 KP saturiski atbilstošu studiju
kursu no profesionālā bakalaura studiju programmas
„Vides inženieris” profesionālā bakalaura studiju
programmas
„Vides
inženieris”
atbilstošas
iepriekšējas augstākās izglītības programmas
obligātās un obligātās izvēles daļas.
Profesionālais vai akadēmiskais bakalaura grāds vai
profesionālā augstākā izglītība (studiju ilgums ir
vismaz 4 gadi (160 KP), tai skaitā izieta prakse
vismaz 20 KP apjomā) datorzinātnēs vai
informācijas tehnoloģijā,
vai tai pielīdzināma iepriekšējā augstākā izglītība,
kurā ietverti vismaz 60 KP saturiski atbilstošu
studiju kursu no profesionālā bakalaura studiju
programmas
„Programmēšanas
inženieris”
atbilstošas
iepriekšējās
augstākās
izglītības
programmas obligātās un obligātās izvēles daļas.

+

konferencēs) – 0.25 punkti (par
katru);
3. par vides inženiera 5.līmeņa
profesionālo kvalifikāciju
(jāiesniedz kvalifikāciju
pastiprinošā dokumenta kopija un
jāuzrāda dokumenta oriģināls) –
1.5 punkti
Uzņem konkursa kārtībā, ņemot
vērā vidējo vērtējumu diploma
pielikumā
Papildus punkti:
1. par publikācijām no
01.09.2010.(jāiesniedz publikāciju
kopijas) – 0.5 punkti (par katru);
2. par dalību konferencēs no
01.09.2012.(jāiesniedz
apliecinājumu kopijas par dalību
konferencēs) – 0.25 punkti (par
katru).

+

Uzņem konkursa kārtībā, ņemot
vērā vidējo vērtējumu diploma
pielikumā
Papildus punkti:
1. par publikācijām ar datorzinātni
vai IT saistītu tematiku no
01.09.2010. (jāiesniedz publikāciju
kopijas) – 0.5 punkti (par katru);
2. par dalību konferencēs ar
referātu vai stenda ziņojumu
datorzinātni vai IT saistītu
tematiku no 01.09.2012.
(jāiesniedz apliecinājumu kopijas
par dalību konferencēs) – 0.25
punkti (par katru);
3. par programmēšanas inženiera
5.līmeņa profesionālo kvalifikāciju
(jāiesniedz kvalifikāciju
pastiprinošā dokumenta kopija un
jāuzrāda dokumenta oriģināls) –
1.5 punkti

Profesionālā maģistra
studiju programma
“Datorsistēmas”

Akadēmiskā maģistra
studiju programma
“Elektroniskās
komercijas informācijas
sistēmas”

Nr.04048-59
22.06.2006.

Nr.04048-79
17.07.2013.

Pilna laika 2 gadi
studijas

Pilna laika 1,5 gadi
studijas

-

-

(Uz vakantajām budžeta vietām) profesionālais vai
akadēmiskais bakalaura grāds (studiju ilgums ir 3
gadi (120 KP)) vai profesionālā augstākā izglītība
(studiju ilgums ir vismaz 4 gadi (160 KP), bet nav
izieta prakse vismaz 20 KP apjomā datorzinātnēs vai
informācijas tehnoloģijā,
vai tai radniecīgā
inženierzinātņu nozarē)
datorzinātnēs vai informācijas tehnoloģijā, vai tai
pielīdzināma iepriekšējā augstākā izglītība, kurā
ietverti vismaz 60 KP saturiski atbilstošu studiju
kursu no profesionālā bakalaura studiju programmas
„Programmēšanas inženieris” atbilstošas iepriekšējas
augstākās izglītības programmas obligātās un
obligātās izvēles daļas.

+

Profesionālais vai akadēmiskais bakalaura grāds vai
profesionālā augstākā izglītība (studiju ilgums ir
vismaz 4 gadi (160 KP), tai skaitā izieta prakse
vismaz 20 KP apjomā vai darba stāžs vismaz 1
gadu, kas ir atzīta saskaņā ar MK noteikumiem
Nr.36 no 10.01.2012.) elektroniskajā komercijā vai
datorzinātnēs vai informācijas tehnoloģijā vai
ekonomikā vai vadībzinātnēs vai tai pielīdzināma
iepriekšējā augstākā izglītība, kurā ietverti vismaz
60 KP saturiski atbilstošu studiju kursu no
profesionālā bakalaura studiju programmas „Ekomercija” atbilstošas iepriekšējās augstākās
izglītības programmas obligātās un obligātās izvēles
daļas.

+

Uzņem konkursa kārtībā, ņemot
vērā vidējo vērtējumu diploma
pielikumā
Papildus punkti:
1. par publikācijām ar
datorzinātni vai IT saistītu
tematiku no 01.09.2010.
(jāiesniedz publikāciju kopijas) –
0.5 punkti (par katru);
2. par dalību konferencēs ar
referātu vai stenda ziņojumu
datorzinātni vai IT saistītu
tematiku no 01.09.2012.
(jāiesniedz apliecinājumu kopijas
par dalību konferencēs) – 0.25
punkti (par katru).
Uzņem konkursa kārtībā, ņemot
vērā vidējo vērtējumu diploma
pielikumā
Papildus punkti:
1. par publikācijām elektroniskajā
komercijā vai datorzinātnēs vai
informācijas tehnoloģijā vai
ekonomikā vai vadībzinātnēs
zinātniskajos izdevumos vai
profesionālajos žurnālos no
01.09.2010. (jāiesniedz
publikāciju kopijas) – 0.5 punkti
(par katru);
2. par dalību ar referātu vai stenda
ziņojumu konferencēs no
01.09.2012. (jāiesniedz
apliecinājumu kopijas par dalību
konferencēs) – 0.25 punkti (par
katru);
3. par elektroniskās komercijas
speciālista 5.līmeņa profesionālo
kvalifikāciju (jāiesniedz
kvalifikāciju pastiprinošā
dokumenta kopija un jāuzrāda
dokumenta oriģināls) – 1.5 punkti.

Akadēmiskā maģistra
studiju programma
“Elektroniskās
komercijas informācijas
sistēmas”

Nr.04048-79
17.07.2013.

Pilna laika 2 gadi
studijas

-

(Uz vakantajām budžeta vietām) Profesionālais vai
akadēmiskais bakalaura grāds (studiju ilgums ir 3
gadi (120 KP)) vai profesionālā augstākā izglītība
(studiju ilgums ir vismaz 4 gadi (160 KP), bet nav
izieta prakse vismaz 20 KP apjomā) elektroniskajā
komercijā vai datorzinātnēs vai informācijas
tehnoloģijā, ekonomikā vai sociālajās zinātnēs, kurā
ietverti vismaz 60 KP saturiski atbilstošu studiju
kursu no profesionālā bakalaura studiju programmas
„E-komercija” atbilstošas iepriekšējas augstākās
izglītības programmas obligātās un obligātās izvēles
daļas.

+

Uzņem konkursa kārtībā, ņemot
vērā vidējo vērtējumu diploma
pielikumā
Papildus punkti:
1. par publikācijām elektroniskajā
komercijā vai datorzinātnēs vai
informācijas tehnoloģijā vai
ekonomikā vai vadībzinātnēs
zinātniskajos izdevumos vai
profesionālajos žurnālos no
01.09.2010. (jāiesniedz
publikāciju kopijas) – 0.5 punkti
(par katru);
2. par dalību ar referātu vai stenda
ziņojumu konferencēs no
01.09.2012. (jāiesniedz
apliecinājumu kopijas par dalību
konferencēs) – 0.25 punkti (par
katru).

PRASĪBAS REFLEKTANTU UZŅEMŠANAI RĒZEKNES AUGSTSKOLAS
MAĢISTRA UN OTRĀ LĪMEŅA PROFESIONĀLĀS AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS
STUDIJU PROGRAMMĀS 2015.GADA AUGUSTĀ

EKONOMIKAS UN VADĪBAS FAKULTĀTE
Atbrīvošanas alejā 115, Rēzeknē, LV 4601, tālr. 29273350

Licences nr.
un
Studiju programma
izsniegšanas
datums
Akadēmiskā maģistra
studiju programma
“Vadības zinātne”

Nr.04048-16
16.01.2004.

Studiju Studiju Iestājpārforma ilgums baudījumi
Pilna laika 2 gadi
studijas

-

Referāts
Akadēmiskā maģistra
studiju programma
“Reģionālā plānošana
un attīstība”

Pilna laika 2 gadi
studijas
Nepilna
laika
studijas

2,5 gadi

Pārrunas
angļu
valodā

Iepriekšējā augstākā izglītība
un papildus prasības
Otrā līmeņa augstākā izglītība vai akadēmiskais
bakalaura grāds ekonomikā, komerczinībās vai
administrēšanā

Cita otrā līmeņa augstākā izglītība vai akadēmiskais
bakalaura grāds, jāiesniedz referāts (ne mazāk par
20 lpp. datorsalikumā) par vadības zinātnes tēmu
Otrā līmeņa augstākā izglītība vai akadēmiskais
bakalaura grāds ekonomikā, komerczinībās vai
administrēšanā

Diplomu
konkurss
+

-

+

Uzņemšanas prasības
Uzņem konkursa kārtībā, ņemot
vērā vidējo vērtējumu diploma
pielikumā
Papildus punkti:
1) par publikācijām no
01.09.2010. (jāiesniedz publikāciju
kopijas) – 0.5 punkti (par katru);
2) par dalību konferencēs ar
referātu no 01.09.2010.
(jāiesniedz apliecinājums par
dalību konferencēs) – 0.25 punkti
(par katru)
Uzņem konkursa kārtībā uz
vakantajām vietām pēc
iestājpārbaudījuma rezultātiem
Uzņem konkursa kārtībā, ņemot
vērā vidējo vērtējumu diploma
pielikumā
Papildus punkti:
1) par publikācijām no
01.09.2010. (jāiesniedz publikāciju
kopijas) – 0.5 punkti (par katru);
2) par dalību konferencēs ar
referātu no 01.09.2010.
(jāiesniedz apliecinājums par
dalību konferencēs) – 0.25 punkti
(par katru)

Profesionālā maģistra
studiju programma
“Finanšu vadība”

Nr.04048-32
07.03.2005.

Nepilna
laika
studijas

2 gadi

Otrā līmeņa
profesionālās augstākas
izglītības studiju
programma „Finanses”

Nr.04048-13
11.11.2005.

Nepilna
laika
studijas

2,5 gadi

Pārrunas
angļu
valodā un
referāts
-

-

Cita otrā līmeņa augstākā izglītība vai akadēmiskais
bakalaura grāds, jāiesniedz referāts (ne mazāk par
20 lpp. datorsalikumā) par vadības zinātnes tēmu

-

Uzņem konkursa kārtībā uz
vakantajām vietām pēc
iestājpārbaudījuma rezultātiem

Otrā līmeņa augstākā izglītība vai akadēmiskais
bakalaura grāds (studiju ilgums ir vismaz 4 gadi
pilna laika studijās) ekonomikā, komerczinībās vai
administrēšanā
Pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība
finansēs, grāmatvedībā, ekonomikā, uzņēmējdarbībā
vai vadībā

+

Uzņem konkursa kārtībā, ņemot
vērā vidējo vērtējumu diploma
pielikumā

+

Uzņem konkursa kārtībā, ņemot
vērā vidējo vērtējumu diploma
pielikumā

IZGLĪTĪBAS UN DIZAINA FAKULTĀTE
Atbrīvošanas alejā 115, Rēzeknē, LV 4601, tālr. 29977436

Licences nr.
un
Studiju programma
izsniegšanas
datums
Akadēmiskā maģistra
studiju programma
“Pedagoģija”

Nr.04048-26
16.01.2004.

Studiju
forma

Studiju Iestājpārilgums baudījumi

Pilna laika 2 gadi
studijas

-

Iepriekšējā augstākā izglītība
un papildus prasības
Bakalaura grāds pedagoģijā un/vai profesionālā
augstākā izglītība psiholoģijā vai pedagoģijā

Diplomu
konkurss
+

Uzņemšanas prasības
Uzņem konkursa kārtībā, ņemot
vērā vidējo vērtējumu diploma
pielikumā
Papildus punkti:
1) pamatstudiju valsts
pārbaudījumu komisijas
rekomendācija studijām maģistra
programmā – 1 punkts
2) apliecinoši dokumenti par
piedalīšanos ar referātu
zinātniskajās konferencēs - 0,25
punkti par 1 aktivitāti vai
publikācijām zinātniskajos
izdevumos – 0,5 punkti par 1
publikāciju
3) apliecinošs dokuments par
pedagoģiskā darba stāžu: 2 gadi –
0.5 punkti; 3-5 gadi – 0,75 punkti;
vairāk kā 5 gadi – 1,25 punkti
4) absolvētas Rēzeknes
Augstskolas studiju programmas:
2.līmeņa profesionālās augstākās

Profesionālā maģistra
studiju programma
“Speciālā pedagoģija”

Nr. 04048-50
28.06.2005.

Pilna laika 2 gadi
studijas

-

Bakalaura grāds pedagoģijā vai 2.līmeņa
profesionālā augstākā izglītība pedagoģijā/
psiholoģija

+

izglītības bakalaura studiju
programmas „Skolotājs”,
„Svešvalodu (angļu vai vācu)
skolotājs”,
„Mājturības/mājsaimniecības un
biznesa ekonomisko pamatu
skolotājs”, „Pamatizglītības
skolotājs sākumskolā”,
„Ģeogrāfijas un sociālo zinību
skolotājs”, „Sociālais pedagogs”,
„Speciālās izglītības skolotājs”,
2.līmeņa profesionālās augstākās
izglītības studiju programmas
„Reliģijas pedagoģija”, Latviešu
valodas un literatūras skolotājs”,
„Vēstures un kulturoloģijas
skolotājs”, akadēmiskā bakalaura
studiju programma „Pedagoģija” –
1,5 punkti.
Uzņem konkursa kārtībā, ņemot
vērā vidējo vērtējumu diploma
pielikumā
Papildus punkti:
1) pamatstudiju valsts
pārbaudījumu komisijas
rekomendācija studijām maģistra
programmā – 1 punkts
2) apliecinoši dokumenti par
piedalīšanos ar referātu
zinātniskajās konferencēs - 0,25
punkti par 1 aktivitāti vai
publikācijām zinātniskajos
izdevumos – 0,5 punkti par 1
publikāciju
3) apliecinošs dokuments par
pedagoģiskā darba stāžu: 2-5 gadi
– 0,75 punkti; vairāk kā 5 gadi –
1,25 punkti
4) absolvētas Rēzeknes
Augstskolas studiju programmas:
2.līmeņa profesionālās augstākās
izglītības bakalaura studiju
programmas „Speciālās izglītības
skolotājs” , „Sociālais pedagogs”,
2.līmeņa profesionālās augstākās

Profesionālā izglītības
zinātņu maģistra studiju
programma
„Karjeras konsultants”

Nr.04048-60
10.10.2006.

Profesionālā izglītības
zinātņu maģistra studiju
programma
„Dizains”

Nr.04048-78
17.07.2013.

Pilna laika 2 gadi
studijas

Pilna laika 1,5 gadi
studijas

-

-

- Otrā līmeņa profesionālā augstākā skolotāja
izglītība un/vai akadēmiskais vai profesionālais
izglītības zinātņu bakalaura grāds, un/vai
akadēmiskais vai profesionālais psiholoģijas
zinātņu bakalaura grāds
- Cita augstākā izglītība un vismaz 2 gadu darba
pieredze konsultēšanā

+

Bakalaura akadēmiskā vai profesionālā izglītība ar
mākslu, dizainu vai ražošanas tehnoloģiju saistītā
jomā, ar studiju ilgumu ne mazāk kā 4 gadi pilna
laika studijās.

+

izglītības studiju programmu
„Speciālās izglītības skolotājs” –
1,5 punkti
5) apliecinoši dokumenti par
piedalīšanos starptautisku vai
valsts nozīmes projektu darbā
speciālajā pedagoģijā – 1 punkts
par 1 aktivitāti
6) izdevniecībā izdotu vai
elektroniski publicēto mācību
metodisko līdzekļu speciālajā
pedagoģijā autoriem – 1 punkts par
1 izdevumu.
Uzņem konkursa kārtībā, ņemot
vērā vidējo vērtējumu diploma
pielikumā
Papildus punkti:
1) pamatstudiju valsts
pārbaudījumu komisijas
rekomendācija studijām maģistra
programmā – 1 punkts
2) apliecinoši dokumenti par
piedalīšanos ar referātu
zinātniskajās konferencēs - 0,25
punkti par 1 aktivitāti vai
publikācijām zinātniskajos
izdevumos – 0,5 punkti par 1
publikāciju
Uzņem konkursa kārtībā, ņemot
vērā valsts pārbaudījuma
vērtējumu, vienāda vērtējuma
gadījumā ņem vērā vidējo
vērtējumu diploma pielikumā.
Papildus punkti:
1) pamatstudiju valsts
pārbaudījumu komisijas
rekomendācija studijām maģistra
programmā – 1 punkts
2) par dalību konferencēs ar
referātu vai stenda ziņojumu
(jāiesniedz apliecinājumu kopijas
par dalību konferencēs) – 0.25
punkti par 1 aktivitāti;
3) par publikācijām zinātniskajos

izdevumos (jāiesniedz publikāciju
kopijas) – 0.5 punkti par 1
publikāciju.

INŽENIERU FAKULTĀTE
Atbrīvošanas alejā 115, Rēzeknē, LV 4601, tālr. 29382225

Licences nr.
un
Studiju programma
izsniegšanas
datums
1

Profesionālā maģistra
studiju programma
“Vides aizsardzība”

Profesionālā maģistra
studiju programma
“Vides aizsardzība”

2

Nr.04048-30
27.04.2004.

Nr.04048-30
27.04.2004.

Studiju Studiju Iestājpārforma ilgums baudījumi
3

4

Pilna laika 1,5 gads
studijas

Pilna laika 2 gadi
studijas

Iepriekšējā augstākā izglītība
un papildus prasības

Diplomu
konkurss

5

6

7

-

Profesionālais vai akadēmiskais bakalaura grāds vai
profesionālā augstākā izglītība (studiju ilgums ir
vismaz 4 gadi (160 KP), tai skaitā izieta prakse
vismaz 20 KP apjomā) vides zinātnē, vai tai
pielīdzināma iepriekšējā augstākā izglītība, kurā
ietverti vismaz 60 KP saturiski atbilstošu studiju
kursu no profesionālā bakalaura studiju programmas
„Vides inženieris” atbilstošas iepriekšējās augstākās
izglītības programmas obligātās un obligātās izvēles
daļas.

+

(Uz vakantajām budžeta vietām) profesionālais vai
akadēmiskais bakalaura grāds (studiju ilgums ir 3
gadi (120 KP)) vai profesionālā augstākā izglītība
(studiju ilgums ir vismaz 4 gadi (160 KP), bet nav
izieta prakse vismaz 20 KP apjomā vides
aizsardzības, vai tai radniecīgā dabas aizsardzības
vai inženierzinātņu nozarē) vides zinātnē vai tai
pielīdzināma iepriekšējā augstākā izglītība, kurā
ietverti vismaz 60 KP saturiski atbilstošu studiju
kursu no profesionālā bakalaura studiju programmas
„Vides inženieris” profesionālā bakalaura studiju
programmas
„Vides
inženieris”
atbilstošas

+

-

Uzņemšanas prasības
8
Uzņem konkursa kārtībā, ņemot
vērā vidējo vērtējumu diploma
pielikumā
Papildus punkti:
1. par publikācijām no
01.09.2010.(jāiesniedz publikāciju
kopijas) – 0.5 punkti (par katru);
2. par dalību konferencēs no
01.09.2012.(jāiesniedz
apliecinājumu kopijas par dalību
konferencēs) – 0.25 punkti (par
katru);
3. par vides inženiera 5.līmeņa
profesionālo kvalifikāciju
(jāiesniedz kvalifikāciju
pastiprinošā dokumenta kopija un
jāuzrāda dokumenta oriģināls) –
1.5 punkti
Uzņem konkursa kārtībā, ņemot
vērā vidējo vērtējumu diploma
pielikumā
Papildus punkti:
1. par publikācijām no
01.09.2010.(jāiesniedz publikāciju
kopijas) – 0.5 punkti (par katru);
2. par dalību konferencēs no
01.09.2012.(jāiesniedz
apliecinājumu kopijas par dalību
konferencēs) – 0.25 punkti (par
katru).

Profesionālā maģistra
studiju programma
“Datorsistēmas”

Profesionālā maģistra
studiju programma
“Datorsistēmas”

Nr.04048-59
22.06.2006.

Nr.04048-59
22.06.2006.

Pilna laika 1,5 gadi
studijas

Pilna laika 2 gadi
studijas

-

-

iepriekšējas augstākās izglītības programmas
obligātās un obligātās izvēles daļas.
Profesionālais vai akadēmiskais bakalaura grāds vai
profesionālā augstākā izglītība (studiju ilgums ir
vismaz 4 gadi (160 KP), tai skaitā izieta prakse
vismaz 20 KP apjomā) datorzinātnēs vai
informācijas tehnoloģijā,
vai tai pielīdzināma iepriekšējā augstākā izglītība,
kurā ietverti vismaz 60 KP saturiski atbilstošu
studiju kursu no profesionālā bakalaura studiju
programmas
„Programmēšanas
inženieris”
atbilstošas
iepriekšējās
augstākās
izglītības
programmas obligātās un obligātās izvēles daļas.

(Uz vakantajām budžeta vietām) profesionālais vai
akadēmiskais bakalaura grāds (studiju ilgums ir 3
gadi (120 KP)) vai profesionālā augstākā izglītība
(studiju ilgums ir vismaz 4 gadi (160 KP), bet nav
izieta prakse vismaz 20 KP apjomā datorzinātnēs vai
informācijas tehnoloģijā,
vai tai radniecīgā
inženierzinātņu nozarē)
datorzinātnēs vai informācijas tehnoloģijā, vai tai
pielīdzināma iepriekšējā augstākā izglītība, kurā
ietverti vismaz 60 KP saturiski atbilstošu studiju
kursu no profesionālā bakalaura studiju programmas
„Programmēšanas inženieris” atbilstošas iepriekšējas
augstākās izglītības programmas obligātās un
obligātās izvēles daļas.

+

+

Uzņem konkursa kārtībā, ņemot
vērā vidējo vērtējumu diploma
pielikumā
Papildus punkti:
1. par publikācijām ar datorzinātni
vai IT saistītu tematiku no
01.09.2010. (jāiesniedz publikāciju
kopijas) – 0.5 punkti (par katru);
2. par dalību konferencēs ar
referātu vai stenda ziņojumu
datorzinātni vai IT saistītu
tematiku no 01.09.2012.
(jāiesniedz apliecinājumu kopijas
par dalību konferencēs) – 0.25
punkti (par katru);
3. par programmēšanas inženiera
5.līmeņa profesionālo kvalifikāciju
(jāiesniedz kvalifikāciju
pastiprinošā dokumenta kopija un
jāuzrāda dokumenta oriģināls) –
1.5 punkti
Uzņem konkursa kārtībā, ņemot
vērā vidējo vērtējumu diploma
pielikumā
Papildus punkti:
1. par publikācijām ar
datorzinātni vai IT saistītu
tematiku no 01.09.2010.
(jāiesniedz publikāciju kopijas) –
0.5 punkti (par katru);
2. par dalību konferencēs ar
referātu vai stenda ziņojumu
datorzinātni vai IT saistītu
tematiku no 01.09.2012.
(jāiesniedz apliecinājumu kopijas
par dalību konferencēs) – 0.25
punkti (par katru).

Akadēmiskā maģistra
studiju programma
“Elektroniskās
komercijas informācijas
sistēmas”

Nr.04048-79
17.07.2013.

Akadēmiskā maģistra
studiju programma
“Elektroniskās
komercijas informācijas
sistēmas”

Nr.04048-79
17.07.2013.

Pilna laika 1,5 gadi
studijas

Pilna laika 2 gadi
studijas

-

-

Profesionālais vai akadēmiskais bakalaura grāds vai
profesionālā augstākā izglītība (studiju ilgums ir
vismaz 4 gadi (160 KP), tai skaitā izieta prakse
vismaz 20 KP apjomā vai darba stāžs vismaz 1
gadu, kas ir atzīta saskaņā ar MK noteikumiem
Nr.36 no 10.01.2012.) elektroniskajā komercijā vai
datorzinātnēs vai informācijas tehnoloģijā vai
ekonomikā vai vadībzinātnēs vai tai pielīdzināma
iepriekšējā augstākā izglītība, kurā ietverti vismaz
60 KP saturiski atbilstošu studiju kursu no
profesionālā bakalaura studiju programmas „Ekomercija” atbilstošas iepriekšējās augstākās
izglītības programmas obligātās un obligātās izvēles
daļas.

(Uz vakantajām budžeta vietām) Profesionālais vai
akadēmiskais bakalaura grāds (studiju ilgums ir 3
gadi (120 KP)) vai profesionālā augstākā izglītība
(studiju ilgums ir vismaz 4 gadi (160 KP), bet nav
izieta prakse vismaz 20 KP apjomā) elektroniskajā
komercijā vai datorzinātnēs vai informācijas
tehnoloģijā, ekonomikā vai sociālajās zinātnēs, kurā
ietverti vismaz 60 KP saturiski atbilstošu studiju
kursu no profesionālā bakalaura studiju programmas
„E-komercija” atbilstošas iepriekšējas augstākās
izglītības programmas obligātās un obligātās izvēles
daļas.

+

+

Uzņem konkursa kārtībā, ņemot
vērā vidējo vērtējumu diploma
pielikumā
Papildus punkti:
1. par publikācijām elektroniskajā
komercijā vai datorzinātnēs vai
informācijas tehnoloģijā vai
ekonomikā vai vadībzinātnēs
zinātniskajos izdevumos vai
profesionālajos žurnālos no
01.09.2010. (jāiesniedz
publikāciju kopijas) – 0.5 punkti
(par katru);
2. par dalību ar referātu vai stenda
ziņojumu konferencēs no
01.09.2012. (jāiesniedz
apliecinājumu kopijas par dalību
konferencēs) – 0.25 punkti (par
katru);
3. par elektroniskās komercijas
speciālista 5.līmeņa profesionālo
kvalifikāciju (jāiesniedz
kvalifikāciju pastiprinošā
dokumenta kopija un jāuzrāda
dokumenta oriģināls) – 1.5 punkti.
Uzņem konkursa kārtībā, ņemot
vērā vidējo vērtējumu diploma
pielikumā
Papildus punkti:
1. par publikācijām elektroniskajā
komercijā vai datorzinātnēs vai
informācijas tehnoloģijā vai
ekonomikā vai vadībzinātnēs
zinātniskajos izdevumos vai
profesionālajos žurnālos no
01.09.2010. (jāiesniedz
publikāciju kopijas) – 0.5 punkti
(par katru);
2. par dalību ar referātu vai stenda
ziņojumu konferencēs no
01.09.2012. (jāiesniedz
apliecinājumu kopijas par dalību
konferencēs) – 0.25 punkti (par
katru).

Akadēmiskā maģistra
studiju programma
“Lāzertehnoloģija”

Pilna laika 2 gadi
studijas

-

Profesionālais vai akadēmiskais bakalaura grāds
(studiju ilgums vismaz 3 gadi (120KP)) vai otrā
līmeņa profesionālā (vai tai pielīdzināma) augstākā
izglītība inženierzinātnē, fizikā, ķīmijā, bioloģijā,
vides zinātnē, medicīnā, datorzinātnē, informācijas
tehnoloģijā, matemātikā vai ekonomikā.

+

Uzņem konkursa kārtībā, ņemot
vērā vidējo vērtējumu diploma
pielikumā.
Papildus punkti (jāiesniedz
apliecinošā dokumenta kopija un
jāuzrāda dokumenta oriģināls):
1) par mehatronikas, mehānikas
vai elektronikas inženiera 5.līmeņa
profesionālo kvalifikāciju– 1
punkts;
2) par vācu valodas zināšanas
apliecinošu sertifikātu vismaz
DSH-2, C1 vai analogā līmenī – 1
punkts.

HUMANITĀRO UN JURIDISKO ZINĀTŅU FAKULTĀTE
Atbrīvošanas alejā 115, Rēzeknē, LV 4601, tālr. 28663255
Studiju programma
Profesionālā maģistra
studiju programma
“Arhīvniecība”

Otrā līmeņa
profesionālās augstākās
izglītības studiju
programma “Reliģijas
pedagoģija”
Profesionālā maģistra
studiju programma
“Tiesību zinātne”

Licences nr. un
Studiju
Studiju
izsniegšanas
forma
ilgums
datums
Nr. 04048-41 Pilna laika 2 gadi
09.05.2005. studijas

Nr. 04048-43
09.05.2005.

Nepilna
laika
studijas

2 gadi

Nr. 04048-47
21.06.2005.

Pilna laika 1,5 gadi
studijas

Iestājpārbaudījumi

Iepriekšējā augstākā izglītība
un papildus prasības

Diplomu
konkurss

-

Profesionālais vai akadēmiskais bakalaura grāds vai
profesionālā kvalifikācija, kura iegūta, pabeidzot
vismaz 4 gadu studiju programmu un vismaz 1 gada
arhīva darba pieredze;
vai
Akadēmiskais bakalaura grāds vēsturē un vēstures
bakalaura studijās apgūti arhīvniecības nozares
teorētiskie kursi vismaz 8 KP un arhīva darba prakse
vismaz 2 KP
Otrā līmeņa profesionālā augstākā skolotāja izglītība

+

Uzņem konkursa kārtībā, ņemot
vērā vidējo vērtējumu diploma
pielikumā.

+

Uzņem konkursa kārtībā, ņemot
vērā vidējo vērtējumu diploma
pielikumā

5.līmeņa profesionālā kvalifikācija „Jurists” vai
profesionālais bakalaura grāds tiesību zinātnē un
juriskonsulta kvalifikācija

+

Uzņem konkursa kārtībā, ņemot
vērā vidējo vērtējumu diploma
pielikumā šādos studiju kursos:
tiesību teorijā, konstitucionālajās
tiesībās, administratīvajās tiesībās,
administratīvajā procesā,
civiltiesībās (vispārīgā daļa,

-

-

Uzņemšanas prasības

Profesionālā maģistra
studiju programma
“Tiesību zinātne”

Akadēmiskā maģistra
studiju programma
“Filoloģija”

Nr. 04048-47
21.06.2005.

Nr. 04048-44
09.05.2005.

Pilna laika 2 gadi
studijas

Pilna laika 2 gadi
studijas

-

-

Akadēmiskais bakalaura grāds tiesību zinātnē

Humanitāro zinātņu bakalaura grāds filoloģijā vai tai
radniecīgajās humanitārajās, mākslas zinātnēs, kā arī
augstākā pedagoģiskā izglītība, ja tajā ietverti
valodas, mākslas un citi humanitārās izglītības
priekšmeti (vismaz 40 KP apjomā).

+

+

saistību, lietu, ģimenes un
mantojuma tiesības), civilprocesā,
krimināltiesībās (vispārīgā un
sevišķā daļa), kriminālprocesā,
starptautiskajās tiesībās (publiskās
un privātās tiesības) un pamata
svešvalodā.
Ja kāds no šiem kursiem nav
kārtots, tas atbilst 0 (nulle)
punktiem.
Ja kādā no šiem kursiem ir
vērtējums bez atzīmes, tas atbilst 5
(pieciem) punktiem.
Papildus punkti:
1) publikācija zinātnisko rakstu
krājumā (jāiesniedz publikācijas
kopija) – 1 punkts (par katru);
2) referāta nolasīšana starptautiskā
konferencē bez publikācijas
(jāiesniedz referāta kopija un
apliecinājums par dalību
konferencē) – 0,5 punkti (par
katru);
3) referāta nolasīšana konferencē
ārvalstīs (jāiesniedz referāta kopija
un apliecinājums par dalību
konferencē)- 2 punkti (par katru);
4) studijas ārvalstīs apmaiņas
programmā (jāiesniedz
apliecinājums par studijām)- 1
punkts.
Uzņem konkursa kārtībā, ņemot
vērā vidējo vērtējumu diploma
pielikumā
Papildus punkti:
1) publikācija zinātnisko rakstu
krājumā (jāiesniedz publikācijas
kopija) – 1 punkts (par katru);
2) referāta nolasīšana
starptautiskajā konferencē
(jāiesniedz referāta kopija) –
1punkts (par katru)

RĒZEKNES AUGSTSKOLAS UZŅEMŠANAS NOTEIKUMI
STUDIJĀM DOKTORANTŪRĀ 2015.GADĀ

Vispārīgie uzņemšanas noteikumi
1.

Šie uzņemšanas noteikumi nosaka kārtību, kādā 2015. gadā reflektanti tiek uzņemti
Rēzeknes Augstskolas (RA) doktora studiju programmās.

2.

Uzņemšana studijām RA notiek, pamatojoties uz LR Augstskolu likumu, Ministru
kabineta pieņemtajiem noteikumiem par prasībām, kritērijiem un kārtību uzņemšanai
studiju programmās, RA Satversmei, šiem noteikumiem.

3.

Uzņemšanu nodrošina RA Uzņemšanas komisija, kas darbojas atbilstoši Uzņemšanas
komisijas nolikumam.

4.

Tiesības studēt RA ir vienādas Latvijas pilsonim, Latvijas nepilsonim, Eiropas
Savienības pilsonim, Eiropas Ekonomikas zonas pilsonim vai Šveices Konfederācijas
pilsonim un Eiropas Kopienas pastāvīgajam iedzīvotājam, kuram ir derīga uzturēšanās
atļauja. Citu valstu iedzīvotājiem RA studijas ir iespējamas uz līguma pamata.
Ārzemnieku uzņemšana RA notiek saskaņā ar LR Augstskolu likuma 83.-85. panta
prasībām. Ārzemnieku pieteikšanās un reģistrācija studijām RA notiek saskaņā ar
noteikumiem „Noteikumi par ārzemnieku pieteikšanos, uzņemšanu un studiju
pamatprincipiem Rēzeknes Augstskolā” un „Kārtība ārzemju studentu studiju
uzsākšanai Rēzeknes Augstskolā”.

5.

RA organizē studijas par valsts budžeta līdzekļiem, bet studijas virs paredzētā valsts
pasūtījuma organizē par pašu reflektantu vai citas juridiskās vai fiziskās personas
līdzekļiem.

6.

RA piedāvā doktora studijas, kuru mērķis ir sagatavot konkurētspējīgu augstākās
kvalifikācijas speciālistu ar zinātņu doktora grādu zinātniskajam un akadēmiskajam
darbam ar zinātņu doktora grādu.

7.

Doktorantūrā studējošie padziļināti apgūst mūsdienu zinātnes attīstībai atbilstošus
attiecīgo zinātņu nozaru studiju kursus, nokārto promocijas eksāmenus un veic
patstāvīgu pētniecisko darbu, kura rezultāts ir promocijas darba sagatavošana un
aizstāvēšana, iegūstot zinātņu doktora grādu attiecīgajā nozarē.

8.

Uzņemšanai doktora studiju programmās RA rīko atklātu un vienlīdzīgu konkursu.
Konkursa mērķis ir atlasīt atbilstošus pretendentus izvēlētajā studiju programmā.

Pieteikšanās konkursam
1.

Piesakoties studijām, dokumenti tiek iesniegti personīgi.

2.

Reflektantam RA Uzņemšanas komisijā jāiesniedz:

iesniegums;

maģistra diploma kopija ar pielikumu, uzrādot dokumentu oriģinālus;

dzīves un darba gājuma apraksts (Curriculum Vitae);

pētnieciskā darba tēmas apraksts/referāts;

zinātnisko un praktisko sasniegumu apliecinošie materiāli;

2 fotokartiņas (3x4);

pases kopija (personiski uzrādot pasi) vai ID kartes kopiju (personiski uzrādot ID
karti);



ja mainīts uzvārds, uzvārda maiņu apliecinoša dokumenta kopiju, uzrādot
oriģinālu.

3.

Personai, kura ieguvusi iepriekšējo izglītību ārvalstīs, pirms pieteikšanās studijām
jāveic akadēmisko grādu vai citu augstāko izglītību apliecinošo dokumentu ekspertīze
Latvijā Akadēmiskās informācijas centrā (Vaļņu ielā 2, Rīgā, LV 1050, tālr.:
67225155, 67212317, fakss: 67221006, mājas lapa: http://www.aic.lv, e-pasts:
aic@apa.lv).

9.

Dokumentu pieņemšana notiek no 05.01.2015. līdz 16.01.2015. Studiju daļā,
Atbrīvošanas alejā 115, 319. kab.
un no 24.08.2015. līdz 27.08.2015. (Atbrīvošanas alejā 115, 121.auditorijā, Rēzeknē).
Tālruņi uzziņām:


par doktora studiju programmu „Pedagoģija” – 29977436, 22044621



par doktora studiju programmu „Vides inženierzinātne” un doktora studiju
programmu „Sociotehnisku sistēmu modelēšana” – 26443015, 22044621

Iestājpārbaudījumi
1.

Iestājpārbaudījumi notiks 19.01.2015. un 28.08.2015.

2.

Reflektantiem iestājpārbaudījumu laikā ir iespēja izmantot dienesta viesnīcu.

3.

Uz iestājpārbaudījumiem līdzi jāņem pase vai ID karte, vai LR autovadītāja apliecība.

4.

Iestājpārbaudījumu rezultātus vērtē pēc 10 ballu sistēmas (pozitīvs vērtējums ir 4, 5, 6,
7, 8, 9 un 10 balles).

5.

Izskatot Iestājpārbaudījumu komisijas rakstiski iesniegto iestājpārbaudījumu rezultātu
apkopojumu un novērtējumu, Uzņemšanas komisija pieņem lēmumu par konkursa
rezultātu apstiprināšanu.

6.

Reflektants ir tiesīgs iesniegt motivētu apelāciju RA rektoram par iestājpārbaudījuma
rezultātiem līdz nākamās darba dienas plkst. 12.00, apelācija tiek izskatīta divu darba
dienu laikā.

7.

Konkursa rezultāti tiek izziņoti ne vēlāk kā 3 darba dienu laikā no konkursa noslēguma
dienas.

8.

Konkurss noslēdzas ar konkursa rezultātu paziņošanu 2015.gada 20.janvārī un
2015.gada 28.augustā, reģistrēšanās studijām kārtējā studiju gadā notiek 2015.gada
20. janvārī un 2015.gada 28.augustā.

9.

Uzņemšanas komisijas lēmumu par konkursa rezultātiem var apstrīdēt līdz nākamās
darba dienas plkst. 12.00, iesniedzot RA rektoram adresētu iesniegumu. Rektora
pieņemto lēmumu persona var pārsūdzēt tiesā LR Administratīvā procesa likuma
noteiktajā kārtībā.

Imatrikulācija
1.

Personas imatrikulē studiju programmā ar RA rektora rīkojumu.

2.

Imatrikulācija notiek tad, ja:



pretendents (studijām par maksu) līdz reģistrēšanās studijām ir samaksājis 30%
no noteiktās gada studiju maksas;



līdz Uzņemšanas noteikumos noteiktajam datumam ir reģistrējies studijām un
noslēdzis līgumu ar Rēzeknes Augstskolu par studijām doktorantūrā
(reģistrējoties studijām, līdzi jāņem Uzņemšanas komisijā saņemtā studiju
pieteikuma izdruka.)

Reflektanta un RA savstarpējās tiesības un pienākumi uzņemšanas procesā
1.

Reflektanta pienākumi un tiesības
1.1. Reflektanta pienākumi:
1.1.1. RA noteiktajā laikā un termiņā iesniegt reģistrācijai un imatrikulācijai
nepieciešamo dokumentu kopijas, uzrādot oriģinālus, vai apliecinātas
nepieciešamo dokumentu kopijas;
1.1.2. izpildīt RA uzņemšanas noteikumu prasības;
1.1.3. ievērot RA iekšējās kārtības noteikumus uzņemšanas laikā;
1.1.4. RA noteiktajā laikā ierasties uz iestājpārbaudījumu;
1.1.5. RA noteiktajā laikā ierasties uz reģistrēšanos studijām;
1.1.6. RA noteiktajā termiņā nokārtot visas finansiālās saistības ar RA.
1.2. Reflektanta tiesības:
1.2.1. iepazīties ar informāciju par visām augstskolas piedāvātajām studiju
programmām;
1.2.2. iepazīties ar Uzņemšanas noteikumiem;
1.2.3. saņemt informāciju par uzņemšanas norisi RA;
1.2.4. reģistrējoties studijām, iesniegt RA Uzņemšanas komisijai dokumentus,
priekšlikumus, ierosinājumus;
1.2.5. iepazīties ar konkursa rezultātiem;
1.2.6. pieprasīt rakstveidā noformēt RA Uzņemšanas komisijas lēmumu par
atteikumu reflektanta imatrikulācijai;
1.2.7. apstrīdēt vai pārsūdzēt ar uzņemšanu studiju programmā saistītos
lēmumus, kā arī konkursa rezultātus, iesniedzot rakstisku iesniegumu RA
rektoram.

2.

RA pienākumi un tiesības
2.1. RA pienākumi:
2.1.1. savlaicīgi izziņot prasības uzņemšanai studiju programmā;
2.1.2. informēt un konsultēt personas par studiju iespējām, uzņemšanas kārtību
RA, kā arī reflektantu un pretendentu tiesībām un pienākumiem;
2.1.3. nodrošināt godīgu, atklātu un operatīvu uzņemšanu;
2.1.4. informēt reflektantus par uzņemšanas kārtību;
2.1.5. publiskot konkursa rezultātus;
2.1.6. veikt imatrikulāciju studiju programmā.
2.2. RA tiesības:
2.2.1. uzņemt reflektantu atbilstoši RA Uzņemšanas noteikumiem;
2.2.2. noteikt uzņemšanas noteikumu papildprasības;
2.2.3. veikt atbilstošāko pretendentu atlasi izvēlētajā studiju programmā;
2.2.4. ja nepieciešams, noteikt papilduzņemšanu studiju programmā.

RĒZEKNES AUGSTSKOLAS UZŅEMŠANAS NOTEIKUMI
STUDIJĀM DOKTORANTŪRĀ 2015.GADĀ
1. UZŅEMŠANAS KĀRTĪBA DOKTORA STUDIJU PROGRAMMĀ
„SOCIOTEHNISKO SISTĒMU MODELĒŠANA”
1.1.
Rēzeknes Augstskolas doktora studiju programmā „Sociotehnisko sistēmu
modelēšana” tiek uzņemtas personas, kurām ir maģistra grāds sociotehnisko sistēmu
modelēšanā, datorsistēmās, informācijas tehnoloģijā, datorzinātnē vai inženierzinātnē, dabas
zinātnēs, ja studiju laikā apgūts studiju kurss, kas saistīts ar matemātisko un/vai imitāciju
modelēšanu. Promocijas darba tematikai jāatbilst zinātnes apakšnozarei un doktora studiju

programmas pielietojuma videi (bizness, tūrisms, sabiedrības pārvaldība, loģistika,
informācijas sistēmas). Pretendentam jāiesniedz zinātniskās tēmas apraksts par izvēlēto
promocijas darba tematu (līdz 10 lpp.).
1.2. RA rektora apstiprinātā doktora studiju programmas „Sociotehnisko sistēmu
modelēšana Iestājpārbaudījumu komisija:
1.2.1. iepazīstas ar personas, kas pretendē uz uzņemšanu doktora studiju programmā,
iesniegtajiem dokumentiem un materiāliem un sagatavo atzinumu par to atbilstību /
neatbilstību doktora studiju programmā noteiktajiem uzņemšanas nosacījumiem;
1.2.2. noklausās pretendenta ziņojumu par izvēlēto zinātniskā pētījuma tēmu;
1.2.3. iestājpārbaudījumu katrs komisijas loceklis vērtē individuāli 10 ballu sistēmā;
galīgais iestājpārbaudījuma vērtējums tiek iegūts, nosakot vidējo aritmētisko;
1.2.4. izveido un apstiprina pretendentu sarakstu, sakārtotu dilstošā secībā pēc iegūtā
vērtējuma;
1.2.5. iesniedz Uzņemšanas komisijai ierosinājumu par pretendentu imatrikulēšanu,
pievienojot punktā 1.2.1. minēto atzinumu.
1.3. Personas, kuru iesniegtie dokumenti un materiāli neatbilst doktora studiju
programmā
noteiktajiem
uzņemšanas
nosacījumiem,
netiek
pielaistas
pie
iestājpārbaudījumu kārtošanas.
1.4. RA organizē studijas par valsts budžeta līdzekļiem, bet studijas virs paredzētā valsts
pasūtījuma organizē par pašu reflektantu vai citas juridiskās vai fiziskās personas
līdzekļiem. Tiesības studēt par valsts budžeta līdzekļiem persona var izmantot vairākas
reizes. Priekšroka studijām par valsts budžeta līdzekļiem (pie vērtēšanas kritērijiem vienāda
vērtējuma gadījumā) ir tām personām, kuras grādu vai kvalifikāciju par valsts līdzekļiem
iegūst pirmo reizi.
1.5. Konkursa rezultāti tiek izziņoti ne vēlāk kā 3 darba dienu laikā no konkursa
noslēguma dienas.

2. UZŅEMŠANAS KĀRTĪBA DOKTORA STUDIJU PROGRAMMĀ
„VIDES INŢENIERZINĀTNE”
2.1. Rēzeknes Augstskolas doktora studiju programmā „Vides inženierzinātne” tiek
uzņemtas personas, kurām ir akadēmiskā maģistra vai profesionālā maģistra grāds vai
tam pielīdzināta augstākā profesionālā izglītība vides zinātnē, vai inţenierzinātnēs, vai
dabas zinātnēs, ja maģistra studiju līmeņa programmā ir apgūti studiju kursi vismaz
10 KP apjomā vai izstrādāts maģistra darbs, kas saistīts ar vides zinātni vai vides
inţenierzinātni vai ekoloģiju. Pretendentam jāiesniedz zinātniskā pētījuma tēmas apraksts
par izvēlēto pētniecisko tematu vai problēmu vides inženierzinātnē (līdz 10 lpp.).
2.2. RA rektora apstiprinātā doktora studiju programmas „Vides inženierzinātne”
Iestājpārbaudījumu komisija:
2.2.1. iepazīstas ar personas, kas pretendē uz uzņemšanu doktora studiju programmā,
iesniegtajiem dokumentiem un materiāliem un sagatavo atzinumu par to atbilstību /
neatbilstību doktora studiju programmā noteiktajiem uzņemšanas nosacījumiem;
2.2.2. noklausās pretendenta ziņojumu par izvēlēto zinātniskā pētījuma tēmu;
2.2.3. iestājpārbaudījumu katrs komisijas loceklis vērtē individuāli 10 ballu sistēmā;
galīgais iestājpārbaudījuma vērtējums tiek iegūts, nosakot vidējo aritmētisko;
2.2.4. izveido un apstiprina pretendentu sarakstu, sakārtotu dilstošā secībā pēc iegūtā
vērtējuma;
2.2.5. iesniedz Uzņemšanas komisijai ierosinājumu par pretendentu imatrikulēšanu,
pievienojot punktā 2.2.1. minēto atzinumu.
2.3. Personas, kuru iesniegtie dokumenti un materiāli neatbilst doktora studiju programmā
noteiktajiem uzņemšanas nosacījumiem, netiek pielaistas pie iestājpārbaudījumu kārtošanas.
2.4. RA organizē studijas par valsts budžeta līdzekļiem, bet studijas virs paredzētā valsts
pasūtījuma organizē par pašu reflektantu vai citas juridiskās vai fiziskās personas
līdzekļiem. Tiesības studēt par valsts budžeta līdzekļiem persona var izmantot vairākas
reizes. Priekšroka studijām par valsts budžeta līdzekļiem (pie vērtēšanas kritērijiem vienāda
vērtējuma gadījumā) ir tām personām, kuras grādu vai kvalifikāciju par valsts līdzekļiem
iegūst pirmo reizi.
2.5. Konkursa rezultāti tiek izziņoti ne vēlāk kā 3 darba dienu laikā no konkursa noslēguma
dienas.

3. UZŅEMŠANAS KĀRTĪBA DOKTORA STUDIJU PROGRAMMĀ
„PEDAGOĢIJA”
3.1. RA doktora studiju programmā „Pedagoģija” tiek uzņemtas personas, kurām ir
maģistra grāds pedagoģijā/psiholoģijā vai izglītības vadībā vai maģistra grāds kādā no
izglītības tematiskajām jomām (programmu grupām) – Humanitārās zinātnes,
Sociālās un cilvēkrīcības zinātnes, Sociālā labklājība un sociālā palīdzība un ne mazāk
kā 3 gadu profesionālā pieredze pedagoģijas izglītības jomā. Pretendentam jāiesniedz
referātu par izvēlēto pētniecisko tematu vai problēmu pedagoģijā (līdz 20 lpp.
datorsalikumā) vai zinātnisko publikāciju skolas pedagoģijas apakšnozares izvēlētajā
padziļināto pētījumu apakšmodulī (vispārīgā izglītība, speciālā izglītība vai profesionālā
izglītība), izziņu par vismaz 3 gadu profesionālo pieredzi pedagoģijas izglītības jomā.
3.2. RA rektora apstiprinātā doktora studiju programmas „Pedagoģija” Iestājpārbaudījumu
komisija:
3.2.1. iepazīstas ar personas, kas pretendē uz uzņemšanu doktora studiju programmā,
iesniegtajiem dokumentiem un materiāliem un sagatavo atzinumu par to atbilstību /
neatbilstību doktora studiju programmā noteiktajiem uzņemšanas nosacījumiem;
3.2.2. noklausās pretendenta ziņojumu par izvēlēto zinātniskā pētījuma tēmu un veic
pārrunas par izvēlēto problēmu pedagoģijā;
3.2.3. pārrunu veidā veic iestājpārbaudījumu kādā no svešvalodām (angļu, vācu vai
krievu (ja tā nav dzimtā valoda));
3.2.4. katru iestājpārbaudījumu katrs komisijas loceklis vērtē individuāli 10 ballu
sistēmā; kopīgais vērtējums tiek iegūts, summējot katra iestājpārbaudījuma vidējo
aritmētisko;
3.2.5. izveido un apstiprina pretendentu sarakstu, sakārtotu dilstošā secībā pēc iegūtā
vērtējuma;
3.2.6. iesniedz Uzņemšanas komisijai ierosinājumu par pretendentu imatrikulēšanu,
pievienojot punktā 3. 2.1. minēto atzinumu.
3.3. Personas, kuru iesniegtie dokumenti un materiāli neatbilst doktora studiju programmā
noteiktajiem uzņemšanas nosacījumiem, netiek pielaistas pie iestājpārbaudījumu kārtošanas.
3.4. RA organizē studijas par valsts budžeta līdzekļiem, bet studijas virs paredzētā valsts
pasūtījuma organizē par pašu reflektantu vai citas juridiskās vai fiziskās personas
līdzekļiem. Tiesības studēt par valsts budžeta līdzekļiem persona var izmantot vairākas
reizes. Priekšroka studijām par valsts budžeta līdzekļiem (pie vērtēšanas kritērijiem vienāda
vērtējuma gadījumā) ir tām personām, kuras grādu vai kvalifikāciju par valsts līdzekļiem
iegūst pirmo reizi.
3.5. Konkursa rezultāti tiek izziņoti ne vēlāk kā 3 darba dienu laikā no konkursa noslēguma
dienas.

UZŅEMŠANAS PRASĪBAS RĒZEKNES AUGSTSKOLAS
DOKTORA STUDIJU PROGRAMMĀS

IZGLĪTĪBAS UN DIZAINA FAKULTĀTE
Atbrīvošanas alejā 115, Rēzeknē, LV 4601, tālr. 29977436
Studiju programmas
Studiju veids/ ilgums Iegūstamais grāds Uzņemšanas prasības
nosaukums, kods

„Pedagoģija”
(51142)

Pilna laika
studijas – 3 gadi

Pedagoģijas
doktors
(Dr.paed.)

 Iestājpārbaudījums
kādā no svešvalodām
(angļu, vācu vai
krievu);
 pārrunas par iesniegtā
referāta izvēlēto
pētniecisko tematu vai
problēmu pedagoģijā

INŽENIERU FAKULTĀTE
Atbrīvošanas alejā 115, Rēzeknē, LV 4601, tālr. 29382225
Studiju programmas
Studiju veids/ ilgums Iegūstamais grāds Uzņemšanas prasības
nosaukums, kods

„Vides
inženierzinātne”
(51526)

Pilna laika
studijas – 3 gadi

„Sociotehnisko
sistēmu
modelēšana”
(51482)

Pilna laika
studijas – 3 gadi

Inženierzinātņu
doktors vides
inženierzinātnēs
(Dr.sc.ing.)
Inženierzinātņu
doktora grāds
(Dr.sc.ing.)

Pārrunas par zinātniskā
pētījuma tēmu
Pārrunas par promocijas
darba tēmu

IESTĀJPĀRBAUDĪJUMU PRASĪBAS
Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma
“Interjera dizains”
Eksāmens kompozīcijā
Mērķis
Novērtēt reflektantu zināšanas, prasmes, vizuālās spējas un atbilstību izvēlētajai interjera
dizainera profesijai.
Uzdevumi
Dekoratīvs radošs darbs kolāžas tehnikā par attiecīgo tēmu, piem., „Telpa” u.c.
Eksāmena materiāli
Zīmēšanas papīrs A3, zīmuļi, flomāsteri, dzēšgumija, kartons 40x40, guaša krāsas, otas,
palete, trauks ūdenim, PVA vai zīmuļlīme, šķēres, dažādi krāsaini papīri, gofrēti kartoni un
citi materiāli kolāžai.
Norises procedūra
Eksāmena laiks – 4 mācību stundas. Nodarbības notiek kompozīcijas kabinetā, kur iepriekš
sanumurētas darba vietas. Eksāmena sākumā tiek izlozētas darba vietas un šifrētas darba
planšetes.
Rezultātu vērtēšana
Eksāmena darbus vērtē augstskolas apstiprinātā komisija 10 ballu sistēmā. Pirms eksāmena
reflektanti tiek iepazīstināti ar vērtēšanas kritērijiem, kas tiek veidoti saskaņā ar standartu
vizuālajā mākslā: mākslas valodas un kompozīcijas principu pielietošanu.

Akadēmiskā maģistra studiju programma “Vadības zinātne”
Referāta prasības
1. Tematikai jābūt saistītai ar vadības zinātni (ekonomika un tās attīstības problēmas,
finanses, vadība, tirgzinība, uzņēmējdarbība u.tml.).
2. Noformējums: pilns referāta teksta apjoms – 20-30 lpp., izpildīts datorsalikumā
(Microsoft Word, šrifts – Times New Roman, burtu lielums – 14 pt, atstarpe – 1,5).
3. Referāts sastāv no titullapas, satura rādītāja, ievada, tēmas iztirzājuma, secinājumiem un
priekšlikumiem, kopsavilkuma (1-2 lpp.), literatūras avotu saraksta, nepieciešamības
gadījumā – pielikumiem.

Akadēmiskā maģistra studiju programma
“ Reģionālā plānošana un attīstība”
Referāta prasības
1. Tematikai jābūt saistītai ar vadības zinātni, akcentējot reģionālās plānošanas
problēmjautājumus.
2. Noformējums: pilns referāta teksta apjoms – 20-30 lpp., izpildīts datorsalikumā
(Microsoft Word, šrifts – Times New Roman, burtu lielums – 14 pt, atstarpe – 1,5).
3. Referāts sastāv no titullapas, satura rādītāja, ievada, tēmas iztirzājuma, secinājumiem un
priekšlikumiem, kopsavilkuma (1-2 lpp.), literatūras avotu saraksta, nepieciešamības
gadījumā – pielikumiem.

