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Topošais student, Rīgas Stradiņa universitātes izglītība ir izcila! Ar  
zināšanām un pieredzi bagātie profesori, modernās 3D tehnoloģijas,  
ērtās studiju telpas un ārvalstu studentu ienestā starptautiskā  

atmosfēra padara mūs par atvērtu un modernajai pasaulei draudzīgu  
universitāti, kuras diploms Tev kā mūsu absolventam vērs durvis uz karjeru  
un dzīves labklājību jebkurā pasaules valstī!

  

Prof. Jānis Gardovskis
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Uzņemšanas nosacījumi

• Katru gadu jūnija sākumā reģistrēšanās studijām notiek elektroniskajā sistēmā www.uznemsana.rsu.lv.
• Pēc elektroniskās reģistrēšanās dokumenti jāiesniedz klātienē Dzirciema ielā 16, Rīgā.
• Ja konkurss ir izturēts, tiek slēgts studiju līgums.
• Aktuālajai informācijai seko līdz www.rsu.lv/studiju-iespejas/uznemsana. 

Stājoties 1. un 2. līmeņa studiju programmās un akadēmiskajās un profesionālajās bakalaura studiju programmās, ir jāiesniedz:

1. Reflektanta anketa (uz veidlapas). 4. Atestāta par vispārējo vidējo izglītību pielikuma “Sekmju izraksts” kopija (jāuzrāda oriģināls), kurā reflektantam, 
kurš vispārējo vidējo izglītību ieguvis laika posmā no 1997./1998. līdz 2016./2017. mācību gadam, sekmju 
izrakstā obligāto un izvēlēto pamatpriekšmetu vērtējums ir vismaz 4 balles 10 ballu skalā.  
Atzīmes specializētajos kursos netiek ņemtas vērā.

2. Pases vai personas apliecības kopija (jāuzrāda oriģināls). 5. Centralizēto eksāmenu sertifikātu kopijas (jāuzrāda oriģināls). Personām, kuras vidējo izglītību ieguvušas līdz 
2004. gadam, kad tika ieviests valsts centralizētais eksāmens, vidējās izglītības gala pārbaudījuma vērtējums 
attiecīgajā mācību priekšmetā tiks pielīdzināts studiju programmas aprakstā norādīto centralizēto eksāmenu 
vērtējumam tajā pašā mācību priekšmetā.

3. Atestāta, kas apliecina vispārējās vidējās izglītības iegūšanu, 
kopija (jāuzrāda oriģināls).

6. Dokuments, kas apliecina, ka ir samaksāts par dokumentu reģistrēšanu.

Stājoties maģistra studiju programmās, ir jāiesniedz:
1. Reflektanta anketa (uz veidlapas). 4. Bakalaura diploma pielikuma kopija (jāuzrāda oriģināls).

2. Pases vai personas apliecības kopija (jāuzrāda oriģināls). 5. Citi dokumenti saskaņā ar uzņemšanas prasībām izvēlētajā studiju programmā.

3. Bakalaura diploma kopija (jāuzrāda oriģināls). 6. Dokuments, kas apliecina, ka ir samaksāts par dokumentu reģistrēšanu.
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l  Medicīnas un veselības aprūpes studijas notiek 5 fakultātēs — Farmācijas, Medicīnas, Rehabilitācijas, Zobārstniecības 
un Sabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultātē, kā arī RSU Liepājas filiālē un RSU Sarkanā Krusta medicīnas 
koledžā.

l  Studijas notiek jaunos, mūsdienīgi aprīkotos pirmsklīnisko apmācību centros. Izmantojot 3D tehnoloģijas un mulāžas, 
medicīnas, māszinību, rehabilitācijas un zobārstniecības studenti apgūst praktiskās iemaņas, kas vēlāk būs nepieciešamas 
darbā ar pacientiem.

l  Studenti mācās arī klīniskajā vidē (atšķirībā no daudzu Eiropas universitāšu audzēkņiem, kuri slimnīcā var praktizēties 
tikai rezidentūras laikā). Pēc 3. studiju gada notiek māsu palīgu prakse — studenti asistē medmāsām klīniskās aprūpes 
centros. Vēlākajos gados studenti dodas klīniskajā praksē slimnīcās, kur strādā ārstu uzraudzībā.

l Medicīnas programmā klīniskie priekšmeti tiek mācīti pēc ciklu sistēmas, kurā noteiktu laika periodu studenti apgūst 
vienu klīnisko priekšmetu.

l Eksaminēšanā arvien biežāk izmanto objektīvi strukturēto klīnisko eksāmenu (OSKE), kas ir īpaši sagatavota Rietumu 
universitāšu standartiem atbilstoša pārbaudes forma. Tā visobjektīvāk pārbauda tālākajam darbam nepieciešamo 
zināšanu līmeni.

Veselības aprūpes studijas
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Farmaceits ir profesionālis ar plašām zināšanām par zālēm un cilvēka veselību, kā arī ar iejūtīgu 
attieksmi un vēlmi palīdzēt cilvēkiem. Farmaceits ir sabiedrībai pieejamākais veselības aprūpes 
speciālists. Tu sastapsi farmaceitu katrā aptiekā, bet ne tikai tur – farmaceiti strādā arī zāļu ražošanas 

uzņēmumos, ārvalstu zāļu ražotāju pārstāvniecībās, zāļu lieltirgotavās, dažādās ar farmācijas jomu saistītās valsts institūcijās un arī 
nodarbojas ar pētniecību. Latvijā farmaceitu trūkst, un tas nozīmē, ka darba piedāvājumu ziņā būs plašas iespējas izvēlēties. Aktīvākie 
mūsu studiju programmu absolventi strādā arī ārpus Latvijas ar farmācijas jomu saistītos uzņēmumos.

Šī profesija ir dinamiska, pateicoties nepārtrauktiem jaunatklājumiem zinātnē, kas savukārt nosaka lielu zāļu mainību. Farmaceitam 
zināšanas jāpapildina regulāri visa mūža garumā, un tas arī piešķir šai profesijai milzīgu nākotnes potenciālu. Tu vari būt drošs, ka Tavs 
darbs vienmēr būs interesants, pieprasīts un ar plašām izaugsmes iespējām. 

RSU ir laba sadarbība ar Latvijas farmācijas uzņēmumiem, kas nodrošina prakses vietas, kā arī iespējas labākajiem studentiem saņemt 
izcilības stipendijas. Visas Farmācijas fakultātes piedāvātās studiju programmas ir profesionālās programmas ar pusgadu ilgu prakses 
periodu. Otrā līmeņa profesionālajā studiju programmā “Farmācija” prakse notiek aptiekā, maģistra līmeņa studiju programmās “Klīniskā 
farmācija” un “Rūpnieciskā farmācija” – attiecīgi slimnīcās un zāļu ražotnēs. 

Mūsu stiprā puse ir fakultātes tradīcijas, mācībspēku profesionalitāte un pieredze, ko vienmēr novērtējuši arī absolventi. Studijas 
nebūs vieglas, bet draudzīgu plecu Tu jutīsi vienmēr!

Doc. Baiba Mauriņa
Farmācijas fakultātes dekāne
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2. līmeņa profesionālā studiju programma

Farmaceita grāds

40 Budžeta studiju vietas PLK

8/20 Maksas studiju vietas PLK/NLK

Studiju ilgums: 5 gadi

PLK/NLK Pilna laika klātiene un nepilna laika klātiene

AK Programma akreditēta

Uzņemšanas prasības:
• Studijām PLK:

•  vidējā izglītība
•  CE sertifikāts ķīmijā, latviešu valodā
•  CE sertifikāts svešvalodā vai starptautiskas testēšanas 

institūcijas pārbaudījuma dokuments
• Studijām NLK:

• vidējā izglītība un 1. līmeņa profesionālā augstākā izglītība 
un farmaceita asistenta kvalifikācija

•  CE sertifikāts latviešu valodā 
•  CE sertifikāts svešvalodā vai starptautiskas testēšanas 

institūcijas pārbaudījuma dokuments
•  1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības diploma vidējā 

atzīme

EUR PLK: 2000 EUR gadā
NLK:1620 EUR gadā

Ko programma piedāvā?
Izzināsi zāļu veidus, to ieguves, analīzes un labvērtības noteikšanas metodes. 
Mācīsies par zāļu iedarbību, blakusparādībām un zāļu racionālu un drošu 
lietošanu. Apgūsi zāļu ražošanas un farmaceitiskās aprūpes principus un to, kā 
praktiski nodrošināt zāļu apriti aptiekās un ražošanas uzņēmumos.

Ko apgūšu studijās?
1. un 2. studiju gads: vispārizglītojošie un nozares teorētiskie kursi – matemātika, 
informātika, fizika, farmaceitiskā terminoloģija, anatomija, fizioloģija, citoloģija 
un ģenētika, augu un dzīvnieku bioloģija, neorganiskā un organiskā ķīmija.
3. studiju gads: patoloģija, mikrobioloģija, bioķīmija, medicīnas ķīmija, farmācijas 
ķīmija, farmakoloģija, zāļu formu tehnoloģija. 
4. studiju gads: praktiskā farmācija un farmaceitiskā likumdošana, sociālā 
farmācija un farmaceitiskā aprūpe, farmaceitiskā informācija.
5. studiju gads: prakse atvērta tipa aptiekā, pētnieciskā projekta izstrāde, valsts 
pārbaudījumi.

Par ko varu kļūt?
Farmaceiti strādā aptiekās, zāļu lieltirgotavās un ražotnēs, zāļu ražotāju 
pārstāvniecībās, laboratorijās, zinātniskās pētniecības iestādēs un farmacei-
tiskās jomas likumdošanas, kā arī zāļu reģistrācijas, uzraudzības un kontroles 
struktūrās.

Ko studēt tālāk?
Studijas iespējams turpināt RSU klīniskās un rūpnieciskās farmācijas, 
biomedicīnas, uzturzinātnes un sabiedrības veselības jomā.

Farmācija

Lasi un lejuplādē ejustudet.rsu.lv!
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2. līmeņa profesionālā studiju programma

Rūpnieciskā farmaceita kvalifikācija

12 Budžeta studiju vietas PLK

2 Maksas studiju vietas PLK

Studiju ilgums: 1,5 gadi

PLK Pilna laika klātiene

AK Programma licencēta

Uzņemšanas prasības:
• 2. līmeņa profesionālā augstākā izglītība farmācijā (farmaceita 

grāds) vai tai pielīdzināma augstākā izglītība
• Dzīves gājuma apraksts (CV)

EUR PLK: 3720 EUR gadā

Ko programma piedāvā?
Šī ir vienīgā studiju programma Latvijā rūpnieciskajā farmācijā, un to realizē 
divas vadošās augstskolas – RSU un RTU. Programmā izzināsi zāļu formu izstrādi 
un ražošanas tehnoloģiskās metodes, atsevišķu ārstniecības vielu grupas, to 
nozīmi, iedarbības mehānismus un ražošanas tehnoloģiskās metodes. Izpratīsi 
liela apjoma sintēzes pamatprincipus, prasības ražošanas telpu iekārtojumam, 
iekārtu darbības principus un izmantošanas iespējas, zāļu formu izstrādi un 
ražošanu. Pratīsi veikt zāļu kvalitātes kontroli, reģistrācijas dokumentācijas 
izstrādi un izplatīšanu – gūsi ieskatu farmācijas jomas mārketingā. Apgūsi 
klīnisko pētījumu lomu zāļu radīšanas procesā un to īstenošanu.

Ko apgūšu studijās?
1. studiju gads: apgūsi ārstniecības vielu ķīmiju un tehnoloģiju (realizē RTU), 
farmaceitisko preparātu tehnoloģiju (realizē RTU), zāļu reģistrāciju, gatavās zāļu 
formas, farmaceitisko mārketingu, patentzinības, labu ražošanas praksi.
2. studiju gads: būsi praksē rūpnieciskajā farmācijā zāļu ražošanas uzņēmumos. 
Izstrādāsi un aizstāvēsi pētniecisko darbu, nokārtosi valsts pārbaudījumu.

Par ko varu kļūt?
Rūpnieciskais farmaceits strādā zāļu ražošanas uzņēmumos, to pārstāvniecībās, 
dažāda profila laboratorijās, zinātniskās pētniecības iestādēs.

Ko studēt tālāk?
Studijas iespējams turpināt RSU doktorantūrā farmācijas jomā.

Rūpnieciskā farmācija
Programma tiek realizēta kopā ar Rīgas Tehnisko universitāti

Lasi un lejuplādē ejustudet.rsu.lv!
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Profesionālā maģistra studiju programma

Profesionālā maģistra grāds veselības aprūpē un klīniskā 
farmaceita kvalifikācija

10 Budžeta studiju vietas PLK

2 Maksas studiju vietas PLK

Studiju ilgums: 2,5 gadi

PLK Pilna laika klātiene

AK Programma akreditēta

Uzņemšanas prasības:
• 2. līmeņa profesionālā augstākā izglītība farmācijā 

(farmaceita grāds) vai tai pielīdzināma augstākā izglītība
• Eseja

EUR PLK: 2000 EUR gadā

Ko programma piedāvā?
Studiju programma dod iespēju padziļināti apgūt klīnisko farmakoloģiju un izprast 
medikamentozās ārstēšanas klīniskos aspektus – izmeklēšanas metodes un iegūto 
rezultātu interpretāciju. Studijās iegūtās zināšanas tev palīdzēs izvērtēt medikamentozās 
terapijas izvēli, saskatīt potenciālās problēmas un to novēršanas iespējas un kopumā būt 
par līdzvērtīgu partneri ārstam un pacientam, piedaloties zāļu terapijas plāna izstrādē.

Ko apgūšu studijās?
1. studiju gads: apgūsi pamatkursus, kas ietvers nepieciešamās zināšanas par klīniskā 
farmaceita darba organizāciju, aptiekas darba organizāciju, farmācijas attīstības tendencēm 
Eiropā. Apgūsi uz pierādījumiem balstītas farmācijas principus un to pielietošanu, kā arī  
farmakoenonomiku, epidemioloģiju, veselības aprūpes organizāciju un citus studiju kursus.
2. studiju gads: padziļināti apgūsi farmakoterapijas īpatnības anestezioloģijā un 
reanimatoloģijā, infekcijas slimību farmakoterpiju un hospitālo infekciju profilakses 
iespējas, kā arī ģimenes medicīnas pamatus, akcentējot īpašu pacientu grupu aprūpes 
(bērnu, grūtnieču un geriatrisku pacientu) īpatnības un principus. Sāksies arī prakse, 
kurā savas teorētiskās zināšanas papildināsi ar darbā nepieciešamajām profesionālajām 
prasmēm.
3. studiju gads: turpināsies darbs izvēlētajā prakses vietā. Izstrādāsi un aizstāvēsi maģistra 
darbu un noslēgumā kārtosi valsts pārbaudījumu.

Par ko varu kļūt?
Farmaceiti ar klīniskām zināšanām var būt speciālisti un eksperti dažādās Latvijas 
ārstniecības iestādēs un valsts institūcijās, piemēram, Zāļu valsts aģentūrā vai 
Nacionālajā veselības dienestā un organizācijās, kas nodarbojas ar klīniskiem 
pētījumiem.

Ko studēt tālāk?
Studijas iespējams turpināt RSU doktorantūrā.

Klīniskā farmācija

Lasi un lejuplādē ejustudet.rsu.lv!
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Prof. Guntis Bahs
Medicīnas fakultātes dekāns

Esam pārliecināti, ka ārsts – tā nav tikai profesija. Tā ir dzīves izvēle un liktenīgs lēmums, kas ir 
veiksmīgs tad, ja sapni par darbu medicīnā izdodas īstenot ar darbaspēju, pašdisciplīnas un 
gribasspēka palīdzību.

RSU vecākā un tradīcijām bagātākā fakultāte piedāvā daudzpusīgākās medicīnas studijas Latvijā 
un Baltijas reģionā. Mēs strādājam pēc labāko pasaules medicīnas augstskolu pieredzes, papildinām 
to ar vismodernāko studiju vidi, jaunākajām tehnoloģijām un galveno mūsu bagātību – izcilo speciālistu 

un pasniedzēju pieredzi un draudzīgo attieksmi pret studentiem.
Medicīna ir ļoti dinamiska zinātne – studiju saturs ir pastāvīgi jāpapildina. Bieži tas ir saistīts ar tehnoloģiju iespējām, ko RSU realizē 

jaunajā Medicīnas izglītības tehnoloģiju centrā, kur studenti mācās attīstīt klīniskās prasmes, izmantojot manekenus un simulācijas ierīces. 
Studenti profesijas pamatus apgūst lielākajās Latvijas slimnīcās.

Medicīnas fakultātes studiju augstais līmenis ir starptautiski novērtēts, un šeit mācās daudz ārvalstu studentu, tāpēc esam izveidojuši 
starptautiskas studentu grupas, kurās kopā studē vietējie un ārvalstu studenti. Ieguvēji ir visi – ārvalstnieki labāk iemācās latviešu valodu, 
savukārt vietējie studenti nonāk starptautiskā vidē tepat Latvijā.

Lai jaunieši pārliecinoši saprastu, vai viņi ne tikai grib, bet arī var kļūt par ārstiem, esam izveidojuši Jauno mediķu akadēmiju. Tā ir 
domāta jauniešiem, kuri vēlas studēt medicīnas un veselības aprūpes jomā.

Šodien studenti ir zinoši un prasīgi, ar augstām ambīcijām un motivāciju iegūt darba tirgū pieprasītu izglītību. Medicīnas studiju 
absolventi var veiksmīgi turpināt izglītību izvēlētās specialitātes rezidentūras programmās vai medicīnas nozares maģistra programmās. 
Ārsta darbs ir atbildība pacienta veselības, dažkārt arī dzīvības un savas sirdsapziņas priekšā. Tādēļ novēlu, lai izcilība profesijā un dzīvē 
kļūst par jūsu vadmotīvu izglītības ceļā!
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2. līmeņa profesionālā studiju programma

Ārsta grāds

200 Budžeta studiju vietas PLK

30 Maksas studiju vietas PLK

Studiju ilgums: 6 gadi

PLK Pilna laika klātiene

AK Programma akreditēta

Uzņemšanas prasības:
• Iepriekš iegūta vidējā izglītība
• CE sertifikāts ķīmijā vai bioloģijā un latviešu valodā
• CE sertifikāts svešvalodā vai starptautiskas testēšanas 

institūcijas pārbaudījuma dokuments
• Objektīvi strukturētais profesionālās piemērotības 

pārbaudījums

EUR PLK: 2800 EUR gadā

Ko programma piedāvā?
Iepazīsies ar ārsta ētiku un augstajiem standartiem, mācīsies par cilvēka 
organismu kā vienotu veselumu un tā funkcijām normālos un patoloģiskos 
stāvokļos. Apgūsi iemaņas pacientu izmeklēšanā, slimību cēloņu un diagnozes 
noteikšanā, profilakses pasākumos. Pratīsi skaidrot iespējamās slimību kom-
plikācijas, ārstēšanas līdzekļu blakusiedarbību, veikt manipulācijas.

Ko apgūšu studijās?
1.–3. studiju gads: priekšstats par organismu, teorētiskās zināšanas – anatomija, 
histoloģija, bioloģija, fizioloģija, ķīmija, psiholoģija, valodas. Klīniskās prasmes – 
mikrobioloģija, anatomija, ģenētika, vispārējā ķirurģija, klīniskā aprūpe, iekšķīgās 
slimības u. c.
4.–6. studiju gads: klīniskās medicīnas disciplīnas un teorētisko zināšanu 
lietošana praksē, izmantojot manekenus un jaunākās un modernākās simulācijas 
iekārtas Baltijā.
4. un 5. studiju gadā iespējams pretendēt uz vietu jauktajās studiju grupās 
(latviešu un angļu valodā).

Par ko varu kļūt?
Populārākās specialitātes ir bērnu ārsts (pediatrs), radiologs, ķirurgs, psihote-
rapeits, tiesu medicīnas eksperts, ginekologs, dzemdību speciālists u. c., kurās 
uzsāk darbību rezidentūras laikā.

Ko studēt tālāk?
Lai veiksmīgi strādātu par ārstu, absolventi turpina mācības rezidentūrā 2–6 gadus  
atkarībā no izvēlētās specialitātes.

Medicīna

10 

Lasi un lejuplādē ejustudet.rsu.lv!
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Profesionālā maģistra studiju programma

Profesionālā maģistra grāds veselības vadībā un 5. līmeņa kvalifikācija  - 
uzņēmumu un iestāžu vadītājs

10 Budžeta studiju vietas PLK latviešu valodā

14/20 Maksas studiju vietas PLK latviešu/angļu valodā

Studiju ilgums: 1,5 vai 2 gadi (atkarībā no iepriekš iegūtās izglītības)

PLK Pilna laika klātiene

AK Programma akreditēta

Uzņemšanas prasības:
• 1,5 gadu studijām

• iepriekš iegūta augstākā izglītība ekonomikā, biznesa vadībā vai 
vadībzinībās un uzņēmuma vadītāja profesionālā kvalifikācija un/vai 
pieredze vadītāja amatā

• 2 gadu studijām
•  2. līmeņa profesionālā augstākā izglītība ekonomikas, finanšu, 

vadībzinību vai medicīnas jomā vai bakalaura vai maģistra grāds 
ekonomikas, finanšu, vadībzinību, sociālo, politikas zinātņu vai 
veselības aprūpes jomā.

• Motivācijas vēstule
• Dzīves gājuma apraksts (CV)
• Publikāciju (ja tādas ir) kopijas
• Apliecinājumu (ja tādi ir) kopijas par dalību kursos, semināros, 

konferencēs un kongresos

EUR
PLK: 2000 EUR gadā (programma latviešu valodā)
PLK: 3000 EUR gadā (programma angļu valodā)

Ko programma piedāvā?
Zināšanas par sabiedrības veselību un veselības aprūpes organizāciju efektivitāti. 
Studēsi veselības aprūpes finansēšanas sistēmu, cilvēkresursu vadību un to, kā 
praksē izmantot veselības ekonomikas metodes. Mācīsies uzņēmuma finanses, 
biznesa stratēģijas, efektivitātes un  kvalitātes vadību, informācijas vadību 
veselības sistēmās, veselības komunikāciju, projektu vadību u. c. 

Ko apgūšu studijās?
1. studiju gads: veselības sistēmu uzbūve un vadības juridiskie aspekti, 
veselības ekonomika,  biznesa stratēģija un vadība, stratēģiskā cilvēkresursu 
vadība, uzņēmumu finanšu pārvaldība, veselības komunikācija, līderība un 
efektīva vadītāja prasmju attīstīšana, informācijas vadība veselības sistēmās, 
organizācijas efektivitātes un kvalitātes vadība u. c.
2. studiju gads: studiju prakse (projekta realizācija nozares uzņēmumā) 1,5 gadu 
programmā 6 KP apjomā; 2 gadu programmā 26 KP apjomā. Maģistra darba 
izstrāde un aizstāvēšana.

Par ko varu kļūt?
Veselības vadības speciālisti strādā par veselības aprūpes uzņēmumu un iestāžu 
vadītājiem, nozares politikas plānošanā un ieviešanā, veselības jomas projektu 
vadībā.

Ko studēt tālāk?
Studijas iespējams turpināt vadībzinātnes jomā.

Veselības vadība
Starpaugstskolu programma sadarbībā ar Rīgas Starptautisko ekonomikas  
un biznesa administrācijas augstskolu tiek īstenota gan latviešu, gan angļu valodā

Lasi un lejuplādē ejustudet.rsu.lv!
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Akadēmiskā maģistra studiju programma

Dabas zinātņu maģistra grāds bioloģijā

10 Budžeta studiju vietas PLK

2 Maksas studiju vietas PLK

Studiju ilgums: 2 gadi

PLK Pilna laika klātiene

AK Programma akreditēta

Uzņemšanas prasības:
• Iepriekš iegūta augstākā izglītība – dabas zinātņu bakalaura 

grāds bioloģijā, ķīmijā, sabiedrības veselībā vai otrā līmeņa 
augstākā profesionālā izglītība medicīnas, bioloģijas, ķīmijas, 
farmācijas, stomatoloģijas vai veterinārmedicīnas jomā

• Dzīves gājuma apraksts (CV)
• Publikāciju (ja tādas ir) kopijas
• Apliecinājumu (ja tādi ir) kopijas par dalību kursos, semināros, 

konferencēs un kongresos
• Tests dabas zinātnēs (ķīmijā un bioloģijā)

EUR PLK: 4269 EUR gadā

Ko programma piedāvā?
Zināšanas biomedicīnas jomā, padziļinātas teorētiskās zināšanas un pētnieciskā 
darba prasmes. Iegūsi prasmes orientēties biomedicīnas pamatnostādnēs un 
aktuālajās problēmās un veikt zinātniskus pētījumus, izmantojot fundamentālo 
zinātņu sasniegumus medicīnisku problēmu risināšanā. Programma ietver studiju  
kursus dabas un citās zinātnēs, t.sk., uz pētniecības metodēm un rezultātiem 
balstītus kursus.

Ko apgūšu studijās?
1. studiju gada kursi: Šūnu bioloģija; Bioķīmija-I; Funkcionālā fizioloģija un biolo- 
ģiskie regulācijas mehānismi; Pētījumu metodes un datu statistiskā apstrāde; Nan-
otehnoloģijas medicīnā; Mikrobioloģija, virusoloģija un imunoloģija; Funkcionālā 
histoloģija un embrioloģija; Molekulārā ģenētika un bioinformātikas pamati;  
Farmakoloģija; Biomedicīnas aktuālās problēmas un pētniecības virzieni.
2. studiju gada kursi: Zinātniskā pētījuma protokola sagatavošana; Pētniecības 
ētika; Vispārējā patoloģija; Bioķīmija-II; Neirozinātnes pamati; Biofizika un citi kur-
si. Maģistra darba izstrāde un aizstāvēšana.
Studiju laikā iespējams iesaistīties pētniecības darbā, piemēram, šūnu un moleku-
lārās bioloģijas, bioķīmisko tehnoloģiju un citās biomedicīniskajās jomās.

Par ko varu kļūt?
Programma paredzēta tiem, kas plāno savu karjeru saistīt ar darbu pētniecības,  
t. sk. diagnostikas laboratorijās, piemēram, molekulārās bioloģijas, jaunu ārstē- 
šanas preparātu un metožu izpētes, uzturzinātnes un citās biomedicīniskajās 
jomās, t.sk. farmakoloģiskos uzņēmumos, ar mērķi uzlabot indivīda un sabiedrī-
bas veselību.

Ko studēt tālāk?
Studijas iespējams turpināt doktorantūrā bioloģijas un medicīnas nozarē.

Biomedicīna

Lasi un lejuplādē ejustudet.rsu.lv!
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Rehabilitācija ir multiprofesionāla veselības aprūpes nozare, un speciālistu komandas mērķis ir palīdzēt personām ar veselības traucē-
jumu radītiem funkcionēšanas ierobežojumiem dzīvot pilnvērtīgu dzīvi. 

Rehabilitācijas fakultātē mēs piedāvājam apgūt audiologopēda, ergoterapeita, fizioterapeita, tehniskā ortopēda vai uztura speciālista 
profesionālo kvalifikāciju. Studijas ir iespējams turpināt vairākās maģistrantūras programmās veselības aprūpē, piemēram, “Rehabilitācija”, 
“Fizioterapija”, “Mākslas terapija” u. c.

Mūsu docētāji ir savas jomas profesionāļi, kuri veicinājuši nozares attīstību Latvijā un turpina to pilnveidot. Pamata studiju bāze visām 
Rehabilitācijas studiju programmām ir RSU Medicīnas izglītības tehnoloģiju centrs, kurā ir mūsdienīgi aprīkotas auditorijas un nodarbību 
telpas – fizioterapijas zāles, Montesori mācību kabinets, mācību virtuve un citas telpas, kurās varēsi pilnvērtīgi apgūt izvēlēto studiju jomu. 
Studējošajiem ir iespējas pilnveidot savas prasmes un kompetences studiju praksēs. 

Asoc. prof. Signe Tomsone
Rehabilitācijas fakultātes dekāne

“Veselība nav augstākā laime, bet gan priekšnosacījums piepildītai dzīvei.”  
 (Zenta Mauriņa)
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Profesionālā bakalaura studiju programma

Bakalaura grāds veselības aprūpē un audiologopēda kvalifikācija

24 Budžeta studiju vietas PLK

3 Maksas studiju vietas PLK

Studiju ilgums: 4 gadi

PLK Pilna laika klātiene

AK Programma akreditēta

Uzņemšanas prasības:
• Iepriekš iegūta vidējā izglītība
• CE sertifikāts latviešu valodā
• CE sertifikāts svešvalodā vai starptautiskas testēšanas 

institūcijas pārbaudījuma dokuments
• Objektīvi strukturētais profesionālās piemērotības 

pārbaudījums

EUR PLK: 2350 EUR gadā

Ko programma piedāvā?
Praktiskas zināšanas, kā medicīniski labot runas traucējumus. Gūsi izpratni par 
komunikācijas, runas un valodas attīstību dažādos vecumos. Spēsi novērtēt 
komunikācijas, runas un valodas prasmes. Mācīsies par dzirdes, balss un rīšanas 
funkcijām, lai plānotu un veiktu terapiju. Pasniedzēji Tev sniegs atbalstu.

Ko apgūšu studijās?
1. studiju gads: ievads specialitātē, cilvēka uzbūve un fizioloģija, profesionālās 
specializācijas pamatkursi – latviešu valodas kultūra, lingvistika, fonētika un 
akustiskā fonētika, pedagoģija u. c. 
2. studiju gads: neiroloģija, pediatrija, otorinolaringoloģija, audioloģija un 
psihoakustika, artikulācijas un fonoloģiskie traucējumi bērniem, zīmju valoda, 
mācību prakse u. c.
3. studiju gads: profesionālās specializācijas studiju kursi – dažādas izcelsmes 
runas traucējumi, fonopēdija, neirologopēdija, disleksija, klīnisko medicīnas 
disciplīnu pamati, klīniskā prakse u. c. 
4. studiju gads: runas māksla, disfāgija, ārstnieciskā pedagoģija, klīniskā prakse 
u. c.

Par ko varu kļūt?
Audiologopēdi strādā ar dažāda vecuma klientiem ārstniecības, izglītības un 
sociālās aprūpes iestādēs un privātpraksēs.

Ko studēt tālāk?
Studijas iespējams turpināt studijas RSU maģistrantūras programmās sociālās 
aprūpes un sabiedrības veselības jomās, kā arī mākslas un uztura terapijas 
specialitātē.

Audiologopēdija

Lasi un lejuplādē ejustudet.rsu.lv!
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Profesionālā bakalaura studiju programma

Bakalaura grāds veselības aprūpē un ergoterapeita kvalifikācija

24 Budžeta studiju vietas PLK

3 Maksas studiju vietas PLK

Studiju ilgums: 4 gadi

PLK Pilna laika klātiene

AK Programma akreditēta

Uzņemšanas prasības:
• Iepriekš iegūta vidējā izglītība
• CE sertifikāts latviešu valodā
• CE sertifikāts svešvalodā vai starptautiskas testēšanas 

institūcijas pārbaudījuma dokuments
• Objektīvi strukturētais profesionālās piemērotības 

pārbaudījums

EUR PLK: 3415 EUR gadā

Ko programma piedāvā?
Izpratni par veselību un  cilvēka funkcionēšanu, cilvēka un vides mijiedarbību, 
nodarbēm un to disbalansu. Gūsi prasmi novērtēt slimības rezultātā radītās 
nodarbes grūtības,  plānot, realizēt un izvērtēt terapijas rezultātu. 

Ko apgūšu studijās?
1. studiju gads: ievads specialitātē, medicīnas pamatdisciplīnas – anatomija, 
fizioloģija, praktiskās iemaņas vides pieejamības novērtēšanā, pielāgošanā u. c.
2. studiju gads: iekšķīgās, neiroloģiskās, psihiatriskās un bērnu slimības, 
farmakoloģija, teorētiskās pamatkoncepcijas ergoterapijā, ergoterapijas klīniskā 
mācību prakse pediatrijā.
3. studiju gads: klīniskā prakse ar pacientiem, kuriem ir dažādas slimšanas, 
tehnisko palīglīdzekļu praktiskais izmantojums, sabiedrības veselība.
4. studiju gads: klīniskā prakse ar pacientiem visās vecuma grupās slimnīcās, 
rehabilitācijas centros u. c., bakalaura pētnieciskā darba izstrāde un aizstāvēšana.

Par ko varu kļūt?
Ergoterapeits strādā slimnīcās, rehabilitācijas centros, sociālās palīdzības un 
dienas centros, bērnu aprūpes centros un veselības aprūpes privātpraksēs.

Ko studēt tālāk?
Studijas iespējams turpināt RSU maģistrantūrā rehabilitācijas un citās jomās.

Ergoterapija

Lasi un lejuplādē ejustudet.rsu.lv!
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Profesionālā bakalaura studiju programma

Bakalaura grāds veselības aprūpē un fizioterapeita kvalifikācija

36 Budžeta studiju vietas PLK

12/12 Maksas studiju vietas PLK/NLK

Studiju ilgums:
PLK – 4 gadi
NLK – 5 gadi

PLK/NLK Pilna laika klātiene un nepilna laika klātiene

AK Programma akreditēta

Uzņemšanas prasības:
• Iepriekš iegūta vidējā izglītība
• CE sertifikāts bioloģijā un latviešu valodā
• CE sertifikāts svešvalodā vai starptautiskas testēšanas 

institūcijas pārbaudījuma dokuments
• Objektīvi strukturētais profesionālās piemērotības 

pārbaudījums

EUR PLK: 3415 EUR gadā
NLK: 2200 EUR gadā

Ko programma piedāvā?
Gūsi izpratni par veselības veicināšanu un slimību profilaksi fizioterapeita darbā. 
Mācīsies par pacienta sūdzību un funkcionālo problēmu kopsakarībām, izcelsmi 
un saistību ar ķermeņa struktūras un funkciju traucējumiem. Pratīsi novērtēt 
pacienta fizisko stāvokli un ikdienā nepieciešamās aktivitātes. Apgūsi, kā uzlabot 
un saglabāt pacienta funkcionālās spējas, izvirzot sasniedzamus mērķus un 
lietojot atbilstošas fizioterapijas metodes.

Ko apgūšu studijās?
1. studiju gads: studijas par cilvēka uzbūvi un funkcionēšanu; fizioterapijas 
profesionālo studiju pamatkursi, filozofija, psiholoģija.
2. studiju gads: studijas par patoloģiskiem, ar slimībām un traumām saistītiem 
stāvokļiem un procesiem, fizioterapeita profesionālo studiju kursi par izmeklē-
šanas, novērtēšanas un terapijas metodēm.
3. un 4. studiju gads: klīniskās medicīnas un fizioterapijas studiju kursi, apgūto 
teorētisko zināšanu un praktisko iemaņu izmantošana praksē, iegūstot un 
pilnveidojot fizioterapeitam nepieciešamās prasmes. Bakalaura darba izstrāde 
un aizstāvēšana.

Par ko varu kļūt?
Vari uzsākt profesionālo darbību, palīdzot pacientiem pēc slimībām vai traumām 
atgūt zaudēto funkciju vai mazināt tās trūkumu. Veikt profilaktisku un izglītojošu 
darbu, strādājot klīnikās, rehabilitācijas iestādēs, doktorātos, privātpraksēs, 
sociālās aprūpes un izglītības iestādēs, sporta skolās u. c.

Ko studēt tālāk?
Studijas var turpināt RSU maģistrantūrā fizioterapijas, rehabilitācijas un citās 
jomās.

Fizioterapija

Lasi un lejuplādē ejustudet.rsu.lv!
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Profesionālā bakalaura studiju programma

Bakalaura grāds veselības aprūpē un tehniskā ortopēda 
kvalifikācija

12 Budžeta studiju vietas PLK

2 Maksas studiju vietas PLK

Studiju ilgums: 4 gadi

PLK Pilna laika klātiene

AK Programma akreditēta

Uzņemšanas prasības:
• Iepriekš iegūta vidējā izglītība
• CE sertifikāts latviešu valodā
• CE sertifikāts svešvalodā vai starptautiskas testēšanas 

institūcijas pārbaudījuma dokuments
• Objektīvi strukturētais profesionālās piemērotības 

pārbaudījums

EUR PLK: 1600 EUR gadā

Ko programma piedāvā?
Izpratni par cilvēka organismu un tā funkcionēšanu normālos un ierobežotos 
stāvokļos. Zināšanas par pacientu aprūpi protezēšanas un ortozēšanas 
jeb tehniskās ortopēdijas jomā. Pratīsi konsultēt un veikt protēžu, ortožu, 
ortopēdisko apavu un citu tehnisko palīglīdzekļu izgatavošanu un pielāgošanu, 
kā arī apmācīt pacientus to lietošanā. Spēsi strādāt profesionālā rehabilitācijas 
komandā.

Ko apgūšu studijās?
1. studiju gads: bāzes priekšmeti – anatomija, fizioloģija, bioloģija, biomehānika, 
materiālu mācība, filozofija, psiholoģija. 
2. studiju gads: preklīniskie priekšmeti – organisma patoloģiskie stāvokļi un 
procesi, iekšķīgo slimību propedeitika, vispārējā ķirurģija, radioloģija, klīniskās 
aprūpes pamati, vispārējā rehabilitācija. 
3. studiju gads: klīniskie un speciālie priekšmeti – ortopēdija, neiroloģija, 
rehabilitoloģija, augšējo un apakšējo ekstremitāšu protezēšana un ortozēšana, 
ortopēdiskie apavi un zolītes, palīgtehnoloģijas funkcionāli ierobežotu cilvēku 
aprūpē. 
4. studiju gads: pētniecības metodoloģija, biometrija, klīniskā prakse tehniskajā 
ortopēdijā, bakalaura darba izstrāde un aizstāvēšana.

Par ko varu kļūt?
Par ortopēdu tehniskās ortopēdijas iestādēs un rehabilitācijas centros, nodarboties 
ar medicīnas preču tirdzniecību, kā arī veikt akadēmisku un pētniecisku darbu.

Ko studēt tālāk?
Studijas iespējams turpināt RSU maģistrantūrā veselības aprūpes jomā.

Ortozēšana, protezēšana

Lasi un lejuplādē ejustudet.rsu.lv!



18 18 

Profesionālā bakalaura studiju programma

Bakalaura grāds veselības aprūpē un uztura speciālista kvalifikācija

12 Budžeta studiju vietas PLK

12/12 Maksas studiju vietas PLK/NLK

Studiju ilgums:
PLK – 4 gadi
NLK – 4,5 gadi

PLK/NLK Pilna laika klātiene un nepilna laika klātiene

AK Programma akreditēta

Uzņemšanas prasības:
• Iepriekš iegūta vidējā izglītība
• CE sertifikāts ķīmijā vai bioloģijā un latviešu valodā
• CE sertifikāts svešvalodā vai starptautiskas testēšanas 

institūcijas pārbaudījuma dokuments
• Objektīvi strukturētais profesionālās piemērotības 

pārbaudījums

EUR PLK: 2200 EUR gadā
NLK: 1900 EUR gadā

Ko programma piedāvā?
Vispusīgu izpratni par pārtikas produktu un uzturvielu sastāvdaļām, ķīmisko 
uzbūvi, pārvērtībām pārstrādes un uzglabāšanas laikā. Spēsi izmantot uztura 
terapiju praksē un lietot to akūtu un hronisku slimību gadījumos. Varēsi novērtēt 
pacienta / klienta funkcionālo stāvokli un izvēlēties adekvātas metodes, 
nozīmējot terapiju.
Ko apgūšu studijās?
1. studiju gads:  ievads specialitātē, apgūstot teorētiskos kursus, medicīnas 
pamatdisciplīnas – anatomiju, fizioloģiju, histoloģiju u. c.
2. studiju gads: bioķīmija, mikrobioloģija, pārtikas ķīmija, pētnieciskais darbs, 
patoloģiskā fizioloģija, farmakoloģija, propedeitika, iekšķīgo slimību pamati, 
sabiedrības veselība u. c.
3. studiju gads: ķirurģiskās slimības, toksikoloģija un parenterālā barošana, 
infekcijas slimības, psihiatrija un narkoloģija, sievietes veselība un uzturs, uztura 
gatavošanas tehnoloģija u. c.
4. studiju gads:  uzturpolitika un pārtikas likumdošana, uztura bagātinātāji, 
pedagoģija, bakalaura darba izstrāde un klīniskā prakse.
Par ko varu kļūt?
Uztura speciālistiem paveras plašas iespējas, beidzot studijas: vari piedalīties 
veselības veicināšanā, ārstniecībā un rehabilitācijā, izmantojot uztura 
terapiju. Strādāt klīnikās, rehabilitācijas iestādēs, sporta centros, doktorātos, 
privātpraksēs, institūcijās, kas koordinē uzturpolitiku, zinātniski pētnieciskos 
institūtos un citur.
Ko studēt tālāk?
Studijas iespējams turpināt RSU maģistrantūrā starpaugstskolu (RSU, LU, LLU) 
programmā “Uzturzinātne”.

Uzturs

Lasi un lejuplādē ejustudet.rsu.lv!
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Akadēmiskā maģistra studiju programma

Veselības zinātņu maģistra grāds veselības aprūpē

10 Budžeta studiju vietas PLK

6 Maksas studiju vietas PLK

Studiju ilgums: 2 gadi

PLK Pilna laika klātiene

AK Programma akreditēta

Uzņemšanas prasības:
• Iegūta augstākā izglītība – bakalaura grāds veselības aprūpē  

un fizioterapeita kvalifikācija
• Dzīves gājuma apraksts (CV)
• Fizioterapeita sertifikāta kopija (jāuzrāda oriģināls)
• Zinātnisko publikāciju (ja tādas ir) kopijas
• Motivācijas eseja (tiek rakstīta uz vietas RSU)
• Angļu valodas pārbaudījums (tiek pildīts uz vietas RSU)

EUR PLK: 1800 EUR gadā

Ko programma piedāvā?
Vienīgā studiju programma Latvijā, kas tev dod iespēju paaugstināt kompetenci 
fizioterapijas pētniecībā un piedāvā akadēmisko izaugsmi. Gūsi padziļinātas 
prasmes, lai profesionālajā darbā izmantotu uz pieredzi balstītu praksi un 
nodrošinātu pētniecības organizēšanu. Tā paplašina iespēju izmantot praksē 
fizioterapijas pētniecības jomā iegūtos jaunākos pierādījumus, ko mūsdienās 
uzsver pasaules fizioterapeitu profesionālās organizācijas.

Ko apgūšu studijās?
1. studiju gads: datu bāzes un medicīniskās statistikas metodes, pētnieciskās 
metodes medicīnā un medicīniskās rehabilitācijas organizācijā. Apmācība 
pētniecības darba veikšanai un patstāvīga darba iemaņu pilnveidošanai. 
Aktualitātes fizioterapijā. Uz pierādījumiem balstīta fizioterapijas prakse un 
rehabilitācijas komandas darbs.
2. studiju gads: padziļināti kursi, lai veidotu priekšstatu par fizioterapijas 
nozares iespējām un starpdisciplināro sadarbību – uzturzinātne, psihosomatiskā 
medicīna, sabiedrības veselība, veselības aprūpes menedžments. Inovācijas 
fizioterapijā un nozares pētniecībā. Noslēgumā  maģistra darba izstrāde un 
aizstāvēšana.

Par ko varu kļūt?
Par progresīvu fizioterapijas profesionāli; spēsi sekmīgi iesaistīties fizioterapijas 
un kopējās rehabilitācijas nozares pētniecībā. Iegūtās zināšanas ļaus piedalīties 
dažādos ar rehabilitāciju saistītos pētniecības projektos Latvijā un ārzemēs.

Ko studēt tālāk?
Studijas iespējams turpināt RSU doktorantūrā medicīnas jomā.

Fizioterapija

Lasi un lejuplādē ejustudet.rsu.lv!
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Profesionālā maģistra studiju programma

Profesionālā maģistra grāds veselības aprūpē un mākslas terapeita 
kvalifikācija ar specializāciju vizuāli plastiskās mākslas, deju un kustību, 
drāmas vai mūzikas terapijā

10 Budžeta studiju vietas PLK

4 Maksas studiju vietas PLK

Studiju ilgums: 2,5 gadi

PLK Pilna laika klātiene

AK Programma akreditēta

Uzņemšanas prasības:
• Bakalaura grāds vai 2. līmeņa profesionālā augstākā izglītība valsts 

akreditētā studiju programmā sociālajās, cilvēkrīcības zinātnēs vai 
veselības aprūpē, veselības zinātnē un medicīnā vai sociālajā labklājībā 
un psiholoģijā, vai pedagogu izglītībā un izglītības zinātnēs, vai mākslā

• Reflektantiem bez iepriekšējas augstākās izglītības veselības aprūpē, 
veselības zinātnē vai medicīnā jāuzrāda dokuments, kas apliecina, ka 
reflektants sekmīgi nokārtojis sagatavošanas kursus studijām RSU 
programmā Mākslas terapija

• Profesionālo iemaņu pārbaudījums:
• Vizuāli plastiskās mākslas terapijas specializācijas pretendentiem 

jāiesniedz savu mākslas darbu portfolio, kā arī klātienē jāveic zīmējums 
par uzdotu tēmu

• Deju un kustību terapijas specializācijas pretendentiem jāveic kustību 
improvizācija

• Mūzikas terapijas specializācijas pretendentiem jāveic klavieru un vokālā 
improvizācija

• Drāmas terapijas specializācijas pretendentiem jāveic teātra improvizācija
• Eseja (jāiesniedz kopā ar dokumentiem) un pārrunas par motivāciju studijām
• Dzīves gājuma apraksts (CV)

EUR PLK: 2000 EUR gadā

Ko programma piedāvā?
Medicīnas un veselības zinātņu, psiholoģijas un konsultēšanas, kā arī izvēlētās 
mākslu terapijas specializācijas kursus, sniedzot zināšanas un prasmes darbam 
ar dažāda vecuma klientiem vai pacientiem, kuriem ir fiziskas, psihiskas vai 
psiholoģiskas grūtības. Nozīmīgu daļu laika studenti aizvada praksē veselības, 
sociālās aprūpes un izglītības iestādēs, kur studenti attīsta praktiskās iemaņas, 
kas nepieciešamas patstāvīgam darbam ar cilvēkiem. Studijas caurvij ideja par 
pierādījumos balstītu praksi, kas jāizmanto ikvienam, kurš piedalās ārstniecībā.

Ko apgūšu studijās?
Mākslas terapijas, medicīnas, konsultēšanas, psiholoģijas kursi un specializācijas 
kursi – vizuāli plastiskā, mūzikas, drāmas vai deju un kustību terapijā, pētnieciskās 
metodes un prakse. Studiju programmas īstenošanā iesaistīti labākie Latvijas 
mākslu terapeiti.

Par ko varu kļūt?
Mākslas terapeiti strādā veselības, sociālās aprūpes vai izglītības jomā, ar 
klientiem vai pacientiem, kuriem ir fiziski vai psihiski traucējumi. Mākslas terapeits 
var strādāt arī ar personām, kuras vēlas radoši sekmēt savu personības izaugsmi, 
veicināt grupu saliedētību organizācijās un uzņēmumos.

Ko studēt tālāk?
Studijas iespējams turpināt RSU doktorantūrā medicīnas jomā.

Mākslas terapija

Lasi un lejuplādē ejustudet.rsu.lv!
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Rehabilitācija

Akadēmiskā maģistra studiju programma

Veselības zinātņu maģistra grāds veselības aprūpē

10 Budžeta studiju vietas PLK

2 Maksas studiju vietas PLK

Studiju ilgums: 2 gadi

PLK Pilna laika klātiene

AK Programma licencēta

Uzņemšanas prasības:
• Bakalaura grāds vai 2. līmeņa profesionālā augstākā izglītība 

veselības zinātnēs, veselības aprūpē vai medicīnā
• Dzīves gājuma apraksts (CV)
• Publikāciju (ja tādas ir) kopijas
• Eseja (tiek rakstīta uz vietas RSU)
• Angļu valodas pārbaudījums (tiek kārtots uz vietas RSU)

EUR PLK: 3000 EUR gadā

Ko programma piedāvā?
Padziļināsi izpratni par funkcionēšanas ierobežojumu dinamiku dažādos 
līmeņos (indivīds, grupa, sabiedrība) un to nozīmi sabiedrības veselības kon-
tekstā, par rehabilitācijas procesa organizāciju pamatojoties uz zinātnis-
kiem  pierādījumiem.  Paaugstināsi kompetenci plānot un vadīt rehabilitācijas 
procesu dažādos līmeņos un veicināsi akadēmisko izaugsmi.

Ko apgūšu studijās?
1. studiju gads: veselības aprūpes un rehabilitācijas organizācija un vadība, 
uz zinātniskiem pierādījumiem balstīta rehabilitācija, finanšu vadība, kursi 
par veselības aprūpes kvalitātes vadību un kontroli, projektu vadība, efektīvas 
rehabilitācijas programmas.
2. studiju gads: pētniecības metodes rehabilitācijā, mērījumu izvēle un lietošana, 
izvēles studiju kursi, maģistra darba izstrāde un aizstāvēšana.

Par ko varu kļūt?
Par kvalificētu veselības aprūpes speciālistu rehabilitācijas nozarē, kurš 
spēj efektīvi organizēt un sniegt uz zinātniskiem pierādījumiem balstītus 
rehabilitācijas pakalpojumus, īstenot savu pētniecisko darbību un sekmīgi 
iekļauties rehabilitoloģijas akadēmiskajā vidē.

Ko studēt tālāk?
Studijas iespējams turpināt RSU doktorantūrā medicīnas jomā.



22 22 

Sabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultātes ideja ir balstīta Pasaules Veselības organizācijas 
definīcijā: “Veselība ir pilnīgas fiziskās, garīgās un sociālās labklājības stāvoklis, nevis tikai slimības vai 
nespēka neesamība.”

Tā ir sena zinātne, kas aizsākās Senajā Grieķijā, kad cilvēki sāka meklēt atbildes uz jautājumu, kā 
dzīvot ilgu un veselīgu mūžu. Tagad, kad mēs novērojam strauju urbanizāciju, iedzīvotāju novecošanos, vides piesārņojumu un ekoloģisko 
apdraudētību, veselības veicināšanai un sociālās labklājības pasākumiem ir jāpievērš aizvien lielāka uzmanība.

Sabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultāte ir vienīgā Latvijā, kur var apgūt plašu bakalaura un maģistra studiju programmu 
klāstu, kā arī unikālas studiju programmas. Pie mums iegūsi starptautisku pieredzi izvēlētajā veselības aprūpes jomā. Mēs lepojamies 
ar kvalitatīvu izglītību un studentiem, kas kļūst par nākotnes sabiedrības veselības un sociālās labklājības novatoriem un nozares 
līderiem! 

Mēs piedāvājam apgūt ne tikai teicamas zināšanas, bet arī izcilas profesionālās prasmes mūsu Medicīnas izglītības tehnoloģiju centrā, 
kur drošā vidē var veikt augsta riska situācijas un uzdevumus. Tu varēsi praktizēt un atkārtot procedūras un manipulācijas, mācoties no 
savām kļūdām, līdz sasniegsi atbilstošu rezultātu un jutīsies pilnīgi droši praktiskām nodarbībām slimnīcā. Tā mēs garantējam drošību 
mūsu pacientiem! 

Fakultāte ir Eiropas Savienības Veselības skolu asociācijas biedre. Studiju programmu veidošanā un īstenošanā tiek ņemti vērā starptautiski 
ieteikumi, vadlīnijas un jaunākās zinātniskās atziņas, lai ik gadu pilnveidotu studiju procesu.

Prof. Inga Millere
Sabiedrības veselības un sociālās labklājības
fakultātes dekāne
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Profesionālā bakalaura studiju programma

Bakalaura grāds veselības aprūpē un medicīnas māsas 
kvalifikācija

12/84 Budžeta studiju vietas PLK 4 gadu studijām / 1 gada studijām

12/84 Maksas studiju vietas PLK 4 gadu studijām / 1 gada studijām

Studiju ilgums:
4 gadi vai 1 gads (atkarībā no iepriekš iegūtās izglītības)

PLK Pilna laika klātiene

AK Programma akreditēta

Uzņemšanas prasības:
• 4 gadu studijām:

• Iepriekš iegūta vidējā izglītība
• CE sertifikāts bioloģijā, latviešu valodā
• CE sertifikāts svešvalodā vai starptautiskas testēšanas 

institūcijas pārbaudījuma dokuments
• Gada atzīme bioloģijā vai dabas zinātnēs

• 1 gada studijām:
• Iepriekš iegūta 1. līmeņa profesionālā augstākā izglītība  

un medicīnas māsas kvalifikācija (120 KP)
• CE latviešu valodā
• CE sertifikāts svešvalodā vai starptautiskas testēšanas 

institūcijas pārbaudījuma dokuments
• Objektīvi strukturētais profesionālās piemērotības pārbaudījums

EUR PLK: 1400 EUR gadā

Ko programma piedāvā?
Apgūsi māsas profesijas būtību un ētiku, veselības un pacientu aprūpes vispārīgos 
principus – pacientu aprūpes plānošanu, nodrošināšanu un novērtēšanu. 
Prioritāte būs cilvēka anatomija, fizioloģija un uzvedība, kā arī fiziskās un sociālās 
vides ietekme uz cilvēka veselību. Apgūsi pacientu vispārējās aprūpes plānošanu 
un prasmi strādāt komandā, lai organizētu pacientu vispārējo aprūpi. Mācēsi 
izglītot pacientus un viņu ģimenes locekļus veselības aprūpes jautājumos.
Ko apgūšu studijās?
1. un 2. studiju gads: zināšanas par cilvēku un tā organismu, apgūstot teorētiskās 
zināšanas – anatomiju, bioloģiju un ģenētiku, funkcionālo un patoloģisko 
fizioloģiju, medicīnisko bioķīmiju, filozofiju, psiholoģiju, pedagoģiju, veselības 
aprūpi juridiskos un starppersonu saskarsmes aspektos.
3. un 4. studiju gads: klīniskie priekšmeti – aprūpes process un māszinību 
teorijas, aprūpes filozofija, dažādu specifisku jomu pacientu aprūpe, neatliekamā 
palīdzība un reanimatoloģija, prakse ambulatorās un stacionārās klīnikās kādā 
no septiņām māsu pamatspecialitātēm, pētniecības metodes un bakalaura darba 
izstrāde.
Par ko varu kļūt?
Medicīnas māsa strādā veselības aprūpes iestādēs un sabiedrības veselības 
jomā, patstāvīgi veicot pacientu aprūpi, vadot pacientu aprūpes darbu, izglītojot 
pacientus un sabiedrību. Darbojas klīnikās, ģimenes ārstu praksēs un veselības 
centros, doktorātos, kā arī institūcijās, kas koordinē pacientu aprūpi.
Ko studēt tālāk?
Studijas iespējams turpināt RSU maģistrantūras māszinību, sabiedrības veselības, 
uzturzinātnes, mākslas terapijas, sociālā darba, veselības vadības, biomedicīnas  
u. c. jomās.

Māszinības

Lasi un lejuplādē ejustudet.rsu.lv!
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Profesionālā bakalaura studiju programma

Bakalaura grāds veselības aprūpē un sabiedrības veselības 
speciālista kvalifikācija

24 Budžeta studiju vietas PLK

3 Maksas studiju vietas PLK

Studiju ilgums: 4 gadi

PLK Pilna laika klātiene

AK Programma akreditēta

Uzņemšanas prasības:
• Iepriekš iegūta vidējā izglītība
• CE sertifikāts latviešu valodā, matemātikā
• CE sertifikāts svešvalodā vai starptautiskas testēšanas 

institūcijas pārbaudījuma dokuments

EUR PLK: 1710 EUR gadā

Ko programma piedāvā?
Zināšanas par veselību ietekmējošajiem faktoriem, aktuālām sabiedrības 
veselības problēmām un to novēršanas iespējām. Gūsi  izpratni par veselības 
aprūpes politiku un prasmes veikt cilvēka dzīves vides novērtēšanu. Apgūsi 
iemaņas veselīga dzīvesveida veicināšanas programmu izstrādē un īstenošanā.
Ko apgūšu studijās?
1. studiju gads: medicīnas pamatdisciplīnas – anatomija, fizioloģija, bioloģija un 
mikrobioloģija, medicīniskā bioķīmija, fizika un sociālo zinātņu kursi – ētika un 
filozofija, psiholoģija, tiesību pamati, ekonomika un uzņēmējdarbība, pedagoģija.
2. studiju gads: preklīniskie un klīniskie studiju kursi – iekšķīgo slimību pamati, 
ķirurģiskās slimības, sievietes veselība, sociālā pediatrija, infekcijas slimības, 
medicīniskā psiholoģija, arodmedicīna, uztura mācība.
3. un 4. studiju gads: specifiskie studiju kursi – sabiedrības veselība, veselības 
veicināšana un profilakse, statistika, vides un darba veselība, sociālā medicīna, 
pārtikas nekaitīgums, kvalitātes vadība u. c., prakse.
Par ko varu kļūt?
Absolventi strādā par sabiedrības veselības speciālistiem valsts, privātajā vai 
nevalstisko organizāciju sektorā kādā no sabiedrības veselības jomām – veselības 
veicināšanā, profilaksē un izglītībā, veselības aprūpes organizācijā, politikas 
plānošanā un īstenošanā, epidemioloģijā un veselības statistikā, pārtikas drošības 
un uztura kvalitātes nodrošināšanā, darba un vides drošības uzraudzībā, epidēmiju 
un infekcijas slimību novēršanā un higiēnas pasākumu nodrošināšanā.
Ko studēt tālāk?
Studijas var turpināt RSU maģistrantūras biomedicīnas, veselības vadības, 
māszinību, sabiedrības veselības, sociālā darba, mākslas terapijas un uzturzinātnes 
jomā.

Sabiedrības veselība

Lasi un lejuplādē ejustudet.rsu.lv!
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Sociālais darbs

Profesionālā bakalaura studiju programma

Bakalaura grāds sociālajā darbā un sociālā darbinieka kvalifikācija

12 Budžeta studiju vietas PLK

12/12 Maksas studiju vietas PLK/NLK

Studiju ilgums:
PLK – 4 gadi
NLK – 4,5 gadi

PLK/NLK Pilna laika klātiene un nepilna laika klātiene

AK Programma akreditēta

Uzņemšanas prasības:
• Iepriekš iegūta vidējā izglītība
• CE sertifikāts latviešu valodā
• CE sertifikāts svešvalodā vai starptautiskas  

testēšanas institūcijas pārbaudījuma dokuments

EUR PLK: 1450 EUR gadā
NLK: 1280 EUR gadā

Ko programma piedāvā?
Analizēt procesus sociālajā vidē un novērtēt cilvēku sociālās vajadzības. No 
pieredzējušiem pasniedzējiem apgūsi, kā organizēt un vadīt speciālistu komandu 
un lietot problēmu risināšanas un konsultēšanas metodes. Pratīsi organizēt 
sociālo resursu piesaisti problēmu risināšanā.

Ko apgūšu studijās?
1. studiju gads: ievads profesijā, studējot valsts un tiesību pamatus, sociālās 
drošības jautājumus un sociālā darba organizāciju pašvaldībās un sociālo 
pakalpojumu sniedzēju institūcijās. Prakse pašvaldībās.
2. studiju gads: sociālā politika, sociālā likumdošana, sociālā darba teorija un  
metodes, sarunas vadīšana un konsultēšana, sociālā psiholoģija, prakse 
institūcijās.
3. studiju gads: ģimenes politika, bērnu un ģimenes tiesības un sociālās 
garantijas, sociālais darbs ar ģimeni, uzņēmējdarbības profesionālā kompetence, 
prakse institūcijās.
4. studiju gads: psihiatrija un narkoloģija, sociālo pētījumu metodes, profesionālā 
prakse, bakalaura darba izstrāde un aizstāvēšana.

Par ko varu kļūt?
Strādāt valsts un pašvaldību institūcijās, kas novērtē klienta sociālo vidi un  
apstākļus – plāno, koordinē un organizē sociālā atbalsta pakalpojumus pašval-
dībās, pēta sociālās vajadzības un izstrādā priekšlikumus problēmu mazināšanā 
sabiedrībā.

Ko studēt tālāk?
Studijas iespējams turpināt RSU maģistrantūrā sociālā darba jomā.

Lasi un lejuplādē ejustudet.rsu.lv!
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Vecmāte

Profesionālā bakalaura studiju programma

Bakalaura grāds veselības aprūpē un galvenās vecmātes 
kvalifikācija

15 Budžeta studiju vietas PLK

12 Maksas studiju vietas PLK

Studiju ilgums:
4 gadi

PLK Pilna laika klātiene

AK Programma akreditēta

Uzņemšanas prasības:
• Iepriekš iegūta vidējā izglītība
• CE sertifikāts latviešu valodā
• CE sertifikāts svešvalodā vai starptautiskas testēšanas 

institūcijas pārbaudījuma dokuments
• Gada atzīme bioloģijā vai dabas zinātnēs
• Objektīvi strukturētais profesionālās piemērotības 

pārbaudījums (stājoties vēlākos studiju posmos)

EUR PLK: 1400 EUR gadā

Ko programma piedāvā?
Plašas zināšanas par seksuālo un reproduktīvo sistēmu, kas dos spējas 
argumentēti diskutēt par grūtnieču, dzemdētāju, nedēļnieču aprūpes kvalitātes 
pilnveidošanas pasākumiem. Iegūsi prasmes visa grūtniecības cikla vadīšanā – 
grūtniecības periods, dzemdību pieņemšana, jaundzimušā aprūpe.
Ko apgūšu studijās?
1. studiju gads:  ievads studijās par cilvēku un tā organismu – anatomija, 
histoloģija, embrioloģija, bioloģija, funkcionālā un patoloģiskā fizioloģija, 
medicīniskā bioķīmija un ģenētika, filozofija, psiholoģija un valodas.
2. studiju gads: padziļināti bāzes priekšmeti, nostiprinot zināšanas kursos par 
cilvēku un tā organismu.
3. studiju gads: klīniskie priekšmeti, kas ietver  profesionālās specializā- 
cijas kursus – fizioloģiskas grūtniecības, dzemdību, pēcdzemdību perioda aprūpe 
un vadīšana, patoloģiskas  grūtniecības, dzemdību, pēcdzemdību perioda 
aprūpe, neonatoloģija, ginekoloģija, klīniskās aprūpes pamati, anestezioloģija 
un reanimatoloģija dzemdniecībā, neatliekamā palīdzība, teorētisko zināšanu 
lietošana praksē klīnikās.
4. studiju gads: pedagoģijas pamati, vecmātes darba organizācija un vadība, 
publiskās tiesības un vecmātes darba juridiskie aspekti, projektu izstrādes 
un vadīšanas pamati, pētniecības metodes un statistika, lietvedības pamati, 
bakalaura darba izstrāde.
Par ko varu kļūt?
Absolventi strādā ģimenes aprūpes un konsultāciju centros, ginekologu 
privātpraksēs, doktorātos, dzemdību palīdzības stacionāros.
Ko studēt tālāk?
Studijas iespējams turpināt RSU maģistrantūrā māszinību, sabiedrības vese-
lības, uzturzinātnes, mākslas terapijas, sociālā darba, veselības vadības, 
biomedicīnas u. c. jomās.

Lasi un lejuplādē ejustudet.rsu.lv!
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Veselības sporta speciālists

1. līmeņa profesionālā studiju programma

Fitnesa trenera kvalifikācija

40 Maksas studiju vietas NLK

Studiju ilgums: 2,5 gadi

NLK Nepilna laika klātiene

AK Programma akreditēta

Uzņemšanas prasības:
• Iepriekš iegūta vidējā izglītība
• CE sertifikāts latviešu valodā
• CE sertifikāts svešvalodā vai starptautiskas testēšanas 

institūcijas pārbaudījuma dokuments
• Objektīvi strukturētais profesionālās piemērotības 

pārbaudījums

EUR NLK: 1200 EUR gadā

Ko programma piedāvā?
Programma sagatavo augsti kvalificētus, konkurētspējīgus un atbildīgus 
veselības sporta (fitnesa) trenerus, kuri spēj radoši un profesionāli darboties 
veselības sporta  sfērā, efektīvi izmantot savas zināšanas un prasmes klientu 
veselības nostiprināšanā, uzlabošanā un slimību profilaksē.
Ko apgūšu studijās?
1. studiju gads: vispārizglītojošie un nozares kursi – neatliekamā palīdzība, 
bioloģija, profesionālā ētika, vispārējā un sporta psiholoģija, veselības 
pedagoģija, anatomija, sporta fizioloģija, sporta bioķīmija, biomehānika, sporta 
un fitnesa terminoloģija angļu valodā, veselības sporta pamati, veselīga uztura 
pamati, ieskats dažādos fitnesa nodarbību veidos. 
2. studiju gads: nozares studiju kursi – sporta teorija, treniņu teorija un metodika, 
kinezioloģija, klasiskās un sporta masāžas pamati, sporta un fitnesa uzturs, 
fizioterapijas pamati, sporta medicīna, profesionālie studiju kursi specializācijās 
“Aerobika”, “Veselības vingrošana”, “Trenažieri”, “Pilates” – pamati un 
terminoloģija, vingrinājumu metodes dažādiem sagatavotības līmeņiem. 
3. studiju gads: apgūto teorētisko zināšanu un praktisko iemaņu izmantošana 
praksē fitnesa iestādēs darbā ar klientiem, teorētiskie kursi, kas saistīti ar 
ekonomiku un uzņēmējdarbību, kvalifikācijas darba izstrāde.
Par ko varu kļūt?
Absolventi var strādāt par treneriem fitnesa iestādēs, vadot nodarbības un 
sniedzot individuālas konsultācijas, sastādot individuālas treniņu programmas, 
izglītojot klientus par dažādiem fiziskajiem vingrinājumiem un to nozīmi veselības 
nostiprināšanā.
Ko studēt tālāk?
Studijas iespējams turpināt vēlākos studiju posmos RSU bakalaura programmā 
veselības sporta jomā.

Lasi un lejuplādē ejustudet.rsu.lv!
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Veselības sports
Nākamā uzņemšana — 2018. gada janvārī

Akadēmiskā bakalaura studiju programma

Veselības zinātņu bakalaura grāds veselības sportā

12 Maksas studiju vietas NLK

Studiju ilgums: 2 gadi

NLK Nepilna laika klātiene

AK Programma akreditēta

Uzņemšanas prasības:
• Iepriekš iegūta izglītība - 1. līmeņa profesionālā augstākā 

izglītība ar fitnesa trenera kvalifikāciju
• CE sertifikāts latviešu valodā
• CE sertifikāts svešvalodā vai starptautiskas testēšanas 

institūcijas pārbaudījuma dokuments
• Eseja

EUR NLK: 1019 EUR gadā

Ko programma piedāvā?
Iegūsi zināšanas par veselīga sporta un dzīvesveida teorētiskajiem un praktiskajiem 
pamatiem, fiziskas slodzes dozēšanas principiem un dažādu vingrinājumu veidu 
izmantošanu atkarībā no vecuma, dzimuma un fiziskās kondīcijas. 
Studēsi treniņu procesa plānošanu un programmu veidošanu, fitnesa nodarbību 
organizēšanu un sporta klubu vadīšanu. 
Mācīsies par slimību riska faktoriem un to ietekmes mazināšanu, fiziskajām 
aktivitātēm slimību profilaksē un vingrinājumu izvēli, lai novērstu veselības 
problēmas.
Ko apgūšu studijās?
1. studiju gads:  ievads specialitātē, apgūstot sporta teorētiskos pamatus fizio-
loģijā, bioķīmijā, biomehānikā, uzturā un higiēnā, medicīnas pamatdisciplīnas – 
anatomiju, fizioterapiju, rehabilitāciju, kā arī ētiku, pedagoģiju, valodas u. c.
2. studiju gads: profesionālās specializācijas mācību kursi – aerobika, veselības 
vingrošana, trenažieri u. c.
3. studiju gads: aerobika ūdenī, pilates, medicīnas cigun, deju un kustību terapija, 
nūjošana, veselības vingrošana, velonodarbības telpās, kā arī reklāma un sabied-
riskās attiecības.
4. studiju gads:  izvēles priekšmeti – peldēšana, slēpošana, slidošana, skrituļ-
slidošana, vingrošana grūtniecēm, Feldenkreisa metode, personības teorija u. c.
Par ko varu kļūt?
Veselības sporta speciālisti veicina un popularizē fitnesa un veselības nozares 
attīstību, sekmējot sabiedrības fiziskās veselības nostiprināšanu un veselības 
profilaksi Latvijā. Absolventi strādā veselības sporta klubos, organizācijās un 
federācijās, veido savus uzņēmumus un izstrādā nodarbības atbilstoši katra cilvēka 
fiziskajam stāvoklim un mērķim, ko viņš vēlas sasniegt.
Ko studēt tālāk?
Studijas var turpināt RSU maģistrantūrā sabiedrības veselības jomās.

Lasi un lejuplādē ejustudet.rsu.lv!
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Māszinības

Akadēmiskā maģistra studiju programma

Veselības zinātņu maģistra grāds

10 Budžeta studiju vietas PLK

12 Maksas studiju vietas PLK

Studiju ilgums: 2 gadi

PLK Pilna laika klātiene

AK Programma akreditēta

Uzņemšanas prasības:
• Iepriekš iegūta augstākā izglītība - bakalaura grāds veselības 

aprūpes nozarēs, veselības aprūpē, kā arī sociālajā aprūpē, 
sociālajās un cilvēkrīcības zinātnēs – ar nosacījumu, ka 
iepriekš iegūta māsas, vecmātes vai ārsta palīga profesionālā 
kvalifikācija

• Strukturēta eseja par potenciālo maģistra darba tēmu, kura 
satur pētījuma aktualitātes pamatojumu, mērķi, hipotēzi, 
pētījuma izlases un metodoloģijas aprakstu, literatūras sarakstu

• Publikāciju (ja tādas ir) kopijas

EUR PLK: 1640 EUR gadā

Ko programma piedāvā?
Padziļināsi zināšanas pētniecības metodoloģijā, uz pierādījumiem balstītas 
aprūpes pieejā veselības aprūpē, veselības veicināšanā, izglītības programmu 
plānošanā un realizācijā, veselības aprūpes iestāžu darba organizēšanā un tiesību 
aspektos. Spēsi patstāvīgi izmantot uz pierādījumiem balstītu teoriju, metodes 
un problēmu risināšanas prasmes, lai veiktu pētniecisku darbību, piedalītos 
veselības aprūpes profesionāļu izglītības programmu plānošanā un realizācijā, 
vadītu un organizētu aprūpes darbu veselības aprūpes sistēmā.

Ko apgūšu studijās?
1. studiju gads: kvalitātes vadība pacientu aprūpē, tirgus ekonomikas pamati un  
menedžments, pētniecības un statistikas metodes, klīniskie pētījumi, māszinību 
teorijas pētniecībā un praksē, sāpju medicīna, klīniskā farmakoloģija un medika-
mentozās aprūpes vadīšana, projektu vadība veselības aprūpē u. c.
2. studiju gads: pētniecības metodes, veselības aprūpes izglītības programmu 
plānošana un realizācija, komunikācija un terapeitisku attiecību vadīšana, 
publiskās tiesības un lietvedība. Maģistra darba izstrāde un aizstāvēšana.

Par ko varu kļūt?
Programmas absolventi turpina darbu dažāda līmeņa veselības aprūpes iestā-
dēs, organizējot un vadot aprūpes darbu, strādā koledžās un augstskolās par 
docētājiem un prakšu vadītājiem, piedalās klīnisko pētījumu realizācijā.

Ko studēt tālāk?
Studijas iespējams turpināt RSU doktorantūrā medicīnas jomā.

Lasi un lejuplādē ejustudet.rsu.lv!
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Sabiedrības veselība

Akadēmiskā maģistra studiju programma

Veselības zinātņu maģistra grāds veselības aprūpē

10 Budžeta studiju vietas PLK

12 Maksas studiju vietas PLK

Studiju ilgums: 2 gadi

PLK Pilna laika klātiene

AK Programma akreditēta

Uzņemšanas prasības:
• Iepriekš iegūta augstākā izglītība - bakalaura grāds vai  

2. līmeņa profesionālā augstākā izglītība veselības aprūpē, 
medicīnā, zobārstniecībā un farmācijā, dabas zinātnēs, vides 
zinātnēs, pārtikas zinātnēs, sociālajās zinātnēs  
vai tai pielīdzināma augstākā izglītība

• Publikāciju (ja tādas ir) kopijas
• Kompleksais pārbaudījums – rakstveida eseja par aktuālu 

sabiedrības veselības problēmu un epidemioloģijas uzdevums

EUR PLK: 1780 EUR gadā

Ko programma piedāvā?
Studējot uzzināsi par sabiedrības veselības problēmu cēloņiem un to iespējamiem 
risinājumiem. Gūtās teorētiskās zināšanas par sabiedrības veselību varēsi likt 
lietā pētnieciskajos uzdevumos un praksē. Zinātnisku pētījumu veikšana un uz to 
balstītu lēmumu pieņemšana.

Ko apgūšu studijās?
1. studiju gads: sabiedrības veselības teorija, pētniecības metodoloģija, epidemio-
loģija, kvalitatīvās pētniecības metodes, statistika, globālā veselība, veselības aprūpes 
ekonomika u. c. 
2. studiju gads: specifisku zināšanu apguve aktuālās sabiedrības veselības jomās –  
veselības veicināšanas politika un prakse, veselības aprūpes menedžments, medi-
cīnas tiesības, profesionālā ētika, komunikācija un sabiedriskās attiecības, projektu 
vadība, ārkārtas epidemioloģisko situāciju uzraudzība, reģistru izmantošana 
pētniecībā, vides veselība un kvalitātes modelēšana, sociālās uzņēmības veidošanās, 
starpkultūru komunikācija un pētniecības metodes, maģistra darba izstrāde u. c. 

Par ko varu kļūt?
Absolventi var strādāt sabiedrības veselības pamatjomās gan kā analītiķi ar vese-
lību un veselības aprūpi raksturojošiem datiem, gan uzraugot un mazinot veselības 
kaitējumus vidē un darbā, nodrošinot pārtikas aprites nekaitīgumu, dzeramā 
ūdens drošumu, organizējot dažāda līmeņa veselības veicināšanas un profilakses 
darbības, strādājot ar veselības politikas veidošanu un ieviešanu.

Ko studēt tālāk?
Studijas iespējams turpināt RSU doktorantūrā medicīnas jomā.

Lasi un lejuplādē ejustudet.rsu.lv!
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Sociālais darbs ar bērniem un jauniešiem
Starptautiska studiju programma sadarbībā ar Mīkola Romera Universitāti (LT), tiek īstenota angļu valodā

Profesionālā maģistra studiju programma

Maģistra grāds sociālajā darbā  un sociālā darbinieka kvalifikācija

10 Maksas studiju vietas PLK

Studiju ilgums atkarībā no iepriekš iegūtās izglītības: 
1,5 vai 2 gadi  

PLK Pilna laika klātiene

AK Programma licencēta

Uzņemšanas prasības:
• 1,5 gadu studijām:

• profesionālais bakalaura grāds sociālajā darbā vai sociāli karitatīvajā 
darbā 

• 2 gadu studijām:
• bakalaura grāds vai tam pielīdzināms grāds, vai profesionālā 

augstākā izglītība sociālajā vai humanitārajās zinātnēs (pedagoģijā, 
sociālajā pedagoģijā, socioloģijā, vadībzinībās, tiesībās komunikācijas 
zinātnē vai psiholoģijā), veselības aprūpē vai rehabilitācijā un vismaz 
1 gada darba pieredze sociālās labklājības institūcijās sociālā darba 
specialitātē (jāiesniedz izvērsts profesionālās darbības apraksts)

vai
•  bakalaura grāds vai augstākā izglītība ar apgūtiem sociālo zinību un 

tiesību zinību studiju pamata kursiem vismaz 10 KP apjomā un vismaz 
1 gada darba pieredze sociālās labklājības institūcijās sociālā darba 
specialitātē (jāiesniedz izvērsts profesionālās darbības apraksts)

EUR PLK: 1800 EUR gadā

Ko programma piedāvā?
Zināšanas par sociālā darba teorētiskajiem modeļiem, interaktīvām metodēm 
darbā ar bērniem un jauniešiem, starpkultūru sadarbību, atšķirīgu jauniešu 
grupu sociālkulturālo iekļaušanu, biopsihosociālajiem aspektiem un sociālo 
darbu ar ģimeni.

Ko apgūšu studijās?
Kvantitatīvo un kvalitatīvo pētījumu vadīšanu, teorētiskās pieejas kritisko analīzi, 
prakses mijiedarbību par starpkultūru komunikācijas fenomenu mūsdienu 
pasaulē, sociālā darba intervenci darbā ar bērniem un jauniešiem. Gūsi prasmes 
sistemātiski analizēt un novērtēt sociālā darba teorētisko modeļu principus 
un tehnikas, izvēlēties un lietot atbilstošas rezultātu analīzes stratēģijas un 
instrumentus, izdarīt secinājumus, projektēt efektīvākās problēmu risināšanas 
pieejas praksē ar bērniem un ģimenēm.

Par ko varu kļūt?
Absolventi strādā institūcijās, kur sociālais darbinieks veic individuālu darbu ar 
klientu, institūcijās, kuras piedalās politikas dokumentu un stratēģiju izstrādē. 
Var strādāt sociālajos dienestos, krīzes centros, klīnikās, bērnu sociālās aprūpes 
un rehabilitācijas centros un nevalstiskās organizācijās, kas nodarbojas ar 
sociālu problēmu risināšanu, un daudz kur citur.

Ko studēt tālāk?
Studijas iespējams turpināt RSU doktorantūrā socioloģijas jomā.

Lasi un lejuplādē ejustudet.rsu.lv!
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Sociālais darbs

Profesionālā maģistra studiju programma

Maģistra grāds sociālajā darbā un sociālā darbinieka kvalifikācija

12/12 Maksas studiju vietas PLK/NLK

Studiju ilgums: 1,5 vai 2 gadi  
PLK - 1,5 vai 2 gadi (atkarībā no iepriekš iegūtās izglītības)
NLK - 2 vai 2,5 gadi  (atkarībā no iepriekš iegūtās izglītības)

PLK/NLK Pilna laika klātiene un nepilna laika klātiene

AK Programma akreditēta

Uzņemšanas prasības:
• Studijām PLK - 1,5 gadi, NLK - 2 gadi:

• profesionālais bakalaura grāds sociālajā darbā vai sociāli karitatīvajā 
darbā 

• Studijām PLK - 2 gadi, NLK - 2,5 gadi:
• bakalaura grāds vai tam pielīdzināms grāds, vai profesionālā augstākā 

izglītība sociālajā vai humanitārajās zinātnēs (pedagoģijā, sociālajā 
pedagoģijā, socioloģijā, vadībzinībās, tiesībās komunikācijas zinātnē 
vai psiholoģijā), veselības aprūpē vai rehabilitācijā un vismaz 1 gada  
darba pieredze sociālās labklājības institūcijās sociālā darba 
specialitātē (jāiesniedz izvērsts profesionālās darbības apraksts)

vai
•  bakalaura grāds vai augstākā izglītība ar apgūtiem sociālo zinību un 

tiesību zinību studiju pamata kursiem vismaz 10 KP apjomā un vismaz 
1 gada darba pieredze sociālās labklājības institūcijās sociālā darba 
specialitātē (jāiesniedz izvērsts profesionālās darbības apraksts)

EUR PLK: 1450 EUR gadā
NLK: 1125  EUR gadā

Ko programma piedāvā?
Medicīnisko zināšanu iekļaušanu sociālā darba izglītībā, specializējoties vienā 
no trīs interešu virzieniem: mediācija un psihosociālais darbs, organizāciju un 
sociālo pakalpojumu kvalitātes vadība, supervīzija sociālajā darbā.

Ko apgūšu studijās?
Iegūsi zināšanas par to, kā organizēt un vadīt sociālo darbu, izmantot kvalitātes 
novērtēšanas metodes sociālajās institūcijās, novērtēt riskus sociālo darbinieku 
darba vidē. Mācēsi atpazīt ģimeņu sociālās funkcionēšanas problēmas, izskaidrot 
uzvedības ģenētiskos faktorus, lietot psihoterapijas un grupu terapijas metodes. 
Apgūsi prasmi vadīt pārmaiņas problēmsituācijās, plānot, organizēt un vadīt 
sociālo darbu, orientēsies ES un Latvijas sociālo tiesību sistēmā.

Par ko varu kļūt?
Iegūtās zināšanas un prasmes nodrošinās spēju efektīvi darboties sociālās 
labklājības un veselības aprūpes pakalpojumu struktūrās, darboties pētniecībā un 
strādāt akadēmiskā vidē.

Ko studēt tālāk?
Studijas iespējams turpināt RSU doktorantūrā socioloģijas jomā.

Lasi un lejuplādē ejustudet.rsu.lv!
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Supervīzija

Profesionālā maģistra studiju programma

Profesionālais maģistra grāds pedagoģijā un supervizora 
kvalifikācija

15 Maksas studiju vietas PLK

Studiju ilgums: 2 gadi

PLK Pilna laika klātiene

AK Programma akreditēta

Uzņemšanas prasības:
• Bakalaura grāds sociālajās, humanitārajās vai cilvēkrīcības 

zinātnēs, veselības aprūpē, sociālajā labklājībā, pedagogu 
izglītībā vai izglītības zinātnēs 

• Vēlama darba pieredze profesijā - 30 stundu supervizora 
pieredze un vismaz 30 stundu profesionālās pilnveides pieredze

• Dzīves gājuma apraksts (CV)
• Pārrunas par motivāciju studijām

EUR PLK: 1730 EUR gadā

Ko programma piedāvā?
Izpratni par supervīziju kā mērķtiecīgi organizētu konsultatīvu un izglītojošu 
atbalstu, ko profesionālajā kontekstā saņem indivīds, grupa vai organizācija, 
pilnveidotu profesionālo kompetenci un profesionālās darbības kvalitāti.

Ko apgūšu studijās?
1. studiju gads: apgūsi supervīzijas vēsturi un teorijas, profesionālo darbību, 
konsultēšanas un problēmu risināšanas metodes, individuālo un grupas 
supervīziju, supervizora personības kvalitātes, intervīzijas grupu, komandas un 
organizācijas supervīziju, pieaugušo pedagoģijas teorijas un metodes, pētījumu 
metodoloģiju.
2. studiju gads: apgūsi kvalifikācijas praksi, pētījuma datu apstrādi un analīzi. 
Noslēgumā – maģistra darba izstrāde un aizstāvēšana.

Par ko varu kļūt?
Par vienu no pirmajiem diplomētajiem supervizoriem Latvijā. Supervizors ir 
kādas noteiktas jau iepriekš apgūtas profesionālās nozares speciālists, kurš 
papildus ir ieguvis supervizora kvalifikāciju, lai sniegtu supervīzijas pakalpojumu.

Ko studēt tālāk?
Studijas iespējams turpināt RSU doktorantūrā sociālo zinātņu jomā.

Lasi un lejuplādē ejustudet.rsu.lv!
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Uzturzinātne
Starpaugstskolu studiju programma sadarbībā ar Latvijas Universitāti un Latvijas Lauksaimniecības universitāti

Akadēmiskā maģistra studiju programma

Veselības zinātņu maģistra grāds uzturzinātnē

10 Budžeta studiju vietas PLK

Studiju ilgums: 2 gadi

PLK Pilna laika klātiene

AK Programma akreditēta

Uzņemšanas prasības:
• Bakalaura vai maģistra grāds medicīnā vai zobārstniecībā, 

pārtikas ķīmijā, bioloģijā, ķīmijā, vides zinātnē, veselības 
zinātnēs (māszinībās, sabiedrības veselībā, ergoterapijā, 
fizioterapijā, rehabilitoloģijā, uzturzinātnē), farmācijā, bioloģijā, 
pārtikas zinībās un pārtikas zinātnē, sporta pedagoģijā, kā arī 
veterinārmedicīnā

• Dzīves gājuma apraksts (CV)
• Eseja (jāraksta uz vietas RSU)

Ko programma piedāvā?
Pamatzināšanas uzturzinātnē, pārtikas zinātnē, veselības zinātnē un teorētiskās 
un metodoloģiskās zināšanas pētnieciskajā darbībā. Studiju laikā iegūsi prasmes 
analizēt un ietekmēt uztura un pārtikas politikas attīstību, kā arī izvērtēt 
uzturvielu nepieciešamību dažādām cilvēku grupām.

Ko apgūšu studijās?
1. studiju gads: teorētiskās pamatzināšanas par uzturu un uzturpolitiku, pārtikas 
un uzturvielu ķīmija, pārtikas ražošanas pamati. Apgūsi prasmes sekmēt veselīga 
uztura pamatprincipu ieviešanu plašās sabiedrības grupās. Veiksi zinātniskās 
pētniecības darbu uztura, pārtikas, bioķīmijas vai toksikoloģijas jomās. 
2. studiju gads: pētnieciskās darbības prasmes, veicot patstāvīgus zinātniskos 
pētījumus, analizējot un ģenerējot jaunas idejas un alternatīvas pieejas 
sabiedrības veselības veicināšanai un ar uzturu saistīto slimību aizkavēšanai. 
Studiju noslēgumā tiek izstrādāts maģistra darbs.

Par ko varu kļūt?
Nodarboties ar pētniecību, strādāt pārtikas rūpniecībā un valsts institūcijās, 
kas nodarbojas ar uzturpolitikas veidošanu un izpildi. Var arī uzsākt akadēmisko 
karjeru un kļūt par docētāju augstskolā un citās izglītības iestādēs.

Ko studēt tālāk?
Studijas iespējams turpināt RSU doktorantūrā medicīnas jomā.
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Veselības psiholoģija

Profesionālā maģistra studiju programma

Maģistra grāds psiholoģijā un psihologa kvalifikācija

24 Maksas studiju vietas PLK

Studiju ilgums: 
2 vai 3 gadi (atkarībā no iepriekš iegūtās izglītības)

PLK Pilna laika klātiene

AK Programma akreditēta

Uzņemšanas prasības:
• 2 gadu studijām:

• 2. līmeņa profesionālā izglītība psiholoģijā (augstākā  
profesionālā izglītība psiholoģijā vai bakalaura izglītība  
psiholoģijā ar profesionālo kvalifikāciju)

• 3 gadu studijām:
• sociālo zinātņu bakalaura grāds psiholoģijā

• Dzīves gājuma apraksts (CV)
• Pārrunas par pētnieciskajām interesēm un motivāciju studijām

EUR PLK: 2110 EUR gadā

Ko programma piedāvā?
Izpratni par psiholoģijas teorijām un koncepcijām veselības un konsultatīvajā 
psiholoģijā. Spēsi veikt indivīda un grupas izpēti un izvērtēšanu, sniegt 
psiholoģisko palīdzību un plānot un īstenot psiholoģiskās intervences. Varēsi 
īstenot ētisko atbildību, izprotot savas darbības iespējamo ietekmi uz indivīdu, 
grupu vai sabiedrību. 

Ko apgūšu studijās?
Psihologa darbam nepieciešamās kompetences: psihologa profesionālo darbību, 
psiholoģisko izpēti un palīdzības metodes – īstermiņa konsultēšanu, kognitīvās un 
uzvedības terapiju, krīžu un traumu psiholoģiju u. c. Studēsi veselības uzvedību un  
uztveri, organisma funkciju regulāciju un veselību, pētījumu metodoloģiju u. c.  
Varēsi izvēlēties vienu no specializācijām: veselības psiholoģija – klīniskā 
veselības psiholoģija, veselības un slimības psihosociālie aspekti un psihosociālā 
rehabilitācija, darba veselības psiholoģija un sabiedrības veselība; konsultatīvā 
psiholoģija – individuālā konsultēšana, grupu konsultēšana un psihoterapija, 
sistēmiskā pieeja konsultēšanā, kreativitāte psiholoģiskajā palīdzībā. 

Par ko varu kļūt?
Strādāt valsts un pašvaldību iestādēs, uzņēmumos un privātpraksēs, sniedzot 
psiholoģisko palīdzību klientiem / pacientiem. 

Ko studēt tālāk?
Studijas iespējams turpināt RSU doktorantūrā vai arī ārzemēs.
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Attīstību virza personības… Tehnoloģijas seko!

Mums ir patiess prieks un lepnums, ka Zobārstniecības studijās  tehnoloģijas un vide, docētāji un studējošie ir labāko Eiropas univer-
sitāšu līmenī. Sadarbība ar Baltijas un citu Eiropas valstu universitātēm, kā arī darbība starptautiskās organizācijās ir virzošais spēks 
attīstībai, profesionālo zināšanu pilnveidošanai un studiju kvalitātes uzlabošanai. 

Zobārstniecības prasmju apgūšana notiek ar mūsdienīgām IT tehnoloģijām aprīkotās klīniku telpās, modernām video novērošanas 
iekārtām, ar plaši pieejamām nozares literatūras datu bāzēm un modernāko aparatūru. Studentu klīniskajai apmācībai Stomatoloģijas 
institūtā tiek nodrošināta mūsdienīga infrastruktūra ar digitālām vizuālās diagnostikas iespējām un darbā izmantojamiem jaunākās 
paaudzes materiāliem un instrumentiem. 

Katru gadu fakultātes mācību telpu durvis ver jauni, zinoši un zinātkāri studenti ar sapni par zobārsta profesiju. Ja tas ir arī Tavs sapnis, 
tad no sirds novēlu izturēt konkursu, apgūt profesiju un kļūt par prasmīgu un mīlētu zobārstu!

Prof. Ilga Urtāne
Zobārstniecības fakultātes dekāne
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Zobārstniecība

2. līmeņa profesionālā studiju programma

Zobārsta grāds

24 Budžeta studiju vietas PLK

8 Maksas studiju vietas PLK

Studiju ilgums: 5 gadi

PLK Pilna laika klātiene

AK Programma akreditēta

Uzņemšanas prasības:
• Iepriekš iegūta vidējā izglītība
• CE sertifikāts ķīmijā, bioloģijā, latviešu valodā
• CE sertifikāts svešvalodā vai starptautiskas testēšanas 

institūcijas pārbaudījuma dokuments
• Objektīvi strukturētais profesionālās piemērotības 

pārbaudījums

EUR PLK: 11 500 EUR gadā

Ko programma piedāvā?
Zināšanas par mutes dobuma un zobu slimībām un to saistību ar cilvēka 
organisma funkcionēšanu normālos un patoloģiskos stāvokļos. Programmas 
apguves laikā gūsi iemaņas pacientu mutes dobuma un zobu izmeklēšanā, 
slimības cēloņu noteikšanā un kompleksā ārstēšanā.

Ko apgūšu studijās?
1. studiju gads: tiek apgūti bāzes priekšmeti – teorija par cilvēka organisma 
uzbūvi, bioloģija, ķīmija, fizika, ar zobārstniecību saistīti kursi, kā arī filozofija, 
ētika, latīņu un angļu valoda.
2. studiju gads: preklīniskās studijas; turpinās studijas par cilvēka organisma 
uzbūvi un funkcijām.
3.–5. studiju gads: klīniskās studijas, kuru laikā tiek apgūta periodontoloģija, 
mutes gļotādas slimību un citu preklīnikas kursa priekšmetu praktiska apgūšana 
darbā ar pacientu, turpinās mutes dobuma studijas, vispārklīnisko kursu pamati, 
studijas ortodontijā un sabiedrības veselības aprūpē.

Par ko varu kļūt?
Absolventi pēc valsts pārbaudījuma nokārtošanas ir tiesīgi saņemt Latvijas 
Zobārstu asociācijas sertifikātu un patstāvīgi praktizēt vispārējā zobārstniecībā.

Ko studēt tālāk?
Iespējams tālāk paaugstināt kvalifikāciju, izglītojoties pēcdiploma studiju 
programmās: ortodontijā, zobu protezēšanā, endodontijā, periodontoloģijā, 
bērnu zobārstniecībā vai mutes, sejas un žokļu ķirurģijā.

Lasi un lejuplādē ejustudet.rsu.lv!
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Zobu higiēnists

1. līmeņa profesionālā studiju programma

Zobu higiēnista kvalifikācija

30 Maksas studiju vietas PLK

Studiju ilgums: 2 gadi

PLK Pilna laika klātiene

AK Programma akreditēta

Uzņemšanas prasības:
• Iepriekš iegūta 1. līmeņa profesionālā augstākā izglītība (ar 

zobārstniecības asistenta, zobārstniecības māsas, zobu tehniķa, 
māsas vai feldšera kvalifikāciju)

• CE sertifikāts latviešu valodā
• CE sertifikāts svešvalodā vai starptautiskas testēšanas 

institūcijas pārbaudījuma dokuments
• Objektīvi strukturētais profesionālās piemērotības 

pārbaudījums

EUR PLK: 4200 EUR gadā

Ko programma piedāvā?
Zināšanas par mūsdienīgu sabiedrības veselības aprūpes metožu izmantošanu, 
darba organizēšanu zobārstniecības praksē un sabiedrības izglītošanu mutes 
slimību profilaksē. Gūsi iemaņas, lai sadarbībā ar zobārstu veiktu klīniski diag-
nostisku mutes izmeklēšanu, sastādītu un realizētu profilaktisko un klīnisko ārs-
tēšanas plānu. 
Praktizēsi mutes higiēnas aprūpi, identificējot riska grupas, kā arī nodrošināsi 
vispārējās un profesionālās ētikas prasības zobārstniecībā.

Ko apgūšu studijās?
1. studiju gads: tiek veidots priekšstats par normāliem un patoloģiskiem cilvēka  
organisma stāvokļiem un procesiem, apgūstot anatomiju, histoloģiju, mikrobioloģiju,  
farmakoloģiju, patoloģisko anatomiju un mutes morfoloģiju, terapeitisko un  
ķirurģisko stomatoloģiju u. c. Papildus – ētikas, filozofijas, pedagoģijas pamati, kā 
arī svešvalodas un prakse.
2. studiju gads: zobu protezēšana, ortodontija, dentālā rentgenoloģija, stomatolo-
ģisko slimību profilakse un bērnu zobārstniecība, kā arī neatliekamā medicīniskā  
palīdzība. Zobārstniecības disciplīnu praktiska apgūšana, uzsākot strādāt ar  
pacientiem klīnikā, noris prakse, pētnieciskais darbs, un pēc tam tiek aizstā- 
vēts kvalifikācijas darbs.

Par ko varu kļūt?
Absolventi strādā zobārstniecības praksēs un klīnikās, mutes veselības centros un 
nodaļās. Pēc diviem nostrādātiem gadiem kārto sertifikācijas eksāmenu Latvijas 
Zobu higiēnistu asociācijā un saņem profesionālās darbības sertifikātu.

Lasi un lejuplādē ejustudet.rsu.lv!
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RSU Liepājas filiāle

RSU Liepājas filiāle šobrīd ir vienīgā medicīniska profila 
izglītības iestāde Kurzemē. Sadarbībā ar Liepājas Reģionālo 
slimnīcu un citām veselības aprūpes iestādēm tiek nodrošināta 
studentu praktisko iemaņu apguve un profesionālu docētāju 
piesaiste. 

2015. gadā Liepājas filiālē tika pabeigta vērienīga  
rekonstrukcija - uzlabota mācību vide, atjaunota infrastruktūra 
un iegādāts jaunākais informācijas tehnoloģiju un manipulāciju 
kabinetu aprīkojums. 

Tālākie attīstības plāni ietver filiāles iesaistīšanos Liepājas 
pilsētas attīstības nodrošināšanā, sadarbību ar izglītības 
iestādēm Liepājas reģionā un sociālajiem partneriem, kā arī 
jaunu izglītības programmu izstrādi, sadarbojoties ar citām 
augstākās izglītības iestādēm Latvijā.
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RSU Sarkanā Krusta 
medicīnas koledža 
RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledža ir mūsdienīga, 
stabila un uzticama profesionālās izglītības iestāde, kas jau 
vairāk nekā 95 gadus sniedz augsti kvalificētu medicīnas un 
veselības aprūpes izglītību par valsts budžeta un privātiem 
finanšu līdzekļiem.
2010. gadā koledža kļuva par Rīgas Stradiņa universitātes 
daļu, un mēs lepojamies ar piederību vienai no lielākajām 
universitātēm Latvijā. 
Koledža nodrošina studiju satura apguvi augsti kvalificētu 
docētāju vadībā, praksi veselības un sociālās aprūpes 
iestādēs, brīvu pieeju plašam mācību literatūras un 
pakalpojumu klāstam, kā arī iespēju saņemt ikmēneša 
stipendiju.
Koledžai ir piešķirta Erasmus universitātes harta, kas 
studentiem sniedz iespēju doties praksē uz kādu no sadarbības 
augstskolām Erasmus+, kā arī NordPlus programmu ietvaros. 
Koledžas studenti aktīvi iesaistās Studentu pašpārvaldē, 
Operatīvajā vienībā un Latvijas Sarkanā Krusta jaunatnes 
nodaļā.
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Ārstniecība (ārsta palīgs)
Programma tiek īstenota RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledžā un RSU Liepājas filiālē

1. līmeņa profesionālā augstākā izglītība

Ārsta palīga kvalifikācija

70/36 Budžeta studiju vietas PLK (RSU SKMK)/(RSU LF)

10 Maksas studiju vietas PLK (RSU SKMK)

Studiju ilgums: 3 gadi

PLK Pilna laika klātiene

AK Programma akreditēta

Uzņemšanas prasības:
• Iepriekš iegūta vidējā izglītība
• CE sertifikāts latviešu valodā
• CE sertifikāts svešvalodā vai starptautiskas testēšanas 

institūcijas pārbaudījuma dokuments
• www.rsu.lv/fakultates/liepajas-filiale
• www.rcmc.lv 

EUR PLK: 1181 EUR gadā (RSU SKMK)

Ko programma piedāvā?
Zināšanas par cilvēka organismu un tā norisēm dažādos vecuma posmos un 
iemaņas pacienta izmeklēšanā un slimību diagnostikā. Studēsi ārstēšanu, 
neatliekamās palīdzības sniegšanu un profilakses pasākumu nodrošināšanu. 
Apgūsi komunikācijas prasmes, darba organizācijas un vadības iemaņas.

Ko apgūšu studijās?
1. studiju gads: psiholoģija, socioloģija, bioloģija un ģenētika, anatomija, 
fizioloģija, higiēna, farmakoloģija, latīņu valoda un medicīnas terminoloģija, 
propedeitika, pirmā palīdzība, kardiogrāfija, prakse medicīnas iestādēs.
2. studiju gads: vispārējā patoloģija, klīniskā farmakoloģija, ķirurģija, infekcijas 
slimības, speciālā medicīna, iekšķīgās slimības, dzemdniecība un ginekoloģija, 
pediatrija, nervu slimības, ekonomikas un uzņēmējdarbības pamati, pētniecība, 
profesionāli tehniskās iemaņas un prakse.
3. studiju gads: psihiatrija un mentālā aprūpe, toksikoloģija, onkoloģija, 
katastrofu medicīna, intensīvā terapija, pedagoģija, lietvedība, uzņēmējdarbība, 
profesionāli tehniskās iemaņas, kvalifikācijas prakse un kvalifikācijas darbs.

Par ko varu kļūt?
Par ārsta palīgu neatliekamajā medicīnā, ģimenes ārstu praksēs, ambulancēs, 
traumu punktos un citās veselības aprūpes iestādēs.

Ko studēt tālāk?
Studijas iespējams turpināt RSU bakalaura studijās māszinību un veselības 
aprūpes jomās.

Lasi un lejuplādē ejustudet.rsu.lv!
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Ārstnieciskā masāža
Programma tiek īstenota RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledžā un RSU Liepājas filiālē

1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma

Masiera kvalifikācija

6/3 Budžeta studiju vietas PLK (RSU SKMK)/(RSU LF)

30/20 Maksas studiju vietas PLK (RSU SKMK)/(RSU LF)

Studiju ilgums: 2 gadi

PLK Pilna laika klātiene

AK Programma licencēta

Uzņemšanas prasības:
• Iepriekš iegūta vidējā izglītība
• CE sertifikāts latviešu valodā
• CE sertifikāts svešvalodā vai starptautiskas testēšanas 

institūcijas pārbaudījuma dokuments
• www.rsu.lv/fakultates/liepajas-filiale
• www.rcmc.lv

EUR PLK: 1200 EUR gadā (RSU SKMK)
PLK: 1500 EUR gadā (RSU LF)

Ko programma piedāvā?
Zināšanas un prasmes anatomijā, fizioloģijā, klīniskajā medicīnā, masāžas veidos 
un izvēles nosacījumos. Studijās tiks apgūti dažādi masāžas veidi, kas veicina 
pacientu veselības, funkcionālā stāvokļa un labsajūtas uzlabošanos.

Ko apgūšu studijās?
1. studiju gads:  ievadkursi specialitātē, medicīnas terminoloģijā, svešvalodās, 
anatomijā, psiholoģijā, propedeitikā un staru diagnostikā. Tiek iegūtas praktiskas 
zināšanas klasiskajā masāžā, fizioloģijā un vispārējā patoloģijā, klīniskajā 
medicīnā un farmakoloģijā.
2. studiju gads: medicīniskā rehabilitācija, speciālās masāžas, pediatrija un bērnu 
masāža, neatliekamā medicīniskā palīdzība un civilā aizsardzība, pētniecības 
metodes, darba aizsardzība un ergonomika, prakse, kvalifikācijas darba izstrāde.

Par ko varu kļūt?
Par masieri profesionālās darbības veikšanai klīnikās, rehabilitācijas iestādēs, 
doktorātos, privātpraksēs.

Lasi un lejuplādē ejustudet.rsu.lv!
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Farmācija
Programma tiek īstenota RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledžā

1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma

Farmaceita asistents

8 Budžeta studiju vietas PLK

32 Maksas studiju vietas PLK

Studiju ilgums: 2,5 gadi

PLK Pilna laika klātiene

AK Programma licencēta

Uzņemšanas prasības:
• Iepriekš iegūta vidējā izglītība
• CE sertifikāts latviešu valodā
• CE sertifikāts svešvalodā vai starptautiskas testēšanas 

institūcijas pārbaudījuma dokuments
• www.rcmc.lv

EUR PLK: 1400 EUR gadā

Ko programma piedāvā?
Sagatavo veselības aprūpes speciālistu, kurš strādā farmaceita uzraudzībā, veic zāļu, 
veselības aprūpei un ķermeņa kopšanai lietojamo preču izsniegšanu, gatavo zāles 
pēc individuālām ārsta receptēm un ārstniecības iestāžu rakstveida pieprasījumiem. 
Informē pacientu par zāļu lietošanu saskaņā ar ārsta norādījumiem. 

Ko apgūšu studijās?
1.studiju gadā apgūst ētiku farmaceita asistenta praksē, sociālo farmāciju un farma- 
ceitisko aprūpi, farmācijas terminoloģiju svešvalodās, saskarsmes psiholoģiju un 
profesionālo komunikāciju, ekonomiku un uzņēmējdarbības pamatus, vidi un veselību, 
cilvēka anatomiju, fizioloģiju, ģenētiku un citoloģiju, augu un dzīvnieku bioloģiju, 
veselības aprūpes preču zinības, ķīmiju. 
2.studiju gadā apgūst pētniecības metodes, pedagoģiju, grāmatvedību,  patoloģiju, 
ķīmiju, farmakoloģiju, farmakognoziju, studiju praksi.
3.studiju gadā apgūst toksikoloģiju un pirmo palīdzību, rūpniecisko zāļu formas, prak-
tisko farmāciju un farmācijas likumdošanu, farmakoterapiju, studiju praksi, raksta 
kvalifikācijas darbu. 

Par ko varu kļūt?
Farmaceita asistents var strādāt aptiekās, slimnīcu aptiekās, farmācijas uzņēmumos, 
laboratorijās.

Ko studēt tālāk?
Studijas iespējams turpināt 2. līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmās 
farmācijā vai citās studiju programmās veselības aprūpē.

Lasi un lejuplādē ejustudet.rsu.lv!
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Māszinības
Programma tiek īstenota RSU Liepājas filiālē

1. līmeņa profesionālā augstākā izglītība

Medicīnas māsas kvalifikācija ar specializāciju vienā no medicīnas māsas 
pamatspecialitātēm (2 gadu studijām pēc medicīnas skolas absolvēšanas) 
vai Māsas kvalifikācija (3 gadu studijām)

12 Budžeta studiju vietas 3 gadu studijām

12/12 Maksas studiju vietas 2 gadu studijām / 3 gadu studijām

Studiju ilgums: 2 vai 3 gadi (atkarībā no iepriekš iegūtās izglītības)

PLK Pilna laika klātiene

AK Programma akreditēta

Uzņemšanas prasības:
• 2 gadu studijām

• Iepriekš iegūta vidējā izglītība un medicīnas skolas izglītība 
• CE sertifikāts latviešu valodā
• CE sertifikāts svešvalodā vai starptautiskas 

testēšanas institūcijas pārbaudījuma dokuments
• 3 gadu studijām

• Iepriekš iegūta vidējā izglītība
• CE sertifikāts latviešu valodā
• CE sertifikāts svešvalodā vai starptautiskas 

testēšanas institūcijas pārbaudījuma dokuments
• www.rsu.lv/fakultates/liepajas-filiale

EUR PLK: 1200 EUR gadā 2 gadu studijām; 1400 EUR 3 gadu studijām

Ko programma piedāvā?
Zināšanas par māszinību pamatjēdzieniem, pacientu pamatvajadzībām, pašap- 
rūpes vajadzībām un cilvēka fizioloģisko, garīgo un sociālo funkciju. Pārzināsi  
klīniskās procedūras, aprūpes procesu un tā posmus – novērtēšanu, problēmu 
noteikšanu, plānošanu, realizāciju, aprūpes izvērtēšanu. Veiksi pacientu aprūpi 
dažādās vecuma grupās, spēsi veikt ārstnieciskās un diagnostiskās procedūras 
stacionētiem un ambulatoriem pacientiem atbilstoši klīniskajiem procedūru 
standartiem. 
Ko apgūšu studijās?
1. studiju gadā apzina māsas profesijas būtību, pacientu tiesības, iegūst zināšanas 
zinātņu nozarēs, kuras ir pacientu vispārējās aprūpes pamatā: izpratni par anatomiju 
un fizioloģijas procesiem, fiziskās un sociālās vides ietekmi uz cilvēka veselības pro-
cesiem, iegūst zināšanas par vides faktoru nozīmi veselības un slimību profilaksē.
2. studiju gadā iegūst zināšanas un prasmes vispārējā un speciālā medicīnā veselības  
stāvokļa izvērtēšanai dažāda vecuma pacientiem, nodrošināt adekvātu medika- 
mentu administrēšanu, veikt pacientu un tuvinieku izglītošanu. Iegūst prasmes veselības  
aprūpes pētniecībā.
3. studiju gadā spēj diferencēt veselības stāvokļa traucējumus, plānot un sniegt aprūpi  
visu vecumu pacientiem dažādu slimību gadījumos, spēj izvērtēt savas darbības rezul- 
tātus, izglītot pacientus un viņu tuviniekus. Izstrādā kvalifikācijas darbu.
Par ko varu kļūt?
Studiju programmas absolventi strādā sekundārās veselības aprūpes iestādēs 
(slimnīcās), primārās veselības aprūpes centros, ģimenes aprūpes un konsultāciju 
centros, privātpraksēs, doktorātos.
Ko studēt tālāk?
Studijas iespējams turpināt RSU bakalaura programmās māszinību un veselības 
aprūpes jomās.

Lasi un lejuplādē ejustudet.rsu.lv!
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Māszinības
Programma tiek īstenota RSU Liepājas filiālē

Profesionālā bakalaura studiju programma

Bakalaura grāds veselības aprūpē un medicīnas māsas kvalifikācija vai 
kvalifikācija kādā no pamatspecialitātēm: medicīnas māsa, ambulato-
rās aprūpes māsa, ķirurģiskās aprūpes māsa, operāciju māsa, garīgās 
veselības aprūpes māsa, internās aprūpes māsa, bērnu aprūpes māsa, 
anestēzijas, intensīvās un neatliekamās aprūpes māsa

24/24 Budžeta studiju vietas 1 gada studijām / 4 gadu studijām

12/12 Maksas studiju vietas 1 gada studijām / 4 gadu studijām

Studiju ilgums: 4 gadi vai
1 gads (uzsākot studijas 4. studiju gadā ar iepriekš iegūtu izglītību  
(1. līmeņa augstākā profesionālā izglītība un 4. profesionālās kvalifikācijas 
līmenis, māsas kvalifikācija)

PLK Pilna laika klātiene

AK Programma akreditēta

Uzņemšanas prasības:
• 4 gadu studijām: iepriekš iegūta vidējā izglītība

• CE sertifikāts latviešu valodā
• CE sertifikāts svešvalodā vai starptautiskas testēšanas institūcijas 

pārbaudījuma dokuments
• Gada atzīme bioloģijā vai dabas zinībās

• 1 gada studijām: iepriekš iegūta vidējā izglītība, 1. līmeņa 
profesionālā augstākā izglītība un medicīnas māsas kvalifikācija  
(120 KP)

• www.rsu.lv/fakultates/liepajas-filiale

EUR PLK: 1400 EUR gadā

Ko programma piedāvā?
Apgūt māsas profesijas būtību un ētiku, veselības un pacientu aprūpes vispārīgos 
principus – pacientu aprūpes plānošanu, nodrošināšanu un novērtēšanu. 
Prioritāte būs cilvēka anatomija, fizioloģija un uzvedība, kā arī fiziskās un sociālās 
vides ietekme uz cilvēka veselību. Apgūsi pacientu vispārējās aprūpes plānošanu 
un prasmi strādāt komandā. Mācēsi izglītot pacientus un viņu ģimenes locekļus 
veselības aprūpes jautājumos.

Ko apgūšu studijās?
1. un 2. studiju gads: zināšanas par cilvēku un tā organismu – anatomija, bioloģija 
un ģenētika, funkcionālā un patoloģiskā fizioloģija, medicīniskā bioķīmija, kā arī 
filozofija, psiholoģija, pedagoģija, veselības aprūpe juridiskos un starppersonu 
saskarsmes aspektos.
3. un 4. studiju gads: klīniskie priekšmeti – nozares profesionālās specializācijas 
kursi – aprūpes process un māszinību teorijas, aprūpes filozofija, dažādu speci-
fisku jomu pacientu aprūpe, neatliekamā palīdzība un reanimatoloģija, prakse 
ambulatorās un stacionārās klīnikās kādā no septiņām māsu pamatspecialitātēm, 
pētniecības metodes un bakalaura darba izstrāde.

Par ko varu kļūt?
Medicīnas māsa strādā veselības aprūpes iestādēs un sabiedrībā veselības 
jomā, patstāvīgi veicot pacientu aprūpi, vadot pacientu aprūpes darbu, izglītojot 
pacientus un sabiedrību. Darbojas klīnikās, ģimenes ārstu praksēs un veselības 
centros, doktorātos, kā arī institūcijās, kas koordinē pacientu aprūpi.

Ko studēt tālāk?
Studijas iespējams turpināt RSU maģistrantūras māszinību, sabiedrības 
veselības, uzturzinātnes, mākslas terapijas, sociālā darba, veselības vadības, 
biomedicīnas u. c. jomās.

Lasi un lejuplādē ejustudet.rsu.lv!
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1. līmeņa profesionālā augstākā izglītība

Māsas kvalifikācija

80 Budžeta studiju vietas PLK

10 Maksas studiju vietas PLK

Studiju ilgums: 3 gadi vai 
2 gadi (ar iepriekš iegūtu medicīnas skolas izglītību)

PLK Pilna laika klātiene

AK Programma akreditēta

Uzņemšanas prasības:
• Iepriekš iegūta vidējā izglītība  

(un medicīnas skolas izglītība 2 gadu studiju programmai)
• CE sertifikāts latviešu valodā
• CE sertifikāts svešvalodā vai starptautiskas testēšanas 

institūcijas pārbaudījuma dokuments
• www.rcmc.lv

EUR PLK: 1181 EUR gadā

Ko programma piedāvā?
Zināšanas par māszinību pamatjēdzieniem, pacientu pamatvajadzībām, 
pašaprūpes vajadzībām un cilvēka fizioloģisko, garīgo un sociālo funkciju. 
Pārzināsi klīniskās procedūras, aprūpes procesu un tā posmus – novērtēšanu, 
problēmu noteikšanu, plānošanu, realizāciju, aprūpes izvērtēšanu. 
Veiksi pacientu aprūpi dažādās vecuma grupās, spēsi veikt ārstnieciskās 
un diagnostiskās procedūras stacionētiem un ambulatoriem pacientiem 
atbilstoši klīniskajiem procedūru standartiem.

Ko apgūšu studijās?
1. studiju gads: aprūpes filozofija, medicīnas terminoloģija, latīņu valoda 
medicīnā, psiholoģija, socioloģija, uzņēmējdarbība, informācijas tehnoloģijas 
un statistika, bioķīmija, biofizika, anatomija, citoloģija u. c. Klīniskās 
procedūras māsu praksē.
2. studiju gads: farmakoloģija, vispārējās un speciālās ķirurģijas pacientu 
aprūpe, vispārējās un speciālās medicīnas pacientu aprūpe, pediatrisko 
pacientu aprūpe, sociālā pediatrija, pētniecība veselības aprūpē, prakse.
3. studiju gads: grūtnieču un ginekoloģisko pacientu aprūpe,  mentālā 
veselība un psihiatrisko pacientu aprūpe, sabiedrības veselības aprūpe, 
prakse, kvalifikācijas darba izstrāde.

Par ko varu kļūt?
Par medicīnas māsu un strādāt dažāda profila veselības aprūpes iestādēs un 
citās institūcijās veselības aprūpes jomā, var būt arī pašnodarbināta persona 
sabiedrības veselības aprūpē.

Ko studēt tālāk?
Studijas iespējams turpināt RSU māszinību jomā.

Māszinības
Programma tiek īstenota RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledžā

Lasi un lejuplādē ejustudet.rsu.lv!
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Veselības sporta speciālists
Programma tiek īstenota RSU Liepājas filiālē

1. līmeņa profesionālā studiju programma

Fitnesa trenera kvalifikācija

20 Maksas studiju vietas NLK

Studiju ilgums: 2,5 gadi

NLK Nepilna laika klātiene

AK Programma akreditēta

Uzņemšanas prasības:
• Iepriekš iegūta vidējā izglītība
• CE sertifikāts latviešu valodā
• CE sertifikāts svešvalodā vai starptautiskas testēšanas 

institūcijas pārbaudījuma dokuments
• Objektīvi strukturētais profesionālās piemērotības 

pārbaudījums
• www.rsu.lv/fakultates/liepajas-filiale

EUR NLK: 1200 EUR gadā

Ko programma piedāvā?
Programma sagatavo augsti kvalificētus, konkurētspējīgus un atbildīgus 
veselības sporta (fitnesa) trenerus, kuri spēj radoši un profesionāli darboties 
veselības sporta  sfērā, efektīvi izmantot savas zināšanas un prasmes klientu 
veselības nostiprināšanā, uzlabošanā un slimību profilaksē.

Ko apgūšu studijās?
1. studiju gads: vispārizglītojošie un nozares kursi – neatliekamā palīdzība, 
bioloģija, profesionālā ētika, vispārējā un sporta psiholoģija, veselības 
pedagoģija, anatomija, sporta fizioloģija, sporta bioķīmija, biomehānika, sporta 
un fitnesa terminoloģija angļu valodā, veselības sporta pamati, veselīga uztura 
pamati, ieskats dažādos fitnesa nodarbību veidos. 
2. studiju gads: nozares studiju kursi – sporta teorija, treniņu teorija un metodika, 
kinezioloģija, klasiskās un sporta masāžas pamati, fizioterapijas pamati, sporta 
medicīna, profesionālie studiju kursi specializācijās “Aerobika”, “Veselības 
vingrošana”, “Trenažieri”, “Pilates” – to pamati un terminoloģija, vingrinājumu 
metodes dažādiem sagatavotības līmeņiem. 
3. studiju gads: apgūto teorētisko zināšanu un praktisko iemaņu izmantošana 
praksē fitnesa iestādēs darbā ar klientiem, teorētiskie kursi, kas saistīti ar 
ekonomiku un uzņēmējdarbību, kvalifikācijas darba izstrāde.

Par ko varu kļūt?
Strādāt par treneri fitnesa iestādēs, vadot nodarbības un sniedzot individuālas 
konsultācijas, sastādot individuālas treniņu programmas, izglītojot klientus par 
dažādiem fiziskajiem vingrinājumiem un to nozīmi veselības nostiprināšanā.

Ko studēt tālāk?
Studijas iespējams turpināt RSU veselības sporta un sabiedrības veselības 
jomās.

Lasi un lejuplādē ejustudet.rsu.lv!
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Sociālo zinātņu studijas
l  Jau kopš 1998. gada RSU var apgūt sociālo zinātņu studijas Eiropas studiju, Juridiskajā un Komunikācijas fakultātē.

l  2016. gadā izveidota jauna maģistra studiju programma angļu valodā “Starptautiskā pārvaldība un diplomātija”. Latvijā unikālā  
programma sniedz zināšanas, kas ļaus Tev kļūt par Latvijas ārpolitikas speciālistu.

l  Studijās apgūstamās tēmas tiek skatītas Eiropas Savienības kontekstā, lai iegūtās zināšanas būtu noderīgas gan karjeras 
veidošanā Latvijas uzņēmumos, kas darbojas starpvalstu līmenī, gan būtu izmantojamas sekmīgam darbam starptautiskās 
institūcijās un uzņēmumos.

l  Studijas tiek organizētas pēc Latvijas augstākajā izglītībā reti sastopamā moduļu principa, ko atzinīgi novērtējuši studenti, 
darba devēji un ārvalstu eksperti. Moduļu sistēmas ietvaros viena priekšmeta apguve ilgst no 1 līdz 3 mēnešiem un Tev  
vienlaikus jāiedziļinās ne vairāk kā 4 studiju priekšmetos. Pārbaudījumi jākārto katra priekšmeta noslēgumā, nevis sesijās. 
Studijas notiek nelielās grupās, nodrošinot individuālu pieeju katram studentam. Tas ļauj biežāk piesaistīt viespasniedzējus 
no ārvalstu augstskolām.

l  Studiju laikā paredzēta prakse izvēlētajā studiju jomā un universitāte palīdz atrast prakses vietas.
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Konfūcijs ir sacījis “Valstī, kurā valda labi, kaunas no nabadzības, bet valstī, kurā valda slikti, kaunas 
no bagātības.” Par profesionāli nekļūst pēc ievēlēšanas deputāta amatā, pēc viena starptautiska 
projekta vai biznesa darījuma realizēšanas. Lai veiksmīgi darbotos kā Latvijā, tā Eiropā un pasaulē, ir 
nepieciešamas dziļas, praksē balstītas zināšanas, kas Tavu veiksmi padarīs par likumsakarību.

Fakultātes pasniedzēji pastāvīgi seko līdzi situācijai darba tirgū un pilnveido programmu saturu, lai Tev būtu iespēja studēt un iegūt 
zināšanas, kas ļaus pašam veidot ilgtspējīgu politiku un ekonomiku, uzturēt izdevīgas starpvalstu attiecības, vadīt vietējos un starptautiskos 
uzņēmumus vai radīt savu uzņēmumu un jaunas darba vietas.

Mūsu absolventi strādā dažādās jomās visā plašajā pasaulē. Mūsu studenti ir mērķtiecīgi, zinātkāri un ilgtermiņā domājoši jaunieši, kas 
liek pamatus savai karjerai, studējot garā jaunu un vienlaicīgi pieredzējušu pasniedzēju vadībā. Auditorijās Tu sastapsi gan ministrus un 
vēsturniekus, gan uzņēmumu vadītājus gan no Latvijas, gan arī ārvalstīm. Apgūstamās tēmas skatīsi gan Eiropas Savienības, gan pasaules 
kontekstā, bet praktiskās iemaņas apgūsi vietējos un ārvalstu uzņēmumos – bankās, Saeimā, LR Ārlietu ministrijā, ārvalstu vēstniecībās 
un Eiropas Savienības institūcijās.

Tu vari studēt kādā no piecām fakultātes bakalaura un piecām maģistra studiju programmām. Jaunizveidotā maģistra studiju programma 
“Starptautiskā pārvaldība un diplomātija” (“International governance and diplomacy”) apgūstama angļu valodā. 

Novēlu sasniegt tādu personisko un profesionālo izaugsmi, lai tā kalpotu par būtisku ieguldījumu Tavā un arī valsts nākotnē!

Prof. Ilga Kreituse
Eiropas studiju fakultātes dekāne

50 



51 

Politika un politiskā komunikācija

Akadēmiskā bakalaura studiju programma

Sociālo zinātņu bakalaura grāds politoloģijā

1 RSU finansēta studiju vieta PLK

14 Maksas studiju vietas PLK

Studiju ilgums: 3 gadi

PLK Pilna laika klātiene

AK Programma akreditēta

Uzņemšanas prasības: 
• Iepriekš iegūta vidējā izglītība 
• CE sertifikāts latviešu valodā
• CE sertifikāts svešvalodā vai starptautiskas testēšanas 

institūcijas pārbaudījuma dokuments 
• Kompleksais pārbaudījums (pretendējot uz RSU finansētām 

studiju vietām))

EUR 1740 EUR gadā

Ko programma piedāvā?
Zināšanas par politikas un komunikācijas teorijas pamatjautājumiem, Latvijas 
un citu valstu pārvaldes sistēmu uzbūvi un funkcionēšanu, valsts un sabiedrības 
dialogu. 
Spēsi novērtēt politisko darbību kvalitāti, identificēt problēmas un piedāvāt 
to risinājumu, administrēt valsts pārvaldes darbu, plānot politiskā mārketinga 
aktivitātes, pārliecinoši un profesionāli komunicēt un orientēties etiķetes un 
diplomātiskā protokola niansēs, patstāvīgi izstrādāt un virzīt politisko kampaņu, 
analizēt un tulkot politiskos procesus mediju vajadzībām.
Ko apgūšu studijās?
1. studiju gads:  ievads politikas zinātnēs un valsts pārvaldes komunikācijā, 
Latvijas un Eiropas vēsture un politika, politikas norišu pētnieciskās metodes, 
runas un prezentācijas māksla, mediju telpas un politiskās vides mijiedarbība.
2. studiju gads:  komunikācijas teorijas, tiesību zinātnes un valsts pārvaldes 
teorija, sabiedriskās domas analīze, tiesības politikas kultūra, politisko partiju 
darbības principi, ES komunikācijas principi, valodas, prakse.
3. studiju gads:  teorijas izmantošana praksē – politisko procesu kvalitātes 
analīze un novērtēšana, problēmu identificēšana un risināšana, vadībzinību 
un mārketinga pamatprincipi, mārketinga plāna izstrāde, politiskās krīzes 
komunikācijas praktiskās nodarbības, bakalaura darba izstrāde un aizstāvēšana.
Par ko varu kļūt?
Par politiķi, diplomātu, valsts sektora darbinieku, ierēdni, žurnālistu vai mediju 
aģentūru darbinieku. Darba iespējas kā ES, tā arī Latvijā privātajā sektorā un 
valsts un pašvaldību iestādēs, nevalstiskajās organizācijās un medijos.
Ko studēt tālāk?
Studijas iespējams turpināt RSU maģistrantūrā reģionālās politikas un valsts 
pārvaldības, starptautisko attiecību un diplomātijas, kā arī komunikācijas studiju 
jomās.

Lasi un lejuplādē ejustudet.rsu.lv!
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Starptautiskās attiecības – Eiropas studijas

Akadēmiskā bakalaura studiju programma

Sociālo zinātņu bakalaura grāds politoloģijā

2 RSU finansētas studiju vietas PLK

38 Maksas studiju vietas PLK

Studiju ilgums: 3 gadi

PLK Pilna laika klātiene

AK Programma akreditēta

Uzņemšanas prasības: 
• Iepriekš iegūta vidējā izglītība 
• CE sertifikāts latviešu valodā
• CE sertifikāts svešvalodā vai starptautiskas testēšanas 

institūcijas pārbaudījuma dokuments 
• Kompleksais pārbaudījums (pretendējot uz RSU finansētām 

studiju vietām)

EUR PLK: 1740 EUR gadā

Ko programma piedāvā?
Zināšanas par sociālo zinātņu un politikas pamatiem un izpratni par starptautisko 
politisko, ekonomisko un sociālo procesu cēloņiem un tendencēm Eiropā un 
citos pasaules reģionos. Mācīsies par valstu ārpolitiku un diplomātijas pieejām 
mūsdienu starptautiskajos procesos un pratīsi lietot iegūtās zināšanas praksē. 
Varēsi kritiski izvērtēt starptautiskās politikas norises, lai prognozētu ES un tās 
dalībvalstu politisko attīstību un analizētu arī citus starptautiskos procesus.
Ko apgūšu studijās?
1. studiju gads: ievads starptautiskajās attiecībās un drošībā, Eiropas un Latvijas 
politiskā vēsture, ievads Eiropas integrācijā, ievads ārpolitikā un diplomātijā, 
salīdzinošā Eiropas politika, vispārīgā tiesību teorija, kā arī zinātnisko darbu 
izstrāde, komunikācijas un prezentācijas prasmes.
2. studiju gads: politikas teorijas, politiskā un starptautiskā ekonomika, ārpolitikas 
analīze un starptautisko attiecību teorijas, attīstības sadarbība un starptautiskās 
institūcijas, Baltijas jūras valstu reģiona sadarbība, ASV institūcijas un ārpolitika, 
Krievija pasaules politikā un etniskais faktors valstu ārpolitikā, cilvēktiesības 
valsts un starptautiskajā kontekstā.
3. studiju gads: jaunie varas reģioni globālajā politikā, Eiropas tiesības, lēmumu 
pieņemšana ārpolitikā, ES pārvaldība un kaimiņattiecību politika, diplomātiskais 
protokols un mediju treniņš, studiju prakse Latvijas institūcijās un organizācijās.
Par ko varu kļūt?
Karjeras iespējas Latvijas diplomātiskajā dienestā, Aizsardzības vai Ekonomikas 
ministrijā un citās institūcijās Latvijā vai ES. Vari turpināt attīstīt savas spējas arī 
akadēmiskajās un pētniecības institūcijās, politiskajās partijās un organizācijās, 
medijos, privātuzņēmumos un virknē starptautisku organizāciju.
Ko studēt tālāk?
Studijas iespējams turpināt RSU maģistrantūrā starptautisko attiecību, 
diplomātijas, reģionālās politikas un valsts pārvaldības jomās.

Lasi un lejuplādē ejustudet.rsu.lv!
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Starptautiskais bizness un ilgtspējīga ekonomika

Akadēmiskā bakalaura studiju programma

Sociālo zinātņu bakalaura grāds vadībzinātnē

2 Bezmaksas studiju vietas PLK

18 Maksas studiju vietas PLK

Studiju ilgums: 3 gadi

PLK Pilna laika klātiene

AK Programma akreditēta

Uzņemšanas prasības:
• Iepriekš iegūta vidējā izglītība
• CE sertifikāts latviešu valodā
• CE sertifikāts svešvalodā vai starptautiskas testēšanas 

institūcijas pārbaudījuma dokuments

EUR PLK: 1740 EUR gadā

Ko programma piedāvā?
Visaptveroši un līdzsvaroti organizēt uzņēmējdarbību, ņemot vērā vides, sociālās 
un finansiālās labklājības aspektus. Prasmes rast biznesa risinājumus starp 
vides faktoru ierobežotību un uzņēmumu vajadzībām un mērķiem.

Ko apgūšu studijās?
1. studiju gads: ievads ekonomikas teorijā un vispārīgie studiju priekšmeti - 
mikroekonomika, makroekonomika, ekonomikas un biznesa vēsture, finanšu 
pamati, biznesa komunikācija.
2. studiju gads: padziļinātas starptautiskā biznesa un ilgtspējīgas ekonomikas 
studijas – starptautiskais bizness, ilgtspējīga ekonomika, starptautiskās finan-
šu attiecības un Eiropas monetārā savienība, inovatīvais menedžments, starp-
tautiskais mārketings, globālā biznesa politiskā un tiesiskā vide, darba resursu 
menedžments, valodas, prakse.
3. studiju gads: zināšanas par starptautiskā biznesa stratēģijām, starptautiska-
jām komerctiesībām, korporatīvajām finansēm, sociāli atbildīgu uzņēmējdarbību, 
vides ilgtspējīga izmantošana, bakalaura darba izstrāde.

Par ko varu kļūt?
Par projektu vadītāju, eksporta speciālistu, personāla speciālistu, finanšu 
analītiķi, ekonomistu, menedžeri, mārketinga speciālistu vai speciālistu dažādos 
valstiskos un privātos uzņēmumos.

Ko studēt tālāk?
Studijas iespējams turpināt RSU maģistrantūrā starptautiskā mārketinga un 
biznesa vadības jomās.

Lasi un lejuplādē ejustudet.rsu.lv!
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Starptautiskais mārketings un reklāma

Akadēmiskā bakalaura studiju programma

Sociālo zinātņu bakalaura grāds vadībzinātnē

2 RSU finansētas studiju vietas PLK

38 Maksas studiju vietas PLK

Studiju ilgums: 3 gadi

PLK Pilna laika klātiene

AK Programma akreditēta

Uzņemšanas prasības:
• Iepriekš iegūta vidējā izglītība
• CE sertifikāts latviešu valodā
• CE sertifikāts svešvalodā vai starptautiskas testēšanas 

institūcijas pārbaudījuma dokuments

EUR PLK: 1740 EUR gadā

Ko programma piedāvā?
Zināšanas par starptautiskām norisēm mārketinga un reklāmas organizācijās. 
Studiju laikā radīsies izpratne par pārmaiņām mūsdienu uzņēmumos, kas 
darbojas globālajā tirgū, ievieš jaunas tehnoloģijas un produktus, izmantojot 
modernus komunikācijas līdzekļus. Pratīsi veikt analītiskus pētījumus. Spēsi 
veidot un realizēt mārketinga un reklāmas kampaņas, lai iegūtu jaunus klientus 
un apgūtu starptautiskus tirgus.

Ko apgūšu studijās?
1. studiju gads: ekonomikas un vadības zinātņu pamata kursi – mikroekonomika 
un makroekonomika, ekonomikas un biznesa vēsture, statistika, finanšu un 
grāmatvedības pamati.
2. studiju gads: padziļināti studiju kursi – starptautiskais mārketings, mārketinga 
komunikācijas metodes, tirgus pētījumi, starptautiskās reklāmas organizācija un 
reklāmas tirgus, prakse reklāmas aģentūrās vai uzņēmuma mārketingā.
3. studiju gads: izvēles studiju kursi, kas veido specializāciju un veicina 
mārketinga un reklāmas elementu dziļāku apguvi – stratēģiskais mārketings, 
starptautiskais zīmols, reklāmas dizaina izveidošana, reklāmas psiholoģiskie un 
ētiskie aspekti, bakalaura darba izstrādāšana.

Par ko varu kļūt?
Strādāt privātu uzņēmumu un organizāciju mārketinga nodaļās, reklāmas 
aģentūrās. Kļūt par radošu projektu vadītāju, nozares speciālistu vai produktu 
pārdošanas vadītāju.

Ko studēt tālāk?
Studijas iespējams turpināt RSU maģistrantūrā starptautiskā mārketinga un 
biznesa vadības jomās.

Lasi un lejuplādē ejustudet.rsu.lv!
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Starta uzņēmējdarbības vadība

Akadēmiskā bakalaura studiju programma

Sociālo zinātņu bakalaura grāds vadībzinātnē

2 RSU finansētas studiju vietas PLK

18 Maksas studiju vietas PLK

Studiju ilgums: 3 gadi

PLK Pilna laika klātiene

AK Programma akreditēta

Uzņemšanas prasības:
• Iepriekš iegūta vidējā izglītība
• CE sertifikāts latviešu valodā
• CE sertifikāts svešvalodā vai starptautiskas testēšanas 

institūcijas pārbaudījuma dokuments

EUR PLK: 1740 EUR gadā

Ko programma piedāvā?
Teorētiskās un praktiskās zināšanas starta uzņēmuma (startup) izveidošanā un 
vadīšanā globālajā biznesa vidē un praktiskās iemaņas starta uzņēmumu metožu 
un tehniku izmantošanā. Gūsi spēju identificēt problēmas, pārvērst tās iespējās,  
komercializēt produktos un pakalpojumos, risināt biznesa problēmas un pieņemt 
atbildīgus lēmumus globālās uzņēmējdarbības vides apstākļos, prasmi veiksmīgi 
prezentēt savu biznesa ideju investoriem un dibinātājiem, veidot komandu, 
piesaistīt finansējumu, kā arī uzturēt veiksmīgu komunikāciju ar klientiem un 
sabiedrību.
Ko apgūšu studijās?
1. studiju gads:  praktiskā uzņēmējdarbība, vispārīgie studiju priekšmeti, 
piemēram, ekonomikas un biznesa vēsture, mikroekonomika, makroekonomika, 
grāmatvedība, finanšu pamati u. c.
2. studiju gads:  padziļinātas studijas starta uzņēmējdarbības vadībā – starta 
uzņēmumu finanses, uzņēmējdarbības modeļa izveide, inovācijas un radošums, 
patērētāju vides izpēte, valodas, prakse.
3. studiju gads:  starta uzņēmumu patentu tiesības, LEAN inženierija, starta 
uzņēmējdarbības tirgvedība,  bakalaura darba izstrāde un aizstāvēšana.
Par ko varu kļūt?
Veidot savu starta uzņēmumu un piesaistīt tam finansējumu. Vari kļūt par vienu 
no uzņēmuma dibinātājiem vai sekmīgi lietot iegūtās prasmes un zināšanas 
jau strādājošos uzņēmumos, kas vēlas pārņemt starta uzņēmumu pieredzi un 
metodes.
Ko studēt tālāk?
Studijas iespējams turpināt RSU maģistrantūrā starptautiskā mārketinga un 
biznesa vadības jomās.

Lasi un lejuplādē ejustudet.rsu.lv!
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Ko programma piedāvā?
Zināšanas par biznesa vadības un vides specifiku ES un svarīgākajiem biznesa 
tiesību aspektiem. Apgūsi būtiskākos ekonomikas un vadības zinātnes 
teorētiskos aspektus un starptautisko uzņēmējdarbības organizāciju un vadības 
procesus. Pratīsi veikt profesionālas funkcijas uzņēmējdarbības vadības jomā 
un orientēties starptautisko tiesību jomā, radoši strādāt individuāli un komandā, 
uzņemoties līdera funkcijas. Varēsi izmantot pasniedzēju vadībā iegūtās iemaņas 
praktiskajā darbībā, pieņemt situācijai atbilstošus, kompetentus vadības 
lēmumus.

Ko apgūšu studijās?
1. studiju gads: cilvēkresursu vadība globālajā vidē, starptautiskās biznesa 
attiecības, ekonomika, stratēģija un vadība, grāmatvedība, finanšu menedžments, 
ES uzņēmumu tiesības, projektu vadīšana, starptautiskais mārketings, ES 
ekonomiskā politika, biznesa vide, konkurences tiesības, prakse.
2. studiju gads (studējošajiem ar iepriekš iegūtu akadēmiskā bakalaura grādu): 
ES nodokļu politika, starptautiskās finanses, organizācijas efektivitātes vadīšana, 
studiju prakse, maģistra darba izstrāde un aizstāvēšana.

Par ko varu kļūt?
Strādāt privātos uzņēmumos Latvijā un ārvalstīs, valsts iestādēs un organizācijās 
par dažādu līmeņu vadītāju. Vari pats veidot uzņēmumu un vadīt to Latvijas un 
starptautiskajā vidē. Programmas beidzēji ir pieprasīti darba tirgū, jo guvuši 
ieskatu par būtiskākajiem tiesību aspektiem ES biznesā.

Ko studēt tālāk?
Studijas iespējams turpināt RSU un citu augstskolu doktorantūrā sociālo zinātņu 
programmās.

Starptautiskais bizness un tiesības

Profesionālā maģistra studiju programma

Maģistra grāds uzņēmējdarbības vadībā un uzņēmumu un organizāciju 
(iestāžu) vadītāja kvalifikācija

1 RSU finansēta studiju vieta PLK

9 Maksas studiju vietas PLK

Studiju ilgums:
1,5 gadi (profesionālo bakalaura programmu absolventiem)
2 gadi (akadēmisko bakalaura programmu absolventiem)

PLK Pilna laika klātiene

AK Programma akreditēta

Uzņemšanas prasības:
• 1,5 gadu studijām:

• profesionālais bakalaura grāds vai augstākā profesionālā izglītība 
vadības zinībās, ekonomikā, komerczinībās vai tiesībās

• 2 gadu studijām:
• akadēmiskais bakalaura grāds vadības zinībās, ekonomikā, komerczinībās, 

vai tiesībās un vismaz 2 gadu pieredze uzņēmējdarbībā vai vadītāja amatā 
(jāiesniedz izvērsts profesionālās darbības apraksts)

vai
•  bakalaura grāds vai augstākā izglītība ar apgūtiem ekonomikas un 

juridiskajiem studiju pamata studiju kursiem vismaz 10 KP apjomā un 
vismaz 2 gadu pieredze uzņēmējdarbībā vai vadītāja amatā (jāiesniedz 
izvērsts profesionālās darbības apraksts)

• Motivācijas eseja un pārrunas par eseju

EUR PLK: 1850 EUR gadā Lasi un lejuplādē ejustudet.rsu.lv!
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Reģionālā politika un valsts pārvaldība

Akadēmiskā maģistra studiju programma

Sociālo zinātņu maģistra grāds politikas zinātnē

1 RSU finansēta studiju vieta PLK

9 Maksas studiju vietas PLK

Studiju ilgums: 2 gadi

PLK Pilna laika klātiene

AK Programma akreditēta

Uzņemšanas prasības:
• Iepriekš iegūta augstākā izglītība - akadēmiskais vai 

profesionālais bakalaura grāds sociālajās vai humanitārajās 
zinātnēs

• Ja bakalaura, 2. līmeņa profesionālā augstākā izglītība vai tai 
pielīdzināta izglītība iegūta valsts akreditētā studiju programmā 
citās zinātnēs, – pārrunas ar programmas vadītāju

EUR PLK: 1850 EUR gadā

Ko programma piedāvā?
Vienīgā studiju programma Latvijā, kurā vari apgūt politiku un valsts pārvaldību 
vienas programmas ietvaros. Iegūsi padziļinātas zināšanas valsts vispārējās 
pārvaldības veidošanā, valsts pārvaldes būtiskākajos aspektos, kā arī politikas 
procesa analīzē. Plašās zināšanas par politisko procesu analīzi, valsts pārvaldes 
sistēmu uzbūvi un dažādo modeļu darbību dažādās pasaules valstīs, kā arī 
attīstītās kritiskās domāšanas prasmes ļaus būt konkurētspējīgam darba tirgū. 

Ko apgūšu studijās?
1. studiju gads: mūsdienu politikas teorijas, administratīvās tiesības, sabiedrības 
salīdzinošā pārvaldība, reģionālā politika, valsts un globālā ekonomika, morāle, 
politika un pārvaldība, mūsdienu sociālās teorijas, politika un reliģija, Tuvo 
Austrumu politiskie procesi.
2. studiju gads: publiskais finanšu menedžments, Latvijas politikas aktuālās 
problēmas ES kontekstā, Latvijas valsts pārvalde un personāla vadība, kvalitatīvās 
un kvantitatīvās pētniecības metodes, kā arī maģistra darba izstrāde.

Par ko varu kļūt?
Strādāt gan pētniecības nozarē, gan praktiskajā darbā reģionālās un starp-
tautiskās organizācijās un tām pietuvinātās nozarēs, kas ir saistītas ar poli-
tikas veidošanu – ministrijās, valsts aģentūrās un pašvaldībās, nevalstiskajā 
(privātajā) sektorā kā ierēdņiem, speciālistiem/analītiķiem, konsultantiem vai 
ekspertiem.

Ko studēt tālāk?
Studijas iespējams turpināt RSU doktorantūrā politikas zinātnes jomā.

Lasi un lejuplādē ejustudet.rsu.lv!
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Starptautiskās attiecības un diplomātija

Akadēmiskā maģistra studiju programma

Sociālo zinātņu maģistra grāds starptautiskajās attiecībās  
un diplomātijā

1 RSU finansēta studiju vieta PLK

14 Maksas studiju vietas PLK

Studiju ilgums: 2 gadi

PLK Pilna laika klātiene

AK Programma akreditēta

Uzņemšanas prasības:
• Iepriekš iegūta augstākā izglītība – akadēmiskais vai 

profesionālais bakalaura grāds sociālajās vai humanitārajās 
zinātnēs

• Eseja

EUR PLK: 1850 EUR gadā

Ko programma piedāvā?
Prasmes rīkoties un domāt globāli, apgūt diplomātisku attiecību pamatus 
un komunikāciju valstiskā līmenī. Tev tiks sniegtas starptautiski novērtētas 
un praktiski izmantojamas zināšanas, kas nodrošinās Tavu konkurētspēju 
pēc programmas absolvēšanas. Studiju kursus Tev lasīs starptautiski atzīti 
mācībspēki, starptautisko attiecību eksperti.

Ko apgūšu studijās?
1. studiju gads: tiks apgūti obligātie studiju kursi par starptautisko attiecību 
un diplomātijas vēsturi un teorijām, globālajiem ekonomiskajiem procesiem un 
starptautiskajām tiesībām. 
2. studiju gads: liela uzmanība tiks pievērsta praktisko zināšanu apguvei, ļaujot 
studentam specializēties Latvijas ārpolitikā un diplomātijā, Eiropas integrācijā 
un reģionalizācijā, ES un Krievijas attiecībās, ASV un citu lielvalstu diplomātijā, 
enerģētiskajā drošībā, maģistra darba izstrāde un aizstāvēšana.

Par ko varu kļūt?
Veidot karjeru starptautiskā vidē, kā arī līdzdarboties Latvijai nozīmīgu 
ārpolitisko lēmumu pieņemšanā un īstenošanā. Starptautisko attiecību eksperti 
strādā starptautiskajās institūcijās, diplomātiskajās pārstāvniecībās, valsts un 
pašvaldību institūcijās, kā arī privātajā sektorā.

Ko studēt tālāk?
Studijas iespējams turpināt RSU politikas zinātnes jomā.

Lasi un lejuplādē ejustudet.rsu.lv!
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Starptautiskā mārketinga un biznesa vadība

Profesionālā maģistra studiju programma

Maģistra grāds uzņēmējdarbības vadībā un uzņēmumu un organizāciju 
(iestāžu) vadītāja kvalifikācija

2 RSU finansētas studiju vietas PLK

28 Maksas studiju vietas PLK

Studiju ilgums:
1,5 vai 2 gadi (atkarībā no iepriekš iegūtās izglītības)

PLK Pilna laika klātiene

AK Programma akreditēta

Uzņemšanas prasības:
• 1,5 gadu studijām:

• profesionālais bakalaura grāds, augstākā profesionālā izglītība vadības 
zinībās, ekonomikā, komerczinībās vai tiesībās

• 2 gadu studijām:
• akadēmiskais bakalaura grāds vadības zinībās, ekonomikā, komerczinībās 

vai tiesībās un vismaz 2 gadu pieredze uzņēmējdarbībā vai vadītāja amatā 
(jāiesniedz izvērsts profesionālās darbības apraksts)

vai
•  bakalaura grāds vai augstākā izglītība ar apgūtiem ekonomikas vai 

juridiskajiem pamata studiju kursiem vismaz 10 KP apjomā un vismaz  
2 gadu pieredze uzņēmējdarbībā vai vadītāja amatā (jāiesniedz izvērsts  
profesionālās darbības apraksts)

• Motivācijas eseja un pārrunas par eseju

EUR PLK: 1850 EUR gadā

Ko programma piedāvā?
Latvijā pirmā profesionālā maģistra studiju programma “Starptautiskā 
mārketinga un biznesa vadība” sagatavo augsti kvalificētus, konkurētspējīgus un 
kompetentus speciālistus mūsdienīgā mārketingā un biznesa vadībā.
Studiju kursus vada augsti kvalificēta, labi motivēta un pieredzējusi akadēmiskā 
personāla komanda, t.sk. pasniedzēji ar pieredzi, stažējoties pasaules valstu 
vadošajās universitātēs.
Radošā studiju procesā studentiem ir iespēja apgūt vispusīgas zināšanas, 
prasmes un iemaņas par pasaulē un Latvijā populārākajām mārketinga un biznesa 
efektivitātes metodēm, to pielietošanu starptautiskos un vietējos uzņēmumos. 
Ko apgūšu studijās?
1. studiju gads:  ilgtspējīgs starptautiskais mārketings, starpkultūru biznesa 
attiecības, patērētāju uzvedība globālajā vidē, bizness, metodes mārketinga 
pētījumos, integrētā mārketinga komunikācija, stratēģiskais mārketings, 
personāla vadība, starptautiskās komerctiesības, reklāmas ētiskie aspekti, 
finanšu vadība, jauno produktu attīstīšana, prakse.
2. studiju gads (studējošajiem ar iepriekš iegūtu akadēmiskā bakalaura grādu): 
e-mārketinga stratēģijas starptautiskajā biznesā, starptautiskā distribūcija 
un loģistika, starptautiskā reklāma, projektu vadība starptautiskajā biznesā, 
starptautiskā reklāma un mārketings veselības aprūpē, prakse, maģistra darba 
izstrāde un aizstāvēšana.
Par ko varu kļūt?
Zināšanas starptautiskajā mārketingā, ekonomikā un biznesā tev ļaus ieņemt 
vadošus amatus Latvijas un ārvalstu uzņēmumos.
Ko studēt tālāk?
Studijas iespējams turpināt RSU un citu augstskolu sociālo zinātņu doktorantūras 
programmās.

Lasi un lejuplādē ejustudet.rsu.lv!
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Starptautiskā pārvaldība un diplomātija
JAUNA PROGRAMMA! Studijas angļu valodā

Akadēmiskā maģistra studiju programma

Sociālo zinātņu maģistra grāds starptautiskajās attiecībās

1 RSU finansēta studiju vieta PLK

14 Maksas studiju vietas PLK

Studiju ilgums: 1,5 gadi

PLK Pilna laika klātiene

Uzņemšanas prasības:
• Iepriekš iegūta augstākā izglītība - akadēmiskais bakalaura vai 2. līmeņa 

profesionālais bakalaura grāds sociālajās vai humanitārajās zinātnēs valsts 
akreditētā studiju programmā 

• Gadījumā, ja akadēmiskais bakalaura vai 2. līmeņa profesionālais 
bakalaura grāds (vai tai pielīdzināta izglītība), kas iegūta valsts akreditētā 
studiju programmā, ir citās zinātnēs, – pārrunas ar programmas vadītāju 

• Angļu valodas līmeni pierādošs sertifikāts, kas atbilst CEFR C1 līmenim 
vai:
• IELTS 6.0,
• TOEFL iBT 80,
• TOEFL CBT 213,
• TOEFL PBT 550,
• GCSE (or GCE) C level,
• Cambridge First Certificate in English Grade B,
• Cambridge Certificate in Advanced English Grade C.

• Eseja angļu valodā (1000 vārdu apjomā) par aktuālu starptautisko 
attiecību jautājumu

• Motivācijas vēstule angļu valodā

EUR PLK: 3000 EUR gadā

Ko programma piedāvā?
Apgūsi augstvērtīgas studijas par starptautiskās pārvaldības un diplomātijas 
institūcijām un procesiem. Šo divu disciplīnu ietvaros Tev būs iespēja specia-
lizēties plaša spektra starptautisko attiecību jautājumos un nākotnē kļūt par 
speciālistu starptautiskās organizācijās vai pat par politikas veidotāju pasaulē.
Ko apgūšu studijās?
Starptautiskās pārvaldības teorijas un diplomātiju, starptautisko attiecību jautā-
jumus, pasaules vēstures aspektus (ar uzsvaru uz karu un diplomātijas vēsturi), 
starptautiskās ekonomikas un starptautisko likumu nozīmi globālās pārvaldības 
jautājumos. Pasaules reģionu un starptautisko attiecību aspektus ar uzsvaru uz 
mazu valstu starptautiskās politikas iespējām. Dažādas politiskās ideoloģijas un 
doktrīnas, kas veido globālo politisko spēlētāju rīcību, ar uzsvaru uz Krievijas lomu 
pasaules politikā. Neformālās globālās pārvaldības praksi – kā globālie aktori sa-
darbojas caur neformāliem tīkliem, lai sasniegtu savus mērķus, kā tas ietekmē 
jautājumus, kas skar miera uzturēšanu, politikas veidošanu un tās institucionālo 
implementāciju. Iemācīsies veikt patstāvīgus zinātniskus pētījumus, kas pieprasa 
spēju kritiski domāt, analizēt, izvērtēt un prognozēt politisko procesu attīstību.
Par ko varu kļūt?
Gūsi iespēju strādāt reģionālās un starptautiskās organizācijās un institūcijās, 
kas saistītas ar ārpolitikas veidošanu – ministrijās, vēstniecībās, misijās. Varēsi 
darboties gan valsts, gan privātajā sektorā kā ierēdnis, speciālists, konsultants 
vai eksperts. Mūsu absolventi no citām maģistra studiju programmām strādā 
ES institūcijās, NATO un ANO, LR diplomātiskajā dienestā, valsts ministrijās un 
kancelejā, kā arī nevalstiskās organizācijās un medijos.
Ko studēt tālāk?
Studijas iespējams turpināt RSU sociālo zinātņu, t.sk. politikas zinātnes, nozarē.

Lasi un lejuplādē ejustudet.rsu.lv!
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Prof. Andrejs Vilks
Juridiskās fakultātes dekāns

Vai Tu nekad neesi vēlējies kļūt par izmeklētāju, kas atklāj sarežģītus noziegumus, vai arī par uzņēmīgu 
advokātu? Vai arī par zinošu un prasmīgu juristu? Atceries, ka labi juristi ir vienmēr pieprasīti. Jurista 
zināšanām vienmēr un visur ir plašs pielietojums. Pie mums ir visi priekšnoteikumi, lai Tu iegūtu kva-
litatīvu jurista izglītību. Veiksmīgai karjerai palīdzēs tas, ka Latvijas darba devēji augstu vērtē Rīgas 
Stradiņa universitātes izglītību un labprāt ņem darbā mūsu absolventus. 

Atbilstīgi vēlmēm var studēt tiesību zinātni akadēmiskā vai profesionālā bakalaura studiju programmā. Akadēmiskā programma paredz 
apgūt pilnu augstākās izglītības ciklu, studējot arī maģistrantūrā. Ja vēlies ātrāk apgūt profesiju, saņemot juriskonsulta kvalifikāciju, vari 
izvēlēties profesionālo programmu, arī vēlāk – turpinot mācības maģistrantūrā un iegūstot jurista kvalifikāciju. Abās programmās mācības 
ir iespējams apvienot ar darbu, izvēloties nepilna laika studijas. 

Studijas notiek mūsdienīgās auditorijās pie pasniedzējiem, kas ir savas jomas profesionāļi un vadošie darbinieki lielākajās Latvijas un Eiro-
pas tiesību institūcijās: Latvijas Republikas prokuratūras iestādēs, Latvijas Republikas Satversmes tiesā u. c. Studējot Tu iegūsi zināšanas 
par Baltijas, Eiropas Savienības un citu reģionu starptautisko un pārnacionālo tiesību sistēmām un likumdošanu, kā arī varēsi apgūt kādu 
tikai Rīgas Stradiņa universitātē īstenotu specializāciju – medicīnas, sociālajās vai policijas darbības tiesībās. Regulāri notiek ārvalstu 
pasniedzēju vieslekcijas.

Praktiskās iemaņas studenti apgūst ne tikai obligātajā praksē, bet arī izspēlējot tiesu procesus, darbojoties pētnieciskajā laboratorijā vai, 
piemēram, kopīgi ar pasniedzējiem sniedzot konsultācijas sociālajā centrā “Ābeļzieds”. Daudzi absolventi atrod darbu tajos uzņēmumos, 
ko iepazinuši prakses laikā.
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Akadēmiskā bakalaura studiju programma

Sociālo zinātņu bakalaura grāds tiesību zinātnē

3 RSU finansētas studiju vietas PLK

50/50 Maksas studiju vietas PLK/NLK

Studiju ilgums:
PLK – 3 gadi
NLK – 3,5 gadi

PLK/NLK Pilna laika klātiene un nepilna laika klātiene

AK Programma akreditēta

Uzņemšanas prasības:
• Iepriekš iegūta vidējā izglītība
• CE sertifikāts latviešu valodā
• CE sertifikāts svešvalodā vai starptautiskas testēšanas 

institūcijas pārbaudījuma dokuments

EUR PLK: 1590 EUR gadā
NLK: 1290 EUR gadā

Ko programma piedāvā?
Tematiskās zināšanas par tiesībām, to izziņas un interpretācijas metodēm, iema-
ņas un prasmes, kas saistītas ar tiesiska rakstura pētījumu veikšanu, kas ir balstī-
tas uz mūsdienu metodoloģiskajiem un tiesību principiem. Attīstīsi spējas izvērtēt 
tiesiskos procesus Latvijā, Eiropā un pasaulē, iemācīsies lietot kritiski konstruktī-
vās domāšanas prasmes. Vērtējot tiesiskās institūcijas, attīstīsi iemaņas to darbī-
bu priekšlikumu pilnveidošanā. Gūsi zināšanas par starptautiskajām, medicīnas un 
sociālajām tiesībām.

Ko apgūšu studijās?
1. studiju gads: ievads tiesību zinātnē, politika un tiesības, juridiskās metodes, tie-
sību socioloģija, tiesību filozofija, loģika, tiesību teorija, profesionālā ētika, Eiropas 
tiesības u. c.
2. studiju gads: administratīvais process, lietu tiesības, krimināltiesības, krimināl-
process, civilprocess, praktiskā komunikācija u. c.
3. studiju gads: darba tiesības, komerctiesības, farmācijas tiesības, medicīnas  
tiesības, veselības aprūpes organizāciju tiesības, bakalaura darba izstrāde un aiz-
stāvēšana.

Par ko varu kļūt?
Studiju programmas absolventi strādā juriskonsulta amatos valsts un pašvaldību 
institūcijās, komercsabiedrībās, nodibinājumos, starptautiskajās un pārnacionā-
lajās organizācijās, kā arī sekmīgi attīstījuši savu karjeru juristu, advokātu birojos 
un policijas iestādēs.

Ko studēt tālāk?
Studijas iespējams turpināt RSU maģistrantūrā tiesību zinātnes jomā un iegūt 
jurista kvalifikāciju.

Tiesību zinātne

Lasi un lejuplādē ejustudet.rsu.lv!
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Tiesību zinātne

Profesionālā bakalaura studiju programma

Bakalaura grāds tiesību zinātnē

5 RSU finansētas studiju vietas PLK

50/50 Maksas studiju vietas PLK/NLK

Studiju ilgums: 
PLK - 4 gadi
NLK - 4,5 gadi

PLK/NLK Pilna laika klātiene un nepilna laika klātiene

AK Programma akreditēta

Uzņemšanas prasības:
• Iepriekš iegūta vidējā izglītība
• CE sertifikāts latviešu valodā
• CE sertifikāts svešvalodā vai starptautiskas testēšanas 

institūcijas pārbaudījuma dokuments

EUR PLK: 1450 EUR gadā
NLK: 1150 EUR gadā

Ko programma piedāvā?
Profesionālās iemaņas, risinot jautājumus jebkurā tiesību jomā, kur tiesības 
saskaras ar citām radniecīgām sfērām. Apgūsiet padziļinātas zināšanas tiesību 
zinātnē un nepieciešamo praktisko pieredzi darbam tiesību aizsardzības iestādēs, 
valsts un pašvaldību institūcijās,  kā arī  komercsabiedrībās, nostiprināsiet 
atbildības sajūtu par darāmo un paveikto kontekstā ar prasmi argumentēt savu 
viedokli, respektējot klienta intereses.
Ko apgūšu studijās?
1. studiju gads: tiesību teorija, konstitucionālās tiesības, administratīvās tiesības, 
personu datu aizsardzība, kriminoloģija u.c.
2. studiju gads: cilvēktiesības, tiesību aizsardzības iestādes, praktiskā komunikācija,  
policijas tiesības, finanšu un nodokļu tiesības u.c.
3. studiju gads: darba tiesības, komerctiesības, civilā aizsardzība, farmācijas tiesī-
bas, kriminālistika, institucionālā prakse.
4. studiju gads: diplomātiskās tiesības, apdrošināšanas tiesības, ģimenes un bērnu  
tiesību aizsardzība, starptautiskās bēgļu tiesības, bakalaura darba izstrāde un aiz-
stāvēšana.
Par ko varu kļūt?
Absolventi pierāda sevi kā zinošus speciālistus un prot  lietot apgūtās zināšanas  
ekonomisko noziegumu atklāšanas jomā, kas ir īpaši svarīgi, īstenojot valsts 
programmu cīņai ar ēnu ekonomiku. Absolventi ir psiholoģiski sagatavoti un  
praktiski zinoši darbam policijas iestādēs, prokuratūrās, pašvaldībās, komerc- 
sabiedrībās un advokātu birojos.
Ko studēt tālāk?
Studijas iespējams turpināt RSU maģistrantūrā tiesību zinātnes jomā un iegūt 
jurista kvalifikāciju.

Lasi un lejuplādē ejustudet.rsu.lv!
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Tiesību zinātne

Akadēmiskā maģistra studiju programma

Akadēmiskais maģistra grāds tiesību zinātnē

20 Maksas studiju vietas PLK

Studiju ilgums: 2 gadi

PLK Pilna laika klātiene

AK Programma akreditēta

Uzņemšanas prasības:
• Bakalaura grāds vai augstākā izglītība sociālajās zinātnēs ar 

apgūtiem juridiskajiem vai tiesību zinātņu studiju kursiem 
vismaz 10 KP apjomā

EUR PLK: 1690 EUR gadā

Ko programma piedāvā?
Padziļinātas zināšanas par tiesību metodoloģiskajiem un izziņas procesa aspek-
tiem. Specializēties vairākās tiesību jomās – sociālajās, medicīnas un starptau-
tisko un Eiropas tiesību sfērās, kas ļaus Tev analizēt tiesiskās problēmas plašā 
salīdzinošā kontekstā. Tiesu izspēļu zāle un praktiskās nodarbības ļaus teorētiskās 
zināšanas lietot praksē.

Ko apgūšu studijās?
1. studiju gads: ievads tiesību teorijā un padziļināti apgūtas civiltiesību, krimināl-
tiesību un administratīvo tiesību jomas, sociālā psiholoģija, starptautisko tiesību 
sadarbība un operatīvais darbs (tikai ar pielaidi darbam ar valsts noslēpuma ob-
jektiem).
2. studiju gads: iespēja specializēties medicīnas un sociālajās tiesībās. Uzsvars uz 
ES sociālo tiesību aktuālajām problēmām un darba tiesībām. Specializācijas kursi 
starptautiskajās un Eiropas tiesībās, globalizācijā un starptautisko tiesību attīstībā, 
konstitucionālo tiesību attīstībā ES, maģistra darba izstrāde un aizstāvēšana.

Par ko varu kļūt?
Iegūtā izglītība paver plašas karjeras iespējas gan valsts pārvaldē, gan privātajā 
sektorā, konsultatīvajos amatos un juristu birojos.

Ko studēt tālāk?
Studijas iespējams turpināt RSU doktorantūrā juridisko zinātņu jomā.

Lasi un lejuplādē ejustudet.rsu.lv!
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Tiesību zinātne

Profesionālā maģistra studiju programma

Maģistra grāds tiesību zinātnē un jurista kvalifikācija

5 RSU finansētas studiju vietas PLK

80 Maksas studiju vietas PLK

Studiju ilgums: 
1,5 vai 2 gadi (atkarībā no iepriekš iegūtās izglītības)

PLK Pilna laika klātiene

AK Programma akreditēta

Uzņemšanas prasības:
• 1,5 gadu studijām:

• profesionālais maģistra grāds tiesību zinātnē
• 2 gadu studijām:

• akadēmiskais maģistra grāds tiesību zinātnē

EUR PLK: 1690 EUR gadā

Ko programma piedāvā?
Padziļinātas zināšanas par pētnieciskā darba plānošanas principiem un veikšanas 
metodēm, aktuāliem jautājumiem cilvēktiesību, starptautiskās sadarbības, soci-
ālās psiholoģijas un vadības informācijas sistēmu jomās. Prasmi risināt aktuālus  
tiesību jautājumus ārstniecības personu un pacientu attiecībās un operatīvajā 
darbā, iegūtās zināšanas lietot praksē.

Ko apgūšu studijās?
1. studiju gads: pētnieciskā, jaunrades projektēšanas darba sagatavošana un 
rezultātu noformēšana, starptautiskās tiesiskās sadarbības problēmas, ES cil-
vēktiesību aizsardzības mehānisms, vadības informācijas sistēmas, specializā-
cija medicīnas un sociālajās tiesībās, medicīnas darbinieku un pacientu tiesību 
aizsardzības aktuālās problēmas.
2. studiju gads: specializācija starptautiskajās un Eiropas tiesībās vai specializācija 
operatīvajā darbā (tikai ar pielaidi darbam ar valsts noslēpuma objektiem), prakse, 
maģistra darba izstrāde un aizstāvēšana.

Par ko varu kļūt?
Absolventi ieņem izmeklētāja amatu valsts pārvaldē, prokurora vai tiesneša ama-
tu tiesu varas institūcijās un amatu citās institūcijās, kurās jurista kvalifikācija ir 
obligāts priekšnoteikums. Brīvo profesiju darbā kļūst par advokātiem, bet privā-
tajā sektorā - par juristiem, kur jurista kvalifikācija izvirzīta kā priekšnoteikums.

Ko studēt tālāk?
Studijas iespējams turpināt RSU doktorantūrā juridisko zinātņu jomā.

Lasi un lejuplādē ejustudet.rsu.lv!
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Attīstoties tehnoloģijām, mainās veids, kā mēs sazināmies un iegūstam informāciju. 

Speciālisti, kas spēj orientēties mūsdienu apstākļos, vienmēr būs pieprasīti, tāpat arī studijas, kas 
spēj sniegt šādas zināšanas.

Mūsu fakultāte vienmēr ir pievērsusi lielu uzmanību tam, lai studijās būtu iespēja apgūt aktuālās prasmes, kas pilnveido studentu. Piemēram, 
studiju programma “Multimediju komunikācija” jau vairākus gadus ir viena no pieprasītākajām programmām, un veiksmīgi ir sākusi darboties 
viena no jaunākajām programmām – “Fotogrāfija”. Psiholoģija, žurnālistika un sabiedriskās attiecības vienmēr ir bijušas pieprasītas jomas, 
savukārt socioloģijas studijām ir liels potenciāls nākotnes profesijas ietvaros. Fakultātē bieži notiek arī ārvalstu pasniedzēju vieslekcijas 
par aktualitātēm sociālās dzīves jomā visā pasaulē.

Komunikācijas fakultāti pārstāv sabiedrībā zināmi labākie Latvijas pasniedzēji sociālo zinātņu jomā, piemēram, Anda Rožukalne 
(mediju eksperte, Latvijas Žurnālistikas asociācijas dibinātāja), Sandra Mihailova (psiholoģe, psihoterapeite), Ritma Rungule (socioloģe, 
eksperte jauniešu pētījumos), Klāvs Sedlenieks (sociālantropoloģijas eksperts), Alnis Stakle (fotogrāfs, vizuālo mediju eksperts) un citi.

Praktiskās iemaņas studenti apgūst, veidojot rakstus, gatavojot televīzijas sižetus, videoklipus, radio saturu, darbojoties RSU studentu 
medijā “Skaļāk” un dodoties praksē dažādos uzņēmumos. Varēsi iesaistīties pētniecībā un sadarbības projektos – jaunu mediju formātu 
veidošanā, “exit poll” aptauju realizācijā kopā ar LTV ziņu dienestu, Latvijas Radio un ziņu aģentūru LETA.

Esi gatavs šodienas izaicinājumiem – nāc, studē un īsteno savu potenciālu!

Taņa Lāce
Komunikācijas fakultātes dekāne
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Fotogrāfija

Akadēmiskā bakalaura studiju programma

Sociālo zinātņu bakalaura grāds komunikācijas zinātnē

1 RSU finansēta studiju vieta PLK

15/15 Maksas studiju vietas PLK/NLK

Studiju ilgums:
PLK – 3 gadi
NLK – 4 gadi

PLK/NLK Pilna laika klātiene un nepilna laika klātiene

AK Programma akreditēta

Uzņemšanas prasības:
• Iepriekš iegūta vidējā izglītība
• CE sertifikāts latviešu valodā
• CE sertifikāts svešvalodā vai starptautiskas testēšanas 

institūcijas pārbaudījuma dokuments

EUR PLK: 1790 EUR gadā
NLK: 1390 EUR gadā

Ko programma piedāvā?
Vispusīgu izpratni par fotogrāfiju kā mediju – digitālo un analogo tehnoloģiju 
lietojumu fotogrāfijā, tās saikni ar kinematogrāfiju, televīziju, internetu, presi, 
vizuālo komunikāciju, sociālajiem medijiem un mākslu. Iegūsi zināšanas par 
fotogrāfijas medija iespējām drukātajos un digitālajos medijos, uzņēmējdarbībā, 
mākslā, dizainā, reklāmā un citās laikmetīgās kultūras jomās.
Ko apgūšu studijās?
1. studiju gads: vispārīgās studijas par sabiedrību, medijiem un komunikāciju, 
fotogrāfijas ideju vēsture, fotogrāfija kā komunikācija, digitālā attēlošana, 
komunikācijas teoriju pamati.
2. studiju gads: padziļinātas studijas dokumentālajā fotogrāfijā, studijas 
fotogrāfijā, reklāmas fotogrāfijā, radošajā fotogrāfijā, kā arī teorētisko un 
praktisko zināšanu apguve komunikācijas tiesībās un ētikā, autortiesībās un 
kvalitatīvajās pētniecības metodēs. 
3. studiju gads: fotogrāfijas vēsture Latvijā, fotogrāfija laikmetīgajā mākslā, 
kino valoda, stilistika un fotogrāfija, fotogrāfija un dizains. Fokuss uz kādu no 
specifiskajiem aspektiem fotogrāfijas medija lietojumā – dokumentalitātei, 
mākslas vai komerciālo attēlu lietojumam; bakalaura darba izstrāde.
Par ko varu kļūt?
Par attēlu redaktoru medijos, ziņu aģentūrās un fotoaģentūrās, fotoekspertu 
vai redaktoru attēlu bankās, modes, reklāmas un citu komerciālo fotoprojektu 
vadītāju, producentu un īstenotāju, kā arī attēlu lietojuma ekspertu sociālajos 
medijos. Varēsi strādāt arī organizāciju un iestāžu preses un komunikācijas 
nodaļās par vizuālās un mediju komunikācijas analīzes speciālistu.
Ko studēt tālāk?
Studijas iespējams turpināt RSU maģistrantūrā komunikācijas un mediju studiju 
jomā.

Lasi un lejuplādē ejustudet.rsu.lv!



68 68 

Multimediju komunikācija

Akadēmiskā bakalaura studiju programma

Sociālo zinātņu bakalaura grāds komunikācijas zinātnē

2 RSU finansētas studiju vietas PLK

45/15 Maksas studiju vietas PLK/NLK

Studiju ilgums:
PLK – 3 gadi
NLK – 4 gadi

PLK/NLK Pilna laika klātiene un nepilna laika klātiene

AK Programma akreditēta

Uzņemšanas prasības:
• Iepriekš iegūta vidējā izglītība
• CE sertifikāts latviešu valodā
• CE sertifikāts svešvalodā vai starptautiskas testēšanas 

institūcijas pārbaudījuma dokuments

EUR PLK: 1790 EUR gadā
NLK: 1390 EUR gadā

Ko programma piedāvā?
Vispusīgu izpratni par multimediju komunikāciju mūsdienu mainīgajā pasaulē 
un zināšanas par multimediju iespējām kino, televīzijā, interneta medijos, kā arī 
mākslā, mūzikā, kultūras un izklaides jomās. Studiju laikā varēsi darboties arī 
multimediju studijā, gūt praktisku pieredzi, darbojoties studentu medijā un iz-
mantot jaunākās tehnoloģijas savu studiju projektu realizācijā.

Ko apgūšu studijās?
1. studiju gads: studēšanas prasmju un iemaņu apgūšana, studijas par sabiedrību, 
komunikācijas praksi un tehnoloģijām, komunikācijas teoriju pamati, ievads eko-
nomikā un politikā. 
2. studiju gads: padziļinātas studijas komunikācijas zinātnē, teorētisko un prak-
tisko zināšanu apguve multimediju komunikācijā – producenta darbs, animācija, 
fotogrāfija, tīklu teorijas.
3. studiju gads: sabiedrības un masu komunikācijas aktuālo procesu un prob-
lēmu analīze un kritika, video montāžas pamati, īpaša pievēršanās kādam no 
specifiskajiem aspektiem multimediju komunikācijā, piemēram, interaktivitātei, 
vizuālajai vai datorizētajai komunikācijai; bakalaura darba izstrāde.

Par ko varu kļūt?
Strādāt interneta un multimediju producentu kompānijās, veidot pats sava  
uzņēmuma  vai iestādes interneta vietnes saturu, mācēsi attīstīt sociālo tīklu me-
nedžmentu reklāmas vai sabiedrisko attiecību aģentūru vadītos projektos, spēsi 
producēt interneta masu mediju saturu audio, video un animācijas formātā.

Ko studēt tālāk?
Studijas iespējams turpināt RSU maģistrantūrā komunikācijas un mediju studiju 
jomā.

Lasi un lejuplādē ejustudet.rsu.lv!
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Organizāciju un menedžmenta socioloģija

Akadēmiskā bakalaura studiju programma

Sociālo zinātņu bakalaura grāds socioloģijā

1 RSU finansēta studiju vieta PLK

20 Maksas studiju vietas PLK

Studiju ilgums: 3 gadi

PLK Pilna laika klātiene

AK Programma akreditēta

Uzņemšanas prasības:
• Iepriekš iegūta vidējā izglītība
• CE sertifikāts latviešu valodā
• CE sertifikāts svešvalodā vai starptautiskas testēšanas 

institūcijas pārbaudījuma dokuments

EUR PLK: 1550 EUR gadā

Ko programma piedāvā?
Zināšanas par modernas sabiedrības veidošanos, attīstību un cilvēkiem tajā, par 
organizāciju darbības likumsakarībām un specifiku, īpašu uzmanību pievēršot 
mūsdienīgai sabiedrībai. Studēsi sabiedrības pētniecības metodes, piemēram, 
anketēšanu, intervēšanu, novērošanu. Pratīsi pētīt, apkopot un analizēt uzvedības 
tendences, problēmas, intereses un viedokļus, veicot lietišķos un tirgus pētījumus.

Ko apgūšu studijās?
1. studiju gads: pamatzināšanas par sabiedrību un sociālajām attiecībām, 
moderno sabiedrību, attīstību un izmaiņu tendencēm mūsdienās, sociālo pētījumu 
metodoloģija – kvantitatīvās un kvalitatīvās pētījumu metodes.
2. studiju gads: zināšanas par sabiedrības un organizāciju pārvaldi – organizāciju 
un darba socioloģija, menedžmenta pamati, projektu vadība, zināšanu un 
prasmju veidošana sociālās statistikas analīzē, sociālo problēmu izpētē un 
zinātniskā darba izstrādē.
3. studiju gads: zināšanas un prasmes konkurētspējas paaugstināšanai – sociālā 
politika, sadarbība ar medijiem, ES pamatprincipi, mārketinga pētījumi, prakse 
sociālo pētījumu vai menedžmenta jomā bakalaura darba izstrāde.

Par ko varu kļūt?
Strādāt valsts pārvaldes iestādēs, pašvaldībās, ES institūcijās, Latvijas un 
ES konsultantu uzņēmumos, mārketinga, personālvadības un menedžmenta 
struktūrās, sociālo pētījumu centros, nevalstiskajās organizācijās, mediju 
redakcijās un citur.

Ko studēt tālāk?
Studijas iespējams turpināt RSU maģistrantūrā sociālo procesu analīzes un 
vadības jomā.

Lasi un lejuplādē ejustudet.rsu.lv!
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Psiholoģija

Profesionālā bakalaura studiju programma

Bakalaura grāds psiholoģijā un psihologa asistenta kvalifikācija

1 RSU finansēta studiju vieta PLK

25 Maksas studiju vietas PLK

Studiju ilgums: 4 gadi

PLK Pilna laika klātiene

AK Programma akreditēta

Uzņemšanas prasības:
• Iepriekš iegūta vidējā izglītība
• CE sertifikāts latviešu valodā
• CE sertifikāts svešvalodā vai starptautiskas testēšanas 

institūcijas pārbaudījuma dokuments
• Sekmju izrakstā vērtējumam matemātikā jābūt ne mazākam  

kā 4 balles

EUR PLK: 1760 EUR gadā

Ko programma piedāvā?
Izprast un analizēt psiholoģijas principus. Pratīsi veikt grupas un organizācijas 
psiholoģisko izpēti,  psiholoģisko konsultēšanu vai lietot citas psiholoģiskās  
palīdzības sniegšanas metodes atbilstoši klienta vajadzībām un izvirzītajiem 
mērķiem. Gūsi labas saskarsmes spējas, iejūtību, mērķtiecību un iemaņas veikt 
zinātniskus pētījumus psiholoģijā.
Ko apgūšu studijās?
1. studiju gads:  vispārīgā, attīstības un sociālā psiholoģija, psihologa profesionālā  
darbība un ētika, ievads socioloģijā, filozofijas pamati, psihes bioloģiskie pamati,  
sociālo prasmju treniņš, loģika.
2. studiju gads: psiholoģiskās pētniecības, izpētes un nozares kursi – personības,  
sociālā un eksperimentālā psiholoģija, psiholoģiskās izpētes un izvērtēšanas meto-
des, pētījums psiholoģijā.
3. studiju gads: psihiatrijas un narkoloģijas pamati, neiropsiholoģija, veselības, peda-
goģiskā, ģimenes, grupu un organizāciju psiholoģija, psiholoģiskās izpētes un konsul-
tēšanas prakses.
4. studiju gads: profesionālās darbības tiesiskie pamati, projektu vadība, uzņēmēj-
darbība, psihoterapijas virzieni un stratēģiju izstrāde, mākslas terapija, konsultēša-
nas prakse, bakalaura darba izstrāde.
Par ko varu kļūt?
Strādāt par psihologa asistentu valsts un pašvaldības iestādēs – skolās, bērnu-
dārzos, sociālajos dienestos, policijā, medicīnas iestādēs, narkoloģijas centros, 
kā arī privātajos uzņēmumos.
Ko studēt tālāk?
Studijas iespējams turpināt RSU maģistrantūrā veselības psiholoģijas, mākslas 
terapijas un sociālo zinātņu jomās.

Lasi un lejuplādē ejustudet.rsu.lv!



71 

Sabiedriskās attiecības

Akadēmiskā bakalaura studiju programma

Sociālo zinātņu bakalaura grāds komunikācijas zinātnē

1 RSU finansēta studiju vieta PLK

20 Maksas studiju vietas PLK

Studiju ilgums: 3 gadi

PLK Pilna laika klātiene

AK Programma akreditēta

Uzņemšanas prasības:
• Iepriekš iegūta vidējā izglītība
• CE sertifikāts latviešu valodā
• CE sertifikāts svešvalodā vai starptautiskas testēšanas 

institūcijas pārbaudījuma dokuments

EUR PLK: 1740 EUR gadā

Ko programma piedāvā?
Izpratni par komunikācijas zinātni saistībā ar ekonomikas, politikas, socioloģijas, 
semiotikas tēmām, specifiskas zināšanas par sabiedrisko attiecību darba 
principiem un metodēm, kā arī tekstu veidošanu un mediju valodas lietošanu. 
Pratīsi veidot un uzturēt pozitīvu jebkura uzņēmuma reputāciju un komunikāciju 
ar sabiedrību. Mācēsi izstrādāt komunikācijas plānu dažādu krīzes situāciju 
risināšanai, kā arī veidot uzņēmuma iekšējo komunikāciju. 
Varēsi analizēt procesus sabiedrībā, veidot informatīvas kampaņas, popularizēt 
sabiedriskās aktivitātes vai komercprojektus un nodrošināt piemērotu 
komunikāciju mērķu sasniegšanai.
Ko apgūšu studijās?
1. studiju gads: vispārīgie priekšmeti un ieskats komunikācijas nozarē – ievads 
socioloģijā un ideju vēsturē, komunikācijas vēsture, sabiedrisko attiecību (SA) 
metodes un principi, modernās komunikācijas tehnoloģijas, SA tekstu rakstīšana, 
runas komunikācija, fotogrāfija, autortiesības.
2. studiju gads: padziļināti priekšmeti SA nozarē – SA vadība, stratēģijas un 
kampaņas, krīžu komunikācija, mediju valoda, korporatīvā komunikācija, iekšējā 
komunikācija, prakse. 
3. studiju gads: priekšmeti padziļinātai SA zināšanu apguvei dažādās jomās – 
politiskais mārketings, integrētā mārketinga komunikācija, valsts komunikācija, 
projektu vadība, bakalaura darba izstrāde.
Par ko varu kļūt?
Strādāt privātajos uzņēmumos par SA speciālistu, nevalstiskajās organizācijās, 
valsts pārvaldē un starptautiskos uzņēmumos – par preses sekretāru vai SA 
vadītāju.
Ko studēt tālāk?
Studijas iespējams turpināt RSU maģistrantūrā sociālo procesu, komunikācijas, 
socioloģijas un antropoloģijas jomās.

Lasi un lejuplādē ejustudet.rsu.lv!
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Žurnālistika

Akadēmiskā bakalaura studiju programma

Sociālo zinātņu bakalaura grāds komunikācijas zinātnē

1 RSU finansēta studiju vieta PLK

20 Maksas studiju vietas PLK

Studiju ilgums: 3 gadi

PLK Pilna laika klātiene

AK Programma akreditēta

Uzņemšanas prasības:
• Iepriekš iegūta vidējā izglītība
• CE sertifikāts latviešu valodā
• CE sertifikāts svešvalodā vai starptautiskas testēšanas 

institūcijas pārbaudījuma dokuments

EUR PLK: 1740 EUR gadā

Ko programma piedāvā?
Mediju darbības principus un informācijas vākšanas metodes žurnālistikā, tās 
funkcijas un ētiku, kā arī ziņu un pētniecisko žurnālistiku, fotožurnālistiku un 
redaktora darbu. Gūsi izpratni par komunikācijas zinātni, mediju valodu, audito-
rijām un sociālajiem procesiem. Iegūsi specializētas zināšanas sporta, biznesa, 
izklaides un citos žurnālistikas virzienos. Izpratīsi darbu ziņu aģentūrās, interneta 
medijos, laikrakstu un žurnālu redakcijās, TV un radio ziņu dienestos.
Ko apgūšu studijās?
1. studiju gads: žurnālistikas pamati, ziņu žurnālistika, mediju auditorijas, mediju  
valoda, sporta žurnālistika, ievads komunikācijas zinātnē, komunikācijas psiholo-
ģija, fotogrāfijas pamati, ideju vēsture.
2. studiju gads: radio žurnālistika, žurnālistikas žanri, redaktora darbs, runas komu-
nikācija, komunikācijas vēsture, sociālā antropoloģija, starpkultūru komunikācija,  
komunikācijas tiesības un ētika, prakse. 
3. studiju gads: TV žurnālistika, pētnieciskā žurnālistika, fotožurnālistika, moder-
nās komunikācijas tehnoloģijas, sociālo tīklu analīze, masu komunikācijas teorijas  
un vizuālā komunikācija, prakse, bakalaura darba izstrāde.
Par ko varu kļūt?
Veidot karjeru žurnālistikā Latvijā un ES valstīs, strādājot interneta medijos, 
laikrakstos un žurnālos, vietējās un starptautiskajās mediju organizācijās. Prog-
rammas beidzēji darbojas starptautiskā mediju kanāla MTG redakcijās, Latvijas 
televīzijā un Latvijas radio, ziņu aģentūrās, Latvijas lielākajos un populārākajos 
laikrakstos un žurnālos, interneta portālos, piemēram, Delfi.lv.
Ko studēt tālāk?
Studijas iespējams turpināt RSU maģistrantūrā sociālo procesu, komunikācijas, 
socioloģijas un antropoloģijas jomās.

Lasi un lejuplādē ejustudet.rsu.lv!
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Komunikācija un mediju studijas

Akadēmiskā maģistra studiju programma

Sociālo zinātņu maģistra grāds informācijas un komunikācijas 
zinātnē

1 RSU finansēta studiju vieta PLK

15 Maksas studiju vietas PLK

Studiju ilgums: 2 gadi

PLK Pilna laika klātiene

AK Programma akreditēta

Uzņemšanas prasības:
• Iepriekš iegūta augstākā izglītība - bakalaura grāds  

vai 5. līmeņa profesionālā kvalifikācija valsts akreditētā 
studiju programmā sociālajās vai humanitārajās zinātnēs 

EUR PLK: 1890 EUR gadā

Ko programma piedāvā?
Apgūt multimediju komunikācijas izaicinājumus un zināšanas mūsdienu mediju 
menedžmentā. Programmas unikalitāte ir akadēmisko un profesionālo zināšanu 
sintēze. Vispusīgas, padziļinātas komunikācijas un mediju studijas ar akcentu uz 
dažādu mediju specifiku un mūsdienu sociālo problēmu komunikatīvajiem aspek-
tiem. Mācīsies par sociālo zinātņu, komunikācijas un mediju vēsturi, dažādām 
paradigmām, struktūrelementiem un to saikni ar citām sociālajām zinātnēm, par 
aktuālajiem pētījumiem dažādās komunikāciju un mediju jomās un mūsdienu 
sociālajiem procesiem, sabiedrības informatizāciju un globalizāciju. Varēsi vei-
dot pārliecinošus vēstījumus mūsdienu multimediju kontekstos, kritiski analizēt  
komunikācijas procesus sabiedrībā un veidot un vadīt mediju darbu.
Ko apgūšu studijās?
1. studiju gads: komunikācijas teorētiskie modeļi, situāciju analīze, sociālās 
teorijas, komunikācijas un sabiedrisko attiecību ētika, sabiedrisko attiecību 
menedžmenta modeļi, sabiedriskās attiecības integrētā mārketinga komunikāci-
jas sistēmā, sociālā antropoloģija, masu komunikācijas un kultūras socioloģija, 
starptautiskās attiecības un starpkultūru komunikācija.
2. studiju gads: komunikācijas psiholoģija un pedagoģija, žurnālistika, reklāma 
masu komunikācijas procesos, zīmolvedība, pētījumi sociālajās zinātnēs, kultū-
ras teorija, informācijas un autortiesības, subkultūru komunikācija, fotogrāfija, 
diskursa analīze, kultūrpolitika.
Par ko varu kļūt?
Par žurnālistu, mediju redaktoru, sabiedrisko attiecību speciālistu, reklāmas 
un mārketinga komunikācijas speciālistu, komunikācijas analītiķi, sociālo 
tīklu komunikācijas speciālistu.
Ko studēt tālāk?
Studijas iespējams turpināt RSU doktorantūrā socioloģijas jomā.

Lasi un lejuplādē ejustudet.rsu.lv!
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Sociālā antropoloģija

Akadēmiskā maģistra studiju programma

Sociālo zinātņu maģistra grāds sociālajā antropoloģijā

1 RSU finansēta studiju vieta PLK

15 Maksas studiju vietas PLK

Studiju ilgums: 2 gadi

PLK Pilna laika klātiene

AK Programma akreditēta

Uzņemšanas prasības:
• Iepriekš iegūta augstākā izglītība - bakalaura grāds vai  

2. līmeņa profesionālā augstākā izglītība valsts akreditētā 
studiju programmā

• Eseja, intervija

EUR PLK: 1890 EUR gadā

Ko programma piedāvā?
Kā reiz teica slavenā amerikāņu antropoloģe Rūta Benedikte: “Antropoloģijas 
uzdevums ir padarīt pasauli drošu cilvēciskajai daudzveidībai.” Šī programma 
piedāvā aizraujošu ieskatu visdažādāko pasaules iedzīvotāju kultūrā, uzskatos 
un dzīves pieredzē, kas tiek skatīta un analizēta antropoloģijas teoriju gaismā. 
Tev nāksies atklāt savu līdzšinējo zināšanu kultūrspecifiskās saknes, tādējādi 
katra nodarbība ir tik piesātināta ar jauno un negaidīto, ka studenti bieži pēc 
lekcijām kādu stundu pavada, pārstāstot ģimenes locekļiem universitātē 
uzzināto.

Ko apgūšu studijās?
Studijas antropoloģijas maģistrantūrā galvenokārt veicina divas būtiskas iemaņas - 
skatīties uz pasauli atvērti, bez aizspriedumiem, izpratni par to, ka pastāv dažādas 
perspektīvas un domāt kritiski, refleksīvi, radoši. Iegūtās zināšanas tiek lietotas 
maģistra darba izstrādē, kas tālāk attīsta spēju analizēt un skaidrot cilvēku dzīves 
praktiskās problēmas to kultūras kontekstā.

Par ko varu kļūt?
Sociālantropologs izprot sabiedrības darbību un cilvēku motivācijas un kultūru 
dažādību. Absolvējot šo programmu, varēsi strādāt jebkurā darbavietā, kur šādas 
zināšanas tiek novērtētas – sākot ar valdību vai banku un beidzot ar nevalstisko 
organizāciju vai konsultāciju jomu.

Ko studēt tālāk?
Studijas iespējams turpināt RSU doktorantūrā socioloģijas jomā.

Lasi un lejuplādē ejustudet.rsu.lv!
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Sociālo procesu analīze un vadība

Akadēmiskā maģistra studiju programma

Sociālo zinātņu maģistra grāds socioloģijā

1 RSU finansēta studiju vieta PLK

15 Maksas studiju vietas PLK

Studiju ilgums: 2 gadi

PLK Pilna laika klātiene

AK Programma akreditēta

Uzņemšanas prasības:
• Bakalaura vai 2. līmeņa profesionālā augstākā izglītība vai 

tai pielīdzināma izglītība, kas iegūta valsts akreditētā studiju 
programmā

EUR PLK: 1890 EUR gadā

Ko programma piedāvā?
Vienīgā studiju programma Latvijā, kurā var apgūt socioloģiju un sociālo politiku 
vienas programmas ietvaros. Iegūsi zināšanas par sociālo procesu norisi saistībā 
ar cilvēka dzīves gājumu un svarīgākajām dzīves jomām – ģimeni, veselību, darbu. 
Pratīsi lietot dažādas pētniecības metodes, lai veiktu izpēti un analīzi sabiedrībā 
notiekošajos procesos. Studiju noslēgumā varēsi veidot konkrētas rīcībpolitikas 
sociālo procesu vadīšanai un problēmu risināšanai.

Ko apgūšu studijās?
1. studiju gads: studijas par sabiedrību un tajā notiekošajiem procesiem, 
socioloģisko teoriju apgūšana, prakse izmantot dažādas pētījumu metodes. 
Zināšanas projektu vadībā, matemātiskajā analīzē un pētniecības ētikā. 
2. studiju gads: padziļinātas studijas par dažādiem socioloģijas veidiem – 
ģimenes, jaunatnes, darba u. c. Teorētisko un praktisko zināšanu apguve politikas 
veidošanas procesā un politikas novērtēšanā. Detalizēts ieskats globalizācijas 
ietekmē uz sociālajiem procesiem. Maģistra darba izstrāde.

Par ko varu kļūt?
Pēc studijām būsi sociālo procesu speciālists, kura prasmes ir nepieciešamas 
gan privātos uzņēmumos, gan pašvaldību un valsts institūcijās.

Ko studēt tālāk?
Studijas iespējams turpināt RSU doktorantūrā socioloģijas jomā.

Lasi un lejuplādē ejustudet.rsu.lv!
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Stratēģiskā un sabiedrisko attiecību vadība

Akadēmiskā maģistra studiju programma

Sociālo zinātņu maģistra grāds informācijas un komunikācijas 
zinātnē

1 RSU finansēta studiju vieta PLK

15 Maksas studiju vietas PLK

Studiju ilgums: 2 gadi

PLK Pilna laika klātiene

AK Programma akreditēta

Uzņemšanas prasības:
• Iepriekš iegūta augstākā izglītība - bakalaura grāds vai  

5. līmeņa profesionālā kvalifikācija valsts akreditētā studiju 
programmā sociālajās vai humanitārajās zinātnēs

EUR PLK: 1890 EUR gadā

Ko programma piedāvā?
Sabiedrisko attiecību studijas noderēs vadības līmeņa cilvēkiem, stratēģiskā 
vadība – sabiedrisko attiecību speciālistiem. Iegūtās zināšanas ļaus jaunā līmenī 
piedalīties sava uzņēmuma, iestādes vai organizācijas vadībā, pieņemt augstas 
atbildības lēmumus, redzēt jaunas kopsakarības apkārtējos sociālajos procesos. 
Šī programma sagatavo viedokļu līderus un lēmumu pieņēmējus publiskajā un 
privātajā sfērā.

Ko apgūšu studijās?
1. studiju gads: apgūsi sabiedrisko attiecību vadību, korporatīvo un globālo stra-
tēģiju, globālās komunikācijas sociālos, politiskos un kultūras procesus, sociālās 
teorijas, stratēģisko vadību, lobēšanas tehnoloģijas un interešu pārstāvniecību. 
Iemācīsies vadīt sabiedriskās attiecības integrētā mārketinga komunikācijas 
sistēmā, kampaņu menedžmentu, politiskās kampaņas un mārketingu, riska un 
krīzes komunikāciju, organizāciju teoriju un vadību.
2. studiju gads: apgūsi zināšanu un inovāciju menedžmentu, kvalitatīvās un kvan-
titatīvās metodes sociālajās zinātnēs, globālo drošības politiku un starptautisko 
sadarbību.

Par ko varu kļūt?
Par iestādes, organizācijas vai uzņēmuma vadītāju, sabiedrisko attiecību vadītāju, 
komunikācijas speciālistu. Mācēsi izstrādāt un vadīt projektus un kampaņas.

Ko studēt tālāk?
Studijas iespējams turpināt RSU doktorantūrā socioloģijas jomā.

Lasi un lejuplādē ejustudet.rsu.lv!
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Studiju maksas atlaides
RSU absolventa atlaide
RSU absolventi saņem 10 % atlaidi studiju maksai, turpinot studijas kādā 
no RSU studiju programmām.

Ģimenes atlaide
10% atlaidi no gada studiju maksas var saņemt katrs, kuram RSU jau 
studē brālis, māsa, pusbrālis vai pusmāsa.

Atlaide sekmīgākajiem un aktīvākajiem studentiem
100 % atlaidi no studiju maksas jeb bezmaksas studiju vietu vienam semes- 
trim saņem izcilākie Eiropas studiju fakultātes, Komunikācijas fakultātes 
un Juridiskās fakultātes studenti.
Perspektīvā maģistranta atlaide ir 10% – to saņem citu augstākās izglītības 
iestāžu absolventi, kuri uzsāk studijas RSU maģistrantūras studiju prog-
rammā un kuru iepriekšējās izglītības diplomdarba aizstāvēšanas vidējā  
atzīme iekļaujas vērtējuma skalas augšējos 10 % – 9 vai 10 balles 10 ballu skalā  
vai 5 balles 5 ballu skalā. Atlaide tiek piešķirta 1. studiju gada 1. semestrim. 
Bezmaksas studiju vietu skaits sociālo zinātņu programmās atkarīgs no 
studiju grupas lieluma. Viena bezmaksas vieta paredzēta 20 cilvēku studiju  
grupai.
Atlaides nesummējas.

Stipendijas
Valsts stipendijas
Uz valsts stipendiju var pretendēt augstākās izglītības programmu 
studenti, kuri uzņemti konkursa kārtībā un studē valsts budžeta finansētās 
studiju vietās.

Absolventu asociācijas stipendijas
Uz RSU Absolventu asociācijas piesaistītajām stipendijām, piemēram,  
Borisa un Ināras Teterevu fonda, Pētera Avena labdarības fonda "Paaudze" 
un AS "Olainfarm" var pretendēt RSU studenti un mācībspēki. Stipendiju 
fondu pamatmērķis ir atbalstīt izcilākos savas jomas profesionāļus gan so-
ciālajās zinātnēs, gan veselības aprūpē.

Kultūrizglītības un sporta stipendijas
Šīs stipendijas piešķir tikai sekmīgākajiem un talantīgākajiem RSU studen-
tiem, kas darbojas universitātes mākslinieciskajos kolektīvos vai reprezentē  
RSU, piedaloties sporta sacensībās.

Privātās stipendijas
Ikviens students var pieteikties dažādām privātpersonu, organizāciju,  
uzņēmumu un fondu stipendijām. Aktuālajai informācijai, pieteikšanās  
noteikumiem un termiņiem jāseko līdzi oficiālajās mājaslapās.

Kredīti
Studiju kredīts ar valsts galvojumu
Studiju kredīts paredzēts akreditētu studiju programmu studiju maksas  
segšanai. To var saņemt pilna un nepilna laika studenti. Tas nevar pārsniegt 
augstskolas noteikto studiju maksu un valsts noteikto maksimālo studiju  
kredīta apmēru. Jārēķinās, ka semestra mācību maksu (kredītu) banka  
universitātei pārskaita apmēram pēc diviem mēnešiem, tāpēc sākotnēji stu-
diju maksa jāsedz pašam studentam.

Studējošā kredīts ar valsts galvojumu
Studējošā kredīts paredzēts studentu iztikas minimuma segšanai. To var 
saņemt tikai pilna laika akreditētu studiju programmu studenti. Kredīta  
apmērs vienam studentam nevar pārsniegt 170,74 EUR mēnesī. Šo kredītu  
izmaksā 10 mēnešus gadā (izņemot jūliju un augustu).
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Studentu dzīve RSU
Jauktais koris “Rīga”
Neatņemama un svarīga artērija augstskolas asinsrites sistēmā ir koris, kas koncertējis daudzās pasaules valstīs, izpelnījies starptautisku 
atzinību un pabijis laureāta godā daudzās skatēs un konkursos. Pēdējā laika spilgtākie notikumi ir Grand Prix starptautiskajā sakrālās 
mūzikas konkursā Namestovo (Slovākija, 2016),  Grand Prix  un žūrijas speciālbalva par poļu komponista skaņdarba izpildījumu starptautiskajā 
kormūzikas festivālā “Vratislavia Sacra” (Polija, 2015), sadarbība ar maestro Raimondu Paulu, ģitāristu Kasparu Zemīti un Lūcijas 
Garūtas kantātes “Dievs, Tava zeme deg!” atskaņojumi Latvijas baznīcās. Kā katra gada sākumā atgādina kora diriģentes Z. Zilberte un  
E. Taranda - “Nedziedi dušā, nāc uz kori!” 

Tautas deju kolektīvs “Ačkups”
2016. gadā  Ačkups piedalījās Čeonanas deju festivālā Dienvidkorejā (Cheonan World Dance Festival, 2016), kas ir viens no vērienīgākajiem deju konkursiem  
Āzijā un kurā mūsu dejotāji ieguva godpilno 3. vietu. Šajā pašā gadā Ačkups svinēja 65 gadu jubileju, visa gada garumā veidojot kalendāru “365 mirkļi”, 
kur interpretēja dabas, tautastērpa un cilvēka mijiedarbību, un sniedza arī jubilejas koncertu, kurā vairāku paaudžu dejotāji apvienojās kopīgā uzvedumā 
”Mirklis vienā elpā “, ar dejām no ansambļa zelta fonda līdz mūsdienu horeogrāfu jaundarbiem. Šobrīd kolektīvs cītīgi gatavojas 2018. gada Dziesmu un 
deju svētkiem, kas noritēs Latvijas simtgades zīmē. Jaunus dejotājus Ačkups uzņem katru rudeni konkursa kārtībā. 

Studentu medijs “Skaļāk”
“Mēs tevi knapi dzirdam, runā skaļāk!”. Studentu medijs tapis pēc studentu un absolventu iniciatīvas. Sācies kā studentu interneta radio 2010. gadā, 
tas turpina augt un paplašināties, piedāvājot arī interneta tiešraides ar tematiskām rubrikām, raidījumu “Runā TV” (skaties reģionālajā televīzijā 
Re:TV), studentu veidotu blogu par sabiedriski nozīmīgām un sadzīviskām tēmām, kā arī pētnieciskās žurnālistikas izdevumu “Inquisitio”, kas top no 
pašu studentu veidotiem pētījumiem. Tas viss skalak.rsu.lv

Studējošo pašpārvalde (RSU SP)
Pārstāv studentu intereses akadēmiskās, materiālās un kultūras dzīves jautājumos. RSU SP regulāri rīko studentiem izglītojošus un izklaides pasā-
kums, veicina savstarpēju iepazīšanos, saliedēšanos, sportisku un azartisku garu. Jaunieši, kuri iesaistās RSU SP, atzīst, ka tas viņiem devis dzīvē 
noderīgas iemaņas – laika plānošanu, pasākumu organizēšanu, prasmi pārstāvēt savas un grupas intereses. Katrs var atrast sev piemērotāko un 
tuvāko iespēju līdzdarboties. RSU SP 2015. gadā ir saņēmusi Latvijas Studentu apvienības balvu kā Gada pašpārvalde. Tas viss sp.rsu.lv



79 



80 

Sagatavošanas kursi ir vērtīgi, lai:
• iegūtu labāku vērtējumu valsts centralizētajos eksāmenos;
• veiksmīgāk nokārtotu iestājpārbaudījumus RSU studiju programmās; 

• atkārtotu un papildinātu zināšanas;
• iepazītu savu nākamo studiju programmu, pasniedzējus un profesiju. 

VALSTS CENTRALIZĒTAJIEM EKSĀMENIEM

KURSU SĀKUMS EUR

Pilns laiks – reizi nedēļā 

Matemātika 8 mēneši Otrdienās 16.30 –19.45 Oktobris 143 EUR

Latviešu valoda 8 mēneši Ceturtdienās 16.30 –19.45 Oktobris 146 EUR

Angļu valoda 3 mēneši Otrdienās, ceturtdienās 16.30 – 19.45 Oktobris 144 EUR

Bioloģija 8 mēneši Trešdienās16.30 – 19.45 Oktobris 147 EUR

Ķīmija 8 mēneši Pirmdienās16.30 – 19.45 Oktobris 145 EUR

Nepilns laiks – reizi mēnesī

Bioloģija 8 mēneši Viena sestdiena vai svētdiena mēnesī 11.00 –16.45 Oktobris 83 EUR

Ķīmija 8 mēneši Viena sestdiena vai svētdiena mēnesī 11.00 –16.45 Oktobris 80 EUR

Tālmācība – pēc individuāla plāna

Bioloģija 8 mēneši Kursi notiek pēc individuāla plāna. Konsultācijas un kontroldarbi tiešsaistē katru mēnesi. Oktobris 90 EUR

Ķīmija 8 mēneši Kursi notiek pēc individuāla plāna. Konsultācijas un kontroldarbi tiešsaistē katru mēnesi. Oktobris 95 EUR

Sagatavošanas kursi

Maksa par kursiem un nodarbību laiki var mainīties.



 

SAGATAVOŠANAS KURSI STUDIJĀM RSU STUDIJU PROGRAMMĀS

KURSU SĀKUMS EUR*

Jauno diplomātu un politologu akadēmija 
(studijām Eiropas studiju fakultātes programmās  
“Politika un politiskā komunikācija” un  
“Starptautiskās attiecības – Eiropas studijas”)

 2 mēneši         Sestdienās Februārī 100 EUR

Jauno uzņēmēju akadēmija
(studijām Eiropas studiju fakultātes programmās  
“Starta uzņēmējdarbība”, “Starptautiskais bizness  
un ilgtspējīga ekonomika” un “Starptautiskais 
mārketings un reklāma”)

1,5 mēneši Sestdienās Februārī 70 EUR

Jauno mediķu akadēmija Rīgā
(studijām visās RSU veselības aprūpes  
studiju programmās)

7 mēneši Sestdienās Oktobrī 20 EUR

Jauno mediķu akadēmija Valmierā
(studijām visās RSU veselības aprūpes  
studiju programmās)

7 mēneši Reizi mēnesī Oktobrī

Informācija un pieteikšanās – kursi@rsu.lv, 67409209, 67409216

*maksa par kursiem var mainīties
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