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Uzņemšanas noteikumi 

 maģistra studiju programmās 

 
I. Vispārīgie jautājumi 

1. Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā reflektanti tiek uzņemti Rīgas Stradiņa universitātes 

(turpmāk – Universitāte, saīsināti – RSU) akadēmiskā un profesionālā maģistra studiju 

programmās. 

2. Uzņemšana studijām Universitātē notiek, pamatojoties uz Augstskolu likumu (turpmāk – 

AL), Ministru kabineta 2006. gada 10. oktobra noteikumiem Nr.846 Noteikumi par 

prasībām, kritērijiem un kārtību uzņemšanai studiju programmās (turpmāk –

10.10.2006. MK noteikumi Nr.846), RSU Satversmi, šiem noteikumiem, kā arī 

atbilstīgi citiem tiesību aktiem. 

3. Uzņemšanu nodrošina RSU Uzņemšanas komisija, kas darbojas atbilstīgi tās 

nolikumam [10.10.2006. MK noteikumu Nr.846 5.punkts]. 

4. Uzņemšanas noteikumi studiju vietās, kas tiek pasūtītas un finansētas no konkrētu 

juridisko personu puses, var tikt precizēti atbilstoši noslēgtajam līgumam ar attiecīgo 

juridisko personu.  

5. Tiesības tikt uzņemtiem saskaņā ar šiem noteikumiem un studēt Universitātē ir 

vienādas Latvijas Republikas pilsoņiem, Latvijas Republikas nepilsoņiem, Eiropas 

Savienības pilsoņiem, Eiropas Ekonomikas zonas pilsoņiem vai Šveices 

Konfederācijas pilsoņiem un Eiropas Kopienas patstāvīgajiem iedzīvotājiem, kuriem ir 

derīga uzturēšanās atļauja [AL 45.(2)]. Ārvalstu studentu nodaļas studiju programmās 

uzņem Eiropas Savienības pilsoņus, Eiropas Ekonomikas zonas pilsoņus vai Šveices 

Konfederācijas pilsoņus un Eiropas Kopienas patstāvīgos iedzīvotājus, kuriem ir derīga 

uzturēšanās atļauja, un citu valstu pilsoņus (patstāvīgos iedzīvotājus) saskaņā ar šo 

noteikumu prasībām. Citām personām ir tiesības studēt Universitātē atbilstīgi 

normatīvajos aktos noteiktajām prasībām. 

6. Prasības un kritēriji uzņemšanai katrā no studiju programmām, kā arī citi attiecīgo studiju 

programmu raksturojoši rādītāji noteikti šo noteikumu pielikumos. 

 

II. Dokumenti 

7. Reģistrējoties studijām, reflektants aizpilda reflektanta anketu un iesniedz šajos 

noteikumos un to pielikumos noteiktos dokumentus uzņemšanai studiju programmā. 

8. Dokumentus reflektants iesniedz personīgi. Ja reflektants dokumentus personīgi nevar 

iesniegt, to var izdarīt cita persona, kura uzrāda notāra apstiprinātu pilnvaru vai kurai 

iepriekš ir noformēts reflektanta mutvārdu pilnvarojums uz vietas Universitātē. 

9. Dokumentus reflektants iesniedz valsts valodā. Dokumenti, kurus reflektants iesniedz 

svešvalodā, jālegalizē normatīvajos aktos [1961. gada 5. oktobra Hāgas konvencija par 

ārvalstu publisko dokumentu legalizācijas prasību atcelšanu] noteiktajā kārtībā un tiem 

jāpievieno normatīvajos aktos [2000. gada 22. augusta MK noteikumi Nr. 291 

“Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā” (grozīti ar 2004. gada 6. 

janvāra MK noteikumiem Nr. 6)] noteiktajā kārtībā apliecināts tulkojums valsts valodā. 

10. Ja reflektants izglītības dokumentu vai akadēmisko grādu ir ieguvis ārvalstīs, 

iesniegumam pievieno Akadēmiskās informācijas centra izziņu par to, kādam Latvijā 

piešķirtam izglītības dokumentam vai akadēmiskajam grādam atbilst ārvalstīs iegūtais 

izglītības dokuments vai grāds [10.10.2006. MK noteikumu Nr.846 7. punkts]. 

Informācija internetā: www.aic.lv. 
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11. Iesniedzot dokumentus, reflektants iemaksā Universitātes kontā maksu par dokumentu 

reģistrēšanas pakalpojumu. Šīs maksas apmēru nosaka Universitāte, un tā atpakaļ netiek 

izmaksāta.  

12. Ja kādā no iesniedzamajiem dokumentiem ir cits personas vārds un/vai uzvārds un/vai 

personas kods nekā pasē, tad jāuzrāda arī dokuments, kas apliecina attiecīgo personas 

datu maiņu.  

13. RSU Uzņemšanas komisija, pamatojoties uz reflektanta, kurš nav imatrikulēts studijām 

Universitātē, atsevišķu iesniegumu, izsniedz atpakaļ reflektanta iesniegtos dokumentu 

oriģinālus, ja tādi ir iesniegti. 

14. Reflektantu, kuri nav imatrikulēti studijām Universitātē, iesniegtos dokumentus RSU 

Uzņemšanas komisija glabā RSU Lietu nomenklatūrā noteiktajā kārtībā. Pēc RSU Lietu 

nomenklatūrā noteiktā dokumentu glabāšanas termiņa beigām reflektantu iesniegtos 

dokumentus iznīcina.  

 

III. Termiņi 

15. Reflektantu reģistrācijas (dokumentu iesniegšanas) un konkursa norises termiņu 

uzņemšanai nosaka ar Rektora rīkojumu un izziņo RSU Uzņemšanas komisija. 

16. Datumu un laiku, kad reflektanti kārto pārbaudījumus (uzņemšanai studiju 

programmās, kurās ir noteiktas papildu prasības), nosaka RSU Uzņemšanas komisija. 

17. Konkurss tiek noslēgts, RSU Uzņemšanas komisijai izziņojot konkursa rezultātus, 1 

nedēļu pēc reflektantu reģistrācijas termiņa beigām vai pēc pēdējā pārbaudījuma 

(uzņemšanai studiju programmās, kurās tie noteikti kā papildu prasības). 

 

IV. Konkursa norise 

18. Valsts nosaka kopējo studiju vietu skaitu Universitātē, kas tiek finansēts no valsts 

budžeta līdzekļiem, bet Universitāte nosaka studiju maksas apmēru un maksas studiju 

vietu skaitu, ko finansē fiziskās un juridiskās personas. Studiju vietu sadalījumu pa 

studiju programmām vai specializācijām nosaka ar rektora rīkojumu. 

19. Konkursā nepiedalās un Universitātē netiek uzņemti reflektanti, kuriem ir studiju 

maksas parādi vai citas mantiskas saistības pret Universitāti 

20. Reflektanti tiek uzņemti studijām Universitātē atbilstīgi reflektanta nokārtotajiem 

pārbaudījumiem, ja tādi ir noteikti uzņemšanai attiecīgajā studiju programmā (sk. šo 

noteikumu attiecīgo pielikumu). 

21. Reflektantiem uz pārbaudījumiem jāierodas līdz ņemot pasi. Pārbaudījumi notiek 

latviešu valodā. Reflektanti, kuri nav ieradušies uz pārbaudījumiem norādītajā laikā vai 

nav paņēmuši līdz pasi, turpmākā konkursā nepiedalās un RSU netiek uzņemti. 

22. Pārbaudījumus vērtē 10 ballu robežās. Reflektanti, kuri pārbaudījumā vai kādā no 

pārbaudījuma daļām ir saņēmuši vērtējumu, kas ir zemāks par 4 ballēm, RSU 

neimatrikulē. 

23. Eseja par plānoto maģistra darba tēmu un motivāciju studēt, ja to paredz šo 

uzņemšanas noteikumu attiecīgais pielikums, jāiesniedz datordrukā, latviešu valodā. 

Darba apjoms 2–3 lappuses. 

24. Konkursa rezultātus nosaka un apstiprina RSU Uzņemšanas komisija. Tos izziņo ne 

vēlāk kā triju dienu laikā no konkursa noslēguma dienas [10.10.2006. MK noteikumu 

14. punkts]. 

25. Reflektanti, kuri nav izturējuši konkursu uz valsts finansētajām studiju vietām, RSU 

Uzņemšanas komisijas noteiktā kārtībā un termiņā var pretendēt uz maksas studiju 

vietām attiecīgajā studiju programmā, ja attiecīgajā studiju programmā ir pieejamas 



4 

 

maksas studiju vietas, vai pretendēt uz vakantajām valsts budžeta finansētajām vai 

maksas studiju vietām citās studiju programmās. 

 

V. Studiju līguma noslēgšana un imatrikulācija 

26. Visi konkursu izturējušie reflektanti RSU Uzņemšanas komisijas noteiktajā termiņā 

noslēdz ar Universitāti studiju līgumu. 

27. Ja reflektants RSU Uzņemšanas komisijas noteiktajā termiņā studiju līgumu nenoslēdz, 

RSU Uzņemšanas komisija piedāvā noslēgt studiju līgumu pēc kārtas nākamajam 

konkursa sarakstā esošajam reflektantam.  

28. Valsts finansētajās studiju vietās un studiju vietās, kuras tiek apmaksātas no fizisko un 

juridisko personu līdzekļiem, reflektants tiek imatrikulēts pēc studiju līguma 

noslēgšanas ar Universitāti un tā nosacījumu izpildes. 

29. Reflektants tiek imatrikulēts Universitātē ar rīkojuma dokumentu. 

 

VI. Reflektanta un Universitātes tiesības un pienākumi 

30. Reflektantam uzņemšanas procesā ir šādi pienākumi: 

28.1. iesniegt un noteiktajos gadījumos uzrādīt šajos noteikumos un to pielikumos 

noteiktos dokumentus; 

28.2. pareizi aizpildīt Universitātes noteikto reflektanta iesniegumu vai reģistrēties 

elektroniski https://uznemsana.rsu.lv, sniegt Universitātei tikai patiesu 

informāciju; 

28.3. iepazīties un ievērot šos noteikumus, kā arī ārējos normatīvos aktus, kas 

regulē uzņemšanu; 

28.4. ievērot normatīvajos aktos un šajos noteikumos, kā arī RSU Uzņemšanas 

komisijas noteiktos termiņus; 

28.5. personīgi ierasties uz pārbaudījumiem, ievērot to organizatoru norādījumus 

un neizmantot neatļautus palīglīdzekļus; 

28.6. nokārtot finansiālās saistības pret Universitāti;  

28.7. izpildīt citus normatīvajos aktos noteiktos pienākumus. 

31. Universitātei uzņemšanas procesā ir šādi pienākumi: 

29.1.  nodrošināt godīgu uzņemšanu atbilstīgi normatīvajiem aktiem; 

29.2. sniegt reflektantiem informāciju par studiju iespējām Universitātē, kā arī viņu 

tiesībām un pienākumiem; 

29.3. noteikt studiju maksas apmēru un maksas studiju vietu skaitu informēt par 

valsts budžeta finansēto studiju vietu skaitu Universitātē un maksas studiju 

vietu skaitu, ko finansē fiziskās un juridiskās personas; 

29.4. pieņemt reflektantu iesniegtos dokumentus, ja tie atbilst šo noteikumu 

pielikumos minētajām prasībām, RSU pieņem tikai pilnībā nokomplektētu 

iesniedzamo dokumentu paketi; 

29.5. izziņot konkursa rezultātus; 

29.6. organizēt studiju līgumu noslēgšanu ar reflektantiem, kuri izturējuši konkursu vai 

kuriem ir tiesības tikt uzņemtiem ārpus konkursa; 

29.7. organizēt reflektantu, kuri noslēguši studiju līgumus un izpildījuši noteiktās 

saistības, imatrikulāciju; 

29.8. nepieļaut diskriminējošu attieksmi pret reflektantiem; 

29.9. izpildīt citus normatīvajos aktos noteiktos pienākumus.  

30. Reflektanta un Universitātes pienākumiem atbilst pretējās puses attiecīgās tiesības. 
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VII. Apelācijas un ar uzņemšanu saistītu lēmumu apstrīdēšana un pārsūdzēšana 

31. Triju darba dienu laikā no pārbaudījuma vērtējuma izziņošanas reflektants ir tiesīgs 

iesniegt RSU Uzņemšanas komisijai rakstisku apelāciju par atsevišķa pārbaudījuma 

novērtējumu. No apelācijas saņemšanas brīža triju darba dienu laikā Uzņemšanas 

komisija sasauc Apelācijas komisiju, kura izvērtē pārbaudījuma vērtējumu un 

pieņemto lēmumu nekavējoties rakstveidā un pa e-pastu paziņo reflektantam. 

32. RSU Apelācijas komisijas lēmumu par atsevišķa pārbaudījuma novērtējumu vai RSU 

Uzņemšanas komisijas noteiktos un apstiprinātos konkursa rezultātus var apstrīdēt, 

iesniedzot iesniegumu RSU rektoram viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

RSU rektora pieņemto lēmumu persona var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa 

likumā noteiktajā kārtībā. 

 

IX. Noslēguma jautājumi 

33. Visus ar uzņemšanu Universitātē saistītos jautājumus, kuri nav noregulēti Latvijas 

Republikā spēkā esošajās tiesību normās vai šajos noteikumos, izskata RSU 

Uzņemšanas komisija. 

34. Šie noteikumi var tikt mainīti gadījumā, ja tiek grozīti normatīvie akti. 

35. Informāciju par studiju iespējām un uzņemšanu Universitāte izvieto savās telpās un 

mājas lapā internetā: www.rsu.lv. Informāciju par uzņemšanas norisi reflektants var 

uzzināt arī RSU Informācijas centrā, tālr. 67409105; e-pasts: infocentrs@rsu.lv. 

36. Šiem noteikumiem ir pievienoti šādi pielikumi: 

36.1. Pielikums Nr. 1 – Biomedicīna; 

36.2. Pielikums Nr. 2 – Fizioterapija; 

36.3. Pielikums Nr. 3 – Klīniskā farmācija; 

36.4. Pielikums Nr. 4 – Mākslas terapija; 

36.5. Pielikums Nr. 5 – Māszinības; 

36.6. Pielikums Nr. 6 – Rehabilitācija; 

36.7. Pielikums Nr. 7 – Rūpnieciskā farmācija; 

36.8. Pielikums Nr. 8 –  Sabiedrības veselība; 

36.9. Pielikums Nr. 9 – Sociālais darbs; 

36.10. Pielikums Nr. 10 – Sociālais darbs darbā ar bērniem un jauniešiem; 

36.11. Pielikums Nr. 11 – Supervīzija; 

36.12. Pielikums Nr. 12 – Uzturzinātne; 

36.13. Pielikums Nr. 13 – Veselības psiholoģija; 

36.14. Pielikums Nr. 14 – Veselības vadība; 

36.15. Pielikums Nr. 15 – Starptautiskais bizness un tiesības; 

36.16. Pielikums Nr. 16 – Komunikācija un mediju studijas 

36.17. Pielikums Nr. 17 – Reģionālā politika un valsts pārvaldība; 

36.18. Pielikums Nr. 18 – Sociālā antropoloģija; 

36.19. Pielikums Nr. 19 – Sociālo procesu analīze un vadība. 
36.20. Pielikums Nr. 20 – Starptautiskās attiecības un diplomātija; 

36.21. Pielikums Nr. 21 – Starptautiskā mārketinga un biznesa vadība; 

36.22. Pielikums Nr. 22 – Stratēģiskā un sabiedrisko attiecību vadība; 

36.23. Pielikums Nr. 23 – Tiesību zinātne (akadēmiskā maģistra studiju programma); 

36.24. Pielikums Nr. 24 – Tiesību zinātne (profesionālā maģistra studiju programma). 
 

 

 

Uzņemšanas komisijas atbildīgā sekretāre     I.Treija

http://www.rsu.lv/studiju-iespejas/magistra-studijas/studiju-programmas/starptautiska-marketinga-un-biznesa-vadiba


6 

 

Pielikums Nr. 1 

Biomedicīna 

1. Studiju programma Biomedicīna 

2. Studiju programmas 

līmenis 

Akadēmiskā maģistra studiju programma 

3. Iegūstamā 

kvalifikācija vai/un 

grāds 

Dabaszinātņu maģistra grāds bioloģijā 

4. Studiju ilgums 2 gadi 

5. Studiju veids Pilna laika 

6. Iesniedzamie 

dokumenti 

1. Reflektanta iesniegums (uz veidlapas) vai elektroniskā pieteikuma 

izdruka no https://uznemsana.rsu.lv. 
2. Pases vai ID kartes kopija (oriģināls jāuzrāda). 

3. Bakalaura diploma un diploma pielikuma kopija (oriģināli jā-

uzrāda). 

4. Dzīves gājuma apraksts (CV). 

5. Dokumentu kopijas (oriģināli jāuzrāda), kas apliecina mācības 

kursos, semināros, piedalīšanos (ja tādas ir) konferencēs un kon-

gresos. 

6. Publikāciju (ja tādas ir) kopijas. 

7. Dokuments, kas apliecina dokumentu reģistrēšanas pakalpojuma 

apmaksu. 

8. Ja kādā no iesniedzamajiem dokumentiem ir cits personas 

uzvārds un/vai vārds un/vai personas kods nekā pasē, tad 

jāuzrāda arī dokuments, kas apliecina personas datu maiņu. 

9. Ja reflektants izglītības dokumentu vai akadēmisko grādu ir 

ieguvis ārvalstīs, iesniegumam pievieno Akadēmiskās 

informācijas centra izziņu par to, kādam Latvijā piešķirtam 

izglītības dokumentam vai akadēmiskajam grādam atbilst 

ārvalstīs iegūtais izglītības dokuments vai grāds. 

7. Uzņemšanai studiju 

programmā nepiecie-

šamā iepriekš iegūtā 

izglītība 

Augstākā – dabas zinātņu bakalaura grāds bioloģijā, ķīmijā, 

sabiedrības veselībā vai 2. līmeņa augstākā profesionālā izglītība 

medicīnas, bioloģijas, ķīmijas, farmācijas, stomatoloģijas vai 

veterinārmedicīnas jomā. 

8. Uzņemšanai noteiktās 

papildu prasības 

Tests dabas zinātnēs (ķīmijā un bioloģijā). 

 

9. Konkursa vērtēšanas 

kritēriji 

Studiju programmas Biomedicīna reflektantus imatrikulē saskaņā 

ar konkursa rezultātiem, ko veido testa dabas zinātnēs vērtējums. 

 

Vienādu vērtējumu summas gadījumā konkursu ietekmē diploma 

vidējā svērtā atzīme. 
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Pielikums Nr. 2 

Fizioterapija 

1. Studiju programma Fizioterapija 

2. Studiju programmas 

līmenis 

Akadēmiskā maģistra studiju programma 

3. Iegūstamā kvalifikā-

cija vai/un grāds 

Veselības zinātņu maģistra grāds veselības aprūpē 

4. Studiju ilgums 2 gadi 

5. Studiju veids Pilna laika 

6. Iesniedzamie 

dokumenti 

1. Reflektanta iesniegums (uz veidlapas) vai elektroniskā 

pieteikuma izdruka no https://uznemsana.rsu.lv. 

2. Pases vai ID kartes kopija (oriģināls jāuzrāda). 

3. Bakalaura diploma un diploma pielikuma kopija (oriģināli 

jāuzrāda). 

4. Dzīves gājuma apraksts (CV). 

5. Strukturēta eseja. 

6. Fizioterapeita sertifikāta kopija (oriģināls jāuzrāda). 

7. Dokuments, kas apliecina dokumentu reģistrēšanas pakalpojuma 

apmaksu. 

8. Ja kādā no iesniedzamajiem dokumentiem ir cits personas 

uzvārds un/vai vārds un/vai personas kods nekā pasē, tad jāuzrāda 

arī dokuments, kas apliecina personas datu maiņu. 

9. Ja reflektants izglītības dokumentu vai akadēmisko grādu ir 

ieguvis ārvalstīs, iesniegumam pievieno Akadēmiskās informācijas 

centra izziņu par to, kādam Latvijā piešķirtam izglītības 

dokumentam vai akadēmiskajam grādam atbilst ārvalstīs iegūtais 

izglītības dokuments vai grāds. 

7. Uzņemšanai studiju 

programmā nepiecie-

šamā iepriekš iegūtā 

izglītība 

Augstākā – bakalaura grāds veselības aprūpē un fizioterapeita 

kvalifikācija.  

8. Uzņemšanai noteiktās 

papildu prasības 

Strukturēta eseja. 

Angļu valoda* 

9. Konkursa vērtēšanas 

kritēriji 

Studiju programmas Fizioterapija reflektantus imatrikulē saskaņā 

ar konkursa rezultātiem, ko veido esejas vērtējums, diploma  vidējā 

svērtā atzīme, vērtējums par profesionālo pieredzi fizioterapijas 

jomā.  

 

Vienādu vērtējumu summas gadījumā konkursu ietekmē punkti par 

profesionālo pieredzi rehabilitācijas jomā. 
*Piezīme- Atsevišķos studiju kursos lekcijas un saziņa ar vieslektoriem notiek angļu valodā, jāraksta 

ziņojumi mācību uzdevumu ietvaros. 
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Pielikums Nr. 3 

Klīniskā farmācija 

 

1. Studiju programma Klīniskā farmācija 

2. Studiju programmas 

līmenis 

Profesionālā maģistra studiju programma 

3. Iegūstamā kvalifikā-

cija vai/un grāds 

Veselības zinātņu maģistra grāds veselības aprūpē (apakšnozare – 

klīniskā farmācija) un klīniskā farmaceita kvalifikācija 

4. Studiju ilgums 2,5 gadi 

5. Studiju veids Pilna laika 

6. Iesniedzamie 

dokumenti 

1. Reflektanta iesniegums (uz veidlapas) vai elektroniskā 

pieteikuma izdruka no https://uznemsana.rsu.lv. 

2. Pases vai ID kartes kopija (oriģināls jāuzrāda). 

3. Farmaceita diploma un diploma pielikuma kopija (oriģināli jā-

uzrāda). 

4. Dzīves gājuma apraksts (CV). 

5. Dokumentu kopijas (oriģināli jāuzrāda), kas apliecina mācības 

kursos, semināros, piedalīšanos (ja tādas ir) konferencēs un kon-

gresos. 

6. Publikāciju (ja tādas ir) kopijas. 

7. Eseja 

8. Dokuments, kas apliecina dokumentu reģistrēšanas pakalpojuma 

apmaksu. 

9. Ja kādā no iesniedzamajiem dokumentiem ir cits personas 

uzvārds un/vai vārds un/vai personas kods nekā pasē, tad 

jāuzrāda arī dokuments, kas apliecina personas datu maiņu. 

10. Ja reflektants izglītības dokumentu vai akadēmisko grādu ir 

ieguvis ārvalstīs, iesniegumam pievieno Akadēmiskās 

informācijas centra izziņu par to, kādam Latvijā piešķirtam 

izglītības dokumentam vai akadēmiskajam grādam atbilst 

ārvalstīs iegūtais izglītības dokuments vai grāds. 

7. Uzņemšanai studiju 

programmā nepiecie-

šamā iepriekš iegūtā 

izglītība 

Otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība farmācijā (farmaceita 

grāds) vai tai pielīdzināma augstākā izglītība. 

8. Uzņemšanai noteiktās 

papildu prasības 

Eseja 

9. Konkursa vērtēšanas 

kritēriji 

Studiju programmas Klīniskā farmācija reflektantus imatrikulē 

saskaņā ar konkursa rezultātiem, ko veido šādu vērtējumu summa: 

1. diploma vidējā svērtā atzīme; 

2. vērtējums par eseju.  

Vienādu vērtējumu summas gadījumā konkursu ietekmē esejas 

vērtējums. 

 
  

 

 



9 

 

 

Pielikums Nr. 4 
Mākslas terapija 

1. Studiju programma Mākslas terapija 

2. Studiju programmas 

līmenis 

Profesionālā maģistra studiju programma 

3. Iegūstamā kvalifikācija 

vai/un grāds 

Profesionālā maģistra grāds veselības aprūpē un mākslas terapeita kvalifikācija 

ar specializāciju vizuāli plastiskās mākslas terapijā vai deju un kustību terapijā, 

vai mūzikas terapijā, vai drāmas terapijā 

4. Studiju ilgums 2,5 gadi 

5. Studiju veids Pilna laika 

6. Iesniedzamie dokumenti 1. Reflektanta iesniegums (uz veidlapas) vai elektroniskā pieteikuma izdruka no 

https://uznemsana.rsu.lv. 

2. Pases vai ID kartes kopija (oriģināls jāuzrāda). 

3. Bakalaura diploma un diploma pielikuma kopija (oriģināli jāuzrāda). 

4. Sertifikātu vai apliecību kopijas (ne vairāk kā trīs; oriģināli jāuzrāda), kas 

apliecina pieredzi mākslas terapijā (ja tādas ir). 

5. Apliecības kopija (oriģināls jāuzrāda), kas apliecina, ka reflektants sekmīgi 

nokārtojis sagatavošanas kursus studijām RSU programmā „Mākslas terapija“ 

(neattiecas uz reflektantiem, kuriem  iepriekšējā izglītība iegūta veselības 

aprūpē, veselības zinātnē vai medicīnā).   Motivācijas eseja. 

6. Dokuments, kas apliecina dokumentu reģistrēšanas pakalpojuma apmaksu. 

7. Dzīves gājuma apraksts (CV). 

8. Ja kādā no iesniedzamajiem dokumentiem ir cits personas uzvārds un/vai 

vārds un/vai personas kods nekā pasē, tad jāuzrāda arī dokuments, kas apliecina 

personas datu maiņu. 

9. Ja reflektants izglītības dokumentu vai akadēmisko grādu ir ieguvis ārvalstīs, 

iesniegumam pievieno Akadēmiskās informācijas centra izziņu par to, kādam 

Latvijā piešķirtam izglītības dokumentam vai akadēmiskajam grādam atbilst 

ārvalstīs iegūtais izglītības dokuments vai grāds. 

7. Uzņemšanai studiju 

programmā nepiecie-šamā 

iepriekš iegūtā izglītība 

Augstākā – bakalaura grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība valsts 

akreditētā studiju programmā sociālās un 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“. 

8. Uzņemšanai noteiktās 

papildu prasības 

1. Eseja un intervija par motivāciju studijām, iepriekšējo pieredzi mākslas 

terapijā izvēlētajā specializācijā, plānoto profesionālo darbību pēc studiju 

noslēguma un pētnieciskajām interesēm. 

2. Profesionālo iemaņu pārbaudījums:  

• vizuāli plastiskās mākslas terapijas specializācijas pretendentiem – 

jāprezentē savu mākslas darbu portfolio un klātienē jārada trīs mākslas darbi 

par doto tēmu; refleksija par pieredzi;  

• deju un kustību terapijas specializācijas pretendentiem – kustību 

improvizācija un refleksija par pieredzi; 

• mūzikas terapijas specializācijas pretendentiem – klavieru un vokālā 

improvizācija individuāli un grupā un refleksija par pieredzi; 

• drāmas terapijas specializācijas pretendentiem – teātra improvizācija 

individuāli un grupā un refleksija par pieredzi. 

3. Iepriekšējā pieredze mākslas terapijā izvēlētajā specializācijā (individuāla  
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pieredze terapijā un/vai grupas pieredze terapijā; dalība meistarklasē/praktiskā 

seminārā; dalība konferencē, atvērtajā nodarbībā).  

9. Konkursa vērtēšanas 

kritēriji 

Studiju programmas Mākslas terapija reflektantus imatrikulē saskaņā ar 

konkursa rezultātiem, ko veido šādu vērtējumu summa: 

1.Eseja (tiek rakstīta klātienē, RSU Uzņemšanas komisijas noteiktā laikā) un 

intervija par motivāciju studijām, iepriekšējo pieredzi mākslas terapijā izvēlētajā 

specializācijā, plānoto profesionālo darbību pēc studiju noslēguma un 

pētnieciskajām interesēm; maksimālais vērtējums – 20 punkti), 

2.Profesionālo iemaņu pārbaudījums; maksimālais vērtējums - 20 punkti, 

3.Pieredze mākslas terapijā izvēlētajā specializācijā; maksimālais vērtējums – 10 

punkti (iesniedzamas sertifikātu vai apliecību kopijas, kopsummā ne vairāk kā 3 

dokumenti). Gala vērtējumu aprēķina, iegūto summu dalot ar 5.  

Vienādu vērtējumu summas gadījumā konkursu ietekmē diploma vidējā svērtā 

atzīme.  
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Pielikums Nr. 5 

 

Māszinības 

1. Studiju programma Māszinības 

2. Studiju programmas 

līmenis 

Akadēmiskā maģistra studiju programma 

3. Iegūstamā kvalifi-

kācija vai/un grāds 

Veselības zinātņu maģistra grāds  

4. Studiju ilgums 2 gadi 

5. Studiju veids Pilna laika 

6. Iesniedzamie 

dokumenti 

1. Reflektanta iesniegums (uz veidlapas) vai elektroniskā 

pieteikuma izdruka no https://uznemsana.rsu.lv. 

2. Pases vai ID kartes kopija (oriģināls jāuzrāda). 

3. Bakalaura diploma un diploma pielikuma kopija (oriģināli jā-

uzrāda). 

4. Dokumentu kopijas (oriģināli jāuzrāda), kas apliecina mācības 

kursos, semināros, piedalīšanos (ja tādas ir) konferencēs un 

kongresos. 

5. Publikāciju (ja tādas ir) kopijas. 

6. Strukturēta eseja. 

7. Dokuments, kas apliecina dokumentu reģistrēšanas pakalpojuma 

apmaksu. 

8. Ja kādā no iesniedzamajiem dokumentiem ir cits personas 

uzvārds un/vai vārds un/vai personas kods nekā pasē, tad 

jāuzrāda arī dokuments, kas apliecina personas datu maiņu. 

9. Ja reflektants izglītības dokumentu vai akadēmisko grādu ir 

ieguvis ārvalstīs, iesniegumam pievieno Akadēmiskās 

informācijas centra izziņu par to, kādam Latvijā piešķirtam 

izglītības dokumentam vai akadēmiskajam grādam atbilst 

ārvalstīs iegūtais izglītības dokuments vai grāds. 

7. Uzņemšanai studiju 

programmā nepiecie-

šamā iepriekš iegūtā 

izglītība 

Augstākā – 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 kvalifikācja. 

8. Uzņemšanai noteiktās 

papildu prasības 

Strukturēta eseja par potenciālo maģistra darba tēmu, kura satur 

pētījuma aktualitātes pamatojumu, mērķi, hipotēzi, pētījuma izlases 

un metadoloģijas aprakstu, literatūras sarakstu). 

 

9. Konkursa vērtēšanas 

kritēriji 

Studiju programmas Māszinības reflektantus imatrikulē saskaņā ar 

konkursa rezultātiem, ko veido esejas vērtējums. 

Vienādu vērtējumu summas gadījumā konkursu ietekmē: 

1. diploma vidējā svērtā atzīme; 

2. pēdējo 3 gadu laikā iegūta augstāka profesionālā 

kvalifikācija veselības zinātņu jomā; 

3. punkti par zinātniskām publikācijām (ar 3 punktiem tiek 

novērtēta publikācija starptautiski citējamos izdevumos, un 

ar 1 punktu – pārējos). 
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Pielikums Nr. 6 

Rehabilitācija 

1. Studiju programmas 

nosaukums 
Rehabilitācija 

2. Studiju programmas 

līmenis 

Akadēmiskā maģistra studiju programma 

3. Iegūstamā 

kvalifikācija vai/un 

grāds 

Veselības zinātņu maģistra grāds veselības aprūpē 

4. Studiju ilgums 2 gadi 

5. Studiju veids Pilna laika 

6. Iesniedzamie 

dokumenti 

1. Reflektanta iesniegums (uz veidlapas) vai elektroniskā 

pieteikuma izdruka no https://uznemsana.rsu.lv. 

2. Pases vai ID kartes kopija (oriģināls jāuzrāda). 

3. Bakalaura diploma un diploma pielikuma kopija (oriģināli 

jāuzrāda). 

4. Dzīves gājuma apraksts (CV). 

5. Strukturēta eseja. 

6. Publikāciju (ja tādas ir) kopijas. 

7. Dokuments, kas apliecina dokumentu reģistrēšanas pakalpojuma 

apmaksu. 

8. Ja kādā no iesniedzamajiem dokumentiem ir cits personas 

uzvārds un/vai vārds un/vai personas kods nekā pasē, tad 

jāuzrāda arī dokuments, kas apliecina personas datu maiņu.  

9. Ja reflektants izglītības dokumentu vai akadēmisko grādu ir 

ieguvis ārvalstīs, iesniegumam pievieno Akadēmiskās 

informācijas centra izziņu par to, kādam Latvijā piešķirtam 

izglītības dokumentam vai akadēmiskajam grādam atbilst 

ārvalstīs iegūtais izglītības dokuments vai grāds. 

7. Uzņemšanai studiju 

programmā 

nepieciešamā iepriekš 

iegūtā izglītība 

Augstākā - bakalaura grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā 

izglītība veselības zinātnēs, veselības aprūpē vai medicīnā. 

 

 

8. Uzņemšanai noteiktās 

papildu prasības 

Strukturēta eseja. 

Angļu valoda* 

9. Konkursa vērtēšanas 

kritēriji 

Studiju programmas Rehabilitācija reflektantus imatrikulē saskaņā 

ar konkursa rezultātiem, ko veido esejas vērtējums, diploma  

vidējā svērtā atzīme, vērtējums par profesionālo pieredzi 

rehabilitācijas jomā.  

Vienādu vērtējumu summas gadījumā konkursu ietekmē punkti par 

profesionālo pieredzi rehabilitācijas jomā. 

 

 
*Piezīme- Atsevišķos studiju kursos lekcijas un saziņa ar vieslektoriem notiek angļu valodā, jāraksta 

ziņojumi mācību uzdevumu ietvaros. 
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Pielikums Nr. 7 

Rūpnieciskā farmācija 

 

1. Studiju programmas 

nosaukums 

Rūpnieciskā farmācija 

2. Studiju programmas 

līmenis 

Īsā profesionālā studiju programma 

3. Iegūstamā 

kvalifikācija vai/un 

grāds 

Rūpnieciskā farmaceita kvalifikācija 

4. Studiju ilgums 1,5 gadi 

5. Studiju veids Pilna laika 

6. Iesniedzamie 

dokumenti 

1. Reflektanta iesniegums (uz veidlapas) vai elektroniskā 

pieteikuma izdruka no https://uznemsana.rsu.lv. 

2. Pases vai ID kartes kopija (oriģināls jāuzrāda). 

3. Farmaceita diploma un diploma pielikuma kopija (oriģināli jā-

uzrāda). 

4. CV 

5. Dokuments, kas apliecina dokumentu reģistrēšanas pakalpojuma 

apmaksu. 

6. Ja kādā no iesniedzamajiem dokumentiem ir cits personas 

uzvārds un/vai vārds un/vai personas kods nekā pasē, tad 

jāuzrāda arī dokuments, kas apliecina personas datu maiņu. 

7. Ja reflektants izglītības dokumentu vai akadēmisko grādu ir 

ieguvis ārvalstīs, iesniegumam pievieno Akadēmiskās 

informācijas centra izziņu par to, kādam Latvijā piešķirtam 

izglītības dokumentam vai akadēmiskajam grādam atbilst 

ārvalstīs iegūtais izglītības dokuments vai grāds. 

7. Uzņemšanai studiju 

programmā 

nepieciešamā iepriekš 

iegūtā izglītība 

Otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība farmācijā (farmaceita 

grāds) vai tai pielīdzināma augstākā izglītība. 

8. Uzņemšanai noteiktās 

papildu prasības 

Nav 

9. Konkursa vērtēšanas 

kritēriji 

Studiju programmas Rūpnieciskā farmācija reflektantus imatrikulē 

saskaņā ar konkursa rezultātiem, ko veido diploma pielikuma 

vidējā svērtā atzīme.  
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Pielikums Nr. 8 

Sabiedrības veselība 

1. Studiju programma Sabiedrības veselība 

2. Studiju programmas 

līmenis 

Akadēmiskā maģistra studiju programma 

3. Iegūstamā kvalifikā-

cija vai/un grāds 

Veselības zinātņu maģistra grāds veselības aprūpē 

4. Studiju ilgums 2 gadi 

5. Studiju veids Pilna laika 

6. Iesniedzamie 

dokumenti 

1. Reflektanta iesniegums (uz veidlapas) vai elektroniskā 

pieteikuma izdruka no https://uznemsana.rsu.lv. 

2. Pases vai ID kartes kopija (oriģināls jāuzrāda). 

3. Bakalaura diploma un diploma pielikuma kopija (oriģināli jā-

uzrāda). 

4. Dokumentu kopijas (oriģināli jāuzrāda), kas apliecina mācības 

kursos, semināros, piedalīšanos (ja tādas ir) konferencēs un kon-

gresos, kas saistīti ar iepriekšējo izglītību sabiedrības veselības 

nozarē un/ vai darbību Sabiedrības veselības jomā. 

5. Publikāciju (ja tādas ir veselības zinātņu jomā) kopijas. 

6. Dokuments, kas apliecina dokumentu reģistrēšanas pakalpojuma 

apmaksu. 

7. Ja kādā no iesniedzamajiem dokumentiem ir cits personas 

uzvārds un/vai vārds un/vai personas kods nekā pasē, tad 

jāuzrāda arī dokuments, kas apliecina personas datu maiņu. 

8. Ja reflektants izglītības dokumentu vai akadēmisko grādu ir 

ieguvis ārvalstīs, iesniegumam pievieno Akadēmiskās 

informācijas centra izziņu par to, kādam Latvijā piešķirtam 

izglītības dokumentam vai akadēmiskajam grādam atbilst 

ārvalstīs iegūtais izglītības dokuments vai grāds. 

7. Uzņemšanai studiju 

programmā nepiecie-

šamā iepriekš iegūtā 

izglītība 

Bakalaura grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība 

veselības aprūpē, medicīnā, zobārstniecībā un farmācijā, 

dabaszinātnēs, vides zinātnēs, pārtikas zinātnēs, sociālajās zinātnēs, 

vai tai pielīdzināma augstākā izglītība. 

8. Uzņemšanai noteiktās 

papildu prasības 

Kompleksais pārbaudījums – 1) rakstveida eseja, kuru raksta uz 

vietas pārbaudījuma laikā, par aktuālu sabiedrības veselības 

problēmu, pārbaudot reflektanta zināšanas un izpratni; 

2) epidemioloģijas uzdevums. 

9. Konkursa vērtēšanas 

kritēriji 

Studiju programmas Sabiedrības veselība reflektantus imatrikulē 

saskaņā ar kompleksā pārbaudījuma rezultātiem. 

Vienādu vērtējumu summas gadījumā konkursu ietekmē: 

1. iegūti sertifikāti statistikā, epidemioloģijā, sabiedrības 

veselībā, veselības veicināšanā, 

2. diploma vidējā svērtā atzīme, 

3. publikācijas. 
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Pielikums Nr. 9 

Sociālais darbs 

1. Studiju programma Sociālais darbs 

2. Studiju programmas 

līmenis 

Profesionālā maģistra studiju programma 

3. Iegūstamā kvalifi-

kācija vai/un grāds 

Profesionālā maģistra grāds sociālajā darbā un sociālā darbinieka 

kvalifikācija 

4. Studiju ilgums 1,5 gadi, 2 gadi 

5. Studiju veids Pilna laika, nepilna laika 

6. Iesniedzamie 

dokumenti 

1. Reflektanta iesniegums (uz veidlapas) vai elektroniskā 

pieteikuma izdruka no https://uznemsana.rsu.lv. 

2. Pases vai ID kartes kopija (oriģināls jāuzrāda). 

3. Bakalaura diploma un diploma pielikuma kopija (oriģināli jā-

uzrāda). 

4. Dokumentu kopijas (oriģināli jāuzrāda), kas apliecina mācības 

kursos, semināros, piedalīšanos (ja tādas ir) konferencēs un 

kongresos. 

5. Publikāciju kopijas sociālā darba jomā – “Sociālās politikas un 

sociālā darba organizācija”. 

6. Profesionālas izaugsmes apliecinājums/-i (kopija) 

7. Dokuments, kas apliecina dokumentu reģistrēšanas pakalpojuma 

apmaksu. 

8. Ja kādā no iesniedzamajiem dokumentiem ir cits personas 

uzvārds un/vai vārds un/vai personas kods nekā pasē, tad 

jāuzrāda arī dokuments, kas apliecina personas datu maiņu. 

9. Ja reflektants izglītības dokumentu vai akadēmisko grādu ir 

ieguvis ārvalstīs, iesniegumam pievieno Akadēmiskās 

informācijas centra izziņu par to, kādam Latvijā piešķirtam 

izglītības dokumentam vai akadēmiskajam grādam atbilst 

ārvalstīs iegūtais izglītības dokuments vai grāds. 

7. Uzņemšanai studiju 

programmā nepiecie-

šamā iepriekš iegūtā 

izglītība 

Augstākā – profesionālā bakalaura grāds vai tam pielīdzināms grāds, 

vai profesionālā augstākā izglītība ar kvalifikāciju sociālajā darbā, 

sociālajā pedagoģijā vai pedagoģijā, socioloģijā, vadībzinībās, 

tiesībās, komunikāciju zinātnē, psiholoģijā, sociāli karitīvajā darbā, 

māszinībās, sabiedrības veselībā, ārsta grāds rehabilitācijas 

specialitātēs: fizioterapijā, ergoterapijā, logopēdijā. Priekšroka ir 

sociālā darba, sociālās pedagoģijas vai pedagoģijas programmu 

absolventiem. 

8. Uzņemšanai noteiktās 

papildu prasības 

nav 

9. Konkursa vērtēšanas 

kritēriji 

Studiju programmas Sociālais darbs reflektantus imatrikulē saskaņā 

ar konkursa rezultātiem, ko veido diploma vidējā svērtās atzīmes 

vērtējums. 

Vienādu vērtējumu summas gadījumā konkursu ietekmē:  

1. publikācijas, 

2. profesionālas izaugsmes apliecinājums/-i. 
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Pielikums Nr. 10 

Sociālais darbs ar bērniem un jauniešiem 

1. Studiju programmas 

nosaukums 

 

Sociālais darbs ar bērniem un jauniešiem 

 

2. Studiju programmas 

līmenis 

Profesionālā maģistra studiju programma 

3. Iegūstamā 

kvalifikācija vai/un 

grāds 

Profesionālā maģistra grāds sociālajā darbā un sociālā darbinieka 

kvalifikācija 

4. Studiju ilgums 1,5 gadi/ 2 gadi (atkarībā no iepriekš iegūtās izglītības) 

5. Studiju veids Pilna laika 

6. Iesniedzamie 

dokumenti 

1. Reflektanta iesniegums (uz veidlapas) vai elektroniskā 

pieteikuma izdruka no https://uznemsana.rsu.lv 

2. Pases vai personas apliecības (eID) kopija (oriģināls jāuzrāda) 

3. Bakalaura diploma un diploma pielikuma kopija (oriģināli 

jāuzrāda) 

4. Motivācijas vēstule 

5. Dzīves gājuma apraksts (CV) 

6. Dokuments, kas apliecina dokumentu reģistrēšanas pakalpojuma 

apmaksu 

7. Ja kādā no iesniedzamajiem dokumentiem ir cits personas 

uzvārds un/vai vārds un/vai personas kods nekā pasē, tad jāuzrāda 

arī dokuments, kas apliecina personas datu maiņu. 

8. Ja reflektants izglītības dokumentu vai akadēmisko grādu ir 

ieguvis ārvalstīs, iesniegumam pievieno Akadēmiskās informācijas 

centra izziņu par to, kādam Latvijā piešķirtam izglītības 

dokumentam vai akadēmiskajam grādam atbilst ārvalstīs iegūtais 

izglītības dokuments vai grāds 

7. Uzņemšanai studiju 

programmā 

nepieciešamā iepriekš 

iegūtā izglītība 

Augstākā – bakalaura grāds vai tam pielīdzināms grāds, vai 

profesionālā augstākā izglītība ar kvalifikāciju sociālajā darbā, 

sociālajā pedagoģijā vai pedagoģijā, socioloģijā, vadībzinībās, 

tiesībās, komunikācijas zinātnē, psiholoģijā, sociāli karitīvajā 

darbā, māszinībās, sabiedrības veselībā, ārsta grāds rehabilitācijas 

specialitātēs — fizioterapijā, ergoterapijā, logopēdijā vai 

humanitāro zinātņu bakalaura grāds. Priekšroka ir reflektantiem, 

kuri strādā profesionālajā jomā ar bērniem un jauniešiem. 

8. Uzņemšanai noteiktās 

papildu prasības 

Motivācijas vēstule 

9. Konkursa vērtēšanas 

kritēriji 

Studiju programmas Sociālais darbs ar bērniem un jauniešiem 

 reflektantus imatrikulē saskaņā ar konkursa rezultātiem, ko veido 

motivācijas vēstules vērtējums. Vienādu vērtējumu summas 

gadījumā konkursu ietekmē diploma vidējā svērtā atzīme un 

publikācijas. 

 

https://uznemsana.rsu.lv/
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Pielikums Nr.11 

Supervīzija 

 

1. 

Studiju programma 
Supervīzija 

2. Studiju programmas 

līmenis 

Profesionālā maģistra studiju programma 

3. Iegūstamā kvalifikā-

cija vai/un grāds 

Profesionālā maģistra grāds pedagoģijā un supervīzora 

kvalifikācija 

4. Studiju ilgums 2 gadi (4 semestri pilna laika studijās, 80 kredītpunkti)  

5. Studiju veids Pilna laika 

6. Iesniedzamie 

dokumenti 

1.Reflektanta iesniegums (uz veidlapas) vai elektroniskā 

pieteikuma izdruka no https://uznemsana.rsu.lv.  

2. Pases vai ID kartes kopija (oriģināls jāuzrāda). 

3. Bakalaura diploma un diploma pielikuma kopija (oriģināli 

jāuzrāda).  

4. Sertifikātu vai apliecību kopijas (oriģināli jāuzrāda), kas 

apliecina pieredzi supervīzijā un profesionālo pilnveidi (ja tādas ir) 

5. Dzīves gājuma apraksts (CV) 

6. Dokuments, kas apliecina dokumentu reģistrēšanas pakalpojuma 

apmaksu. 

7. Ja kādā no iesniedzamajiem dokumentiem ir cits personas 

uzvārds un/vai vārds un/vai personas kods nekā pasē, tad jāuzrāda 

arī dokuments, kas apliecina personas datu maiņu. 

8. Ja reflektants izglītības dokumentu vai akadēmisko grādu ir 

ieguvis ārvalstīs, iesniegumam pievieno Akadēmiskās informācijas 

centra izziņu par to, kādam Latvijā piešķirtam izglītības 

dokumentam vai akadēmiskajam grādam atbilst ārvalstīs iegūtais 

izglītības dokuments vai grāds. 

7. Uzņemšanai studiju 

programmā nepiecie-

šamā iepriekš iegūtā 

izglītība 

 Augstākā – bakalaura grāds sociālās zinātnēs, cilvēkrīcības 

zinātnēs, veselības aprūpes nozarē, sociālā labklājībā, 

pedagogu izglītībā un izglītības zinātnēs, humanitārajās 

zinātnēs;  

 vēlama darba pieredze darbā profesijā; vēlama 30 stundu 

supervīziju pieredze; vēlama vismaz 30 stundu 

profesionālās pilnveides pieredze. 

8. Uzņemšanai noteiktās 

papildu prasības 

Pārrunas par motivāciju studēt 

9. Konkursa vērtēšanas 

kritēriji 

Studiju programmas Supervīzija reflektantus imatrikulē saskaņā ar 

konkursa rezultātiem, ko veido pārrunu vērtējums (motivācija 

studijām). 
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Pielikums Nr. 12 

Uzturzinātne 

1. Studiju programma Uzturzinātne 

2. Studiju programmas 

līmenis 

Starpaugstskolu akadēmiskā maģistra studiju programma 

3. Iegūstamā kvalifi-

kācija vai/un grāds 

Veselības zinātņu maģistra grāds uzturzinātnē 

4. Studiju ilgums 2 gadi 

5. Studiju veids Pilna laika 

6. Iesniedzamie 

dokumenti 

1. Reflektanta iesniegums (uz veidlapas) vai elektroniskā 

pieteikuma izdruka no https://uznemsana.rsu.lv. 

2. Pases vai ID kartes kopija (oriģināls jāuzrāda). 

3. Bakalaura diploma un diploma pielikuma kopija (oriģināli jā-

uzrāda). 

4. Publikāciju kopijas (ja tādas ir veselības zinātņu jomā). 

5. Dokuments, kas apliecina dokumentu reģistrēšanas 

pakalpojuma apmaksu. 

6. Dzīves gājuma aparaksts (CV). 

7. Eseja 

8. Ja kādā no iesniedzamajiem dokumentiem ir cits personas 

uzvārds un/vai vārds un/vai personas kods nekā pasē, tad 

jāuzrāda arī dokuments, kas apliecina personas datu maiņu. 

9. Ja reflektants izglītības dokumentu vai akadēmisko grādu ir 

ieguvis ārvalstīs, iesniegumam pievieno Akadēmiskās 

informācijas centra izziņu par to, kādam Latvijā piešķirtam 

izglītības dokumentam vai akadēmiskajam grādam atbilst 

ārvalstīs iegūtais izglītības dokuments vai grāds. 

7. Uzņemšanai studiju 

programmā nepiecie-

šamā iepriekš iegūtā 

izglītība 

Augstākā – 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. 

8. Uzņemšanai 

noteiktās papildu 

prasības 

Eseja 

9. Konkursa vērtēšanas 

kritēriji 

Studiju programmas Uzturzinātne reflektantus imatrikulē 

saskaņā ar konkursa rezultātiem, ko veido diploma vidējā svērtā 

atzīme un esejas vērtējums. 

Vienādu vērtējumu summas gadījumā konkursu ietekmē: 

1. pēdējo 3 gadu laikā iegūta augstāka profesionālā 

kvalifikācija veselības zinātņu jomā; 

2. publikācijas (ar 3 punktiem tiek novērtēta publikācija 

starptautiski citējamos izdevumos, un ar 1 punktu – 

pārējos). 
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Pielikums Nr. 13 

Veselības psiholoģija 

 

 

1. Studiju programma 
Veselības psiholoģija 

2. Studiju programmas 

līmenis 

Profesionālā maģistra studiju programma 

3. Iegūstamā kvalifikā-

cija vai/un grāds 

Profesionālā maģistra grāds psiholoģijā un psihologa kvalifikācija 

4. Studiju ilgums 2 gadi (4 semestri pilna laika studijās, 80 kredītpunkti)  

3 gadi (6 semestri pilna laika studijās, 120 kredītpunkti) 

5. Studiju veids Pilna laika 

6. Iesniedzamie 

dokumenti 

1. Reflektanta iesniegums (uz veidlapas) vai elektroniskā 

pieteikuma izdruka no https://uznemsana.rsu.lv.  

2. Pases vai ID kartes kopija (oriģināls jāuzrāda). 

3. Bakalaura diploma un diploma pielikuma kopija (oriģināli 

jāuzrāda).  

4. Dzīves gājuma apraksts (CV). 

5. Dokuments, kas apliecina dokumentu reģistrēšanas pakalpojuma 

apmaksu. 

6. Ja kādā no iesniedzamajiem dokumentiem ir cits personas 

uzvārds un/vai vārds un/vai personas kods nekā pasē, tad jāuzrāda 

arī dokuments, kas apliecina personas datu maiņu. 

7. Ja reflektants izglītības dokumentu vai akadēmisko grādu ir 

ieguvis ārvalstīs, iesniegumam pievieno Akadēmiskās informācijas 

centra izziņu par to, kādam Latvijā piešķirtam izglītības 

dokumentam vai akadēmiskajam grādam atbilst ārvalstīs iegūtais 

izglītības dokuments vai grāds. 

7. Uzņemšanai studiju 

programmā nepiecie-

šamā iepriekš iegūtā 

izglītība 

Otrā līmeņa augstākā profesionālā izglītība psiholoģijā (augstākā 

profesionālā izglītība psiholoģijā vai psiholoģijas bakalaura 

izglītība ar profesionālo kvalifikāciju), studiju ilgums 4 semestri 

(80 KP) vai sociālo zinātņu bakalaura grāds psiholoģijā, studiju 

ilgums 6 semestri (120 KP). 

8. Uzņemšanai noteiktās 

papildu prasības 

Pārrunas par motivāciju studjām un pētnieciskās interesēm 

9. Konkursa vērtēšanas 

kritēriji 

Studiju programmas Veselības  psiholoģija reflektantus imatrikulē 

saskaņā ar konkursa rezultātiem, ko veido pārrunu vērtējums. 

Vienādu vērtējumu summas gadījumā konkursu ietekmē diploma 

vidējā svērtā atzīme. 
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 Pielikums Nr. 14 

Veselības vadība 

 

1. Studiju programma 
Veselības vadība 

2. Studiju programmas 

līmenis 

Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) un Rīgas Starptautiskās ekonomikas 

un biznesa administrācijas augstkolas (RISEBA) starpaugstskolu 

profesionālā maģistra studiju programma 

3. Iegūstamā kvalifikā-

cija vai/un grāds 

Profesionālais maģistra grāds veselības vadībā un 5. līmeņa profesionālā 

kvalifikācija „Uzņēmumu un iestāžu vadītājs” 

4. Studiju ilgums • 4 semestri, 2 gadi (80 KP): bez iepriekšējas izglītības ekonomikā, 

biznesa vadībā vai vadībzinībās un/vai profesionālās kvalifikācijas 

vadības jomā 

• 3 semestri, 1,5 gadi (60 KP): ar iepriekšējo izglītību ekonomikā, 

biznesa vadībā vai vadībzinībās, kā arī uzņēmuma vadītāja profesionālo 

kvalifikāciju un/vai pieredzi vadītāja amatā. 

5. Studiju veids un valoda Pilna laika 

6. Iesniedzamie 

dokumenti 

1. Reflektanta iesniegums (uz veidlapas) vai elektroniskā pieteikuma 

izdruka no https://uznemsana.rsu.lv 

2. Pases vai ID kartes kopija (oriģināls jāuzrāda). 

3. Bakalaura diploma un diploma pielikuma kopija (oriģināli jāuzrāda) 

un, ja ir maģistra diploma un diploma pielikuma kopija (oriģināli 

jāuzrāda).  

4. Dzīves gājuma apraksts (CV) 

5. Motivācijas vēstule 

6. Dokumentu kopijas (oriģināli jāuzrāda), kas apliecina mācības kursos, 

semināros, piedalīšanos (ja tādas ir) konferencēs un kongresos 

7. Publikāciju (ja tādas ir) kopijas 

8. Dokuments, kas apliecina dokumentu reģistrēšanas pakalpojuma 

apmaksu 

9. Ja kādā no iesniedzamajiem dokumentiem ir cits personas uzvārds 

un/vai vārds un/vai personas kods nekā pasē, tad jāuzrāda arī dokuments, 

kas apliecina personas datu maiņu. 

10. Ja reflektants izglītības dokumentu vai akadēmisko grādu ir ieguvis 

ārvalstīs, iesniegumam pievieno Akadēmiskās informācijas centra izziņu 

par to, kādam Latvijā piešķirtam izglītības dokumentam vai 

akadēmiskajam grādam atbilst ārvalstīs iegūtais izglītības dokuments vai 

grāds. 

7. Uzņemšanai studiju 

programmā nepiecie-

šamā iepriekš iegūtā 

izglītība 

2. līmeņa profesionālā augstākā izglītība ekonomikas, finanšu, 

vadībzinību vai medicīnas jomā. Bakalaura vai maģistra grāds 

ekonomikas, finanšu, vadībzinību, sociālo, politikas zinātņu vai veselības 

aprūpes jomā. 

8. Uzņemšanai noteiktās 

papildu prasības 

Motivācijas vēstule 

9. Konkursa vērtēšanas 

kritēriji 

Studiju programmas Veselības vadība reflektantus imatrikulē saskaņā ar 

konkursa rezultātiem pēc šādiem kritēriju kopsummas: 

1) iepriekšējā darba pieredze veselības vadības jomā; 

2) diploma vidējā svērtā atzīme; 

3) motivācijas vēstule 

4) papildus izglītība, zinātniskā darbība, publikācijas. 

Vienādu vērtējumu summas gadījumā konkursu ietekmē diploma vidējā 

svērtā atzīme. 

 

https://uznemsana.rsu.lv/
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Pielikums Nr. 15 

 

Starptautiskais bizness un tiesības 

1. Studiju programma 
Starptautiskais bizness un tiesības 

2. Studiju programmas 

līmenis 

Profesionālā maģistra studiju programma 

3. Iegūstamā kvalifikā-

cija vai/un grāds 

Maģistra grāds uzņēmējdarbības vadībā un uzņēmumu un organizāciju 

(iestāžu) vadītāja kvalifikācija  

4. Studiju ilgums • 1,5 gadi profesionālo bakalaura studiju programmu beidzējiem 

• 2 gadi akadēmisko bakalaura studiju programmu beidzējiem 

5. Studiju veids Pilna laika 

6. Iesniedzamie 

dokumenti 

1. Reflektanta iesniegums (uz veidlapas) vai elektroniskā pieteikuma 

izdruka no https://uznemsana.rsu.lv. 

2. Pases vai ID kartes kopija (oriģināls jāuzrāda). 

3. Bakalaura diploma un diploma pielikuma kopija (oriģināli jā-uzrāda). 

4. Motivācijas eseja. 

5. Dokuments, kas apliecina dokumentu reģistrēšanas pakalpojuma 

apmaksu. 

6. Ja kādā no iesniedzamajiem dokumentiem ir cits personas uzvārds 

un/vai vārds un/vai personas kods nekā pasē, tad jāuzrāda arī 

dokuments, kas apliecina personas datu maiņu. 

7. Ja reflektants izglītības dokumentu vai akadēmisko grādu ir ieguvis 

ārvalstīs, iesniegumam pievieno Akadēmiskās informācijas centra 

izziņu par to, kādam Latvijā piešķirtam izglītības dokumentam vai 

akadēmiskajam grādam atbilst ārvalstīs iegūtais izglītības dokuments 

vai grāds. 

7. Uzņemšanai studiju 

programmā nepiecie-

šamā iepriekš iegūtā 

izglītība 

1) profesionālais bakalaura grāds, augstākā profesionālā izglītība vadības 

zinībās, ekonomikā, komerczinībās un tiesībās (studiju ilgums 1,5 

gadi jeb trīs semestri); 

vai 

2) akadēmiskais bakalaura grāds vadības zinībās, ekonomikā, komerczinībās 

vai tiesībās un vismaz 2 gadu darba pieredze uzņēmējdarbībā vai 

vadītāja amatā (jāiesniedz izvērsts profesionālās darbības apraksts); 

vai 

3) bakalaura grāds vai augstākā izglītība, izņemot punktos 1) un 2) 

minētajās jomās, kuras laikā apgūti vismaz 10 KP apjomā pamata 

ekonomiskie un juridiskie priekšmeti, kā arī vismaz 2 gadu darba 

pieredze uzņēmējdarbībā vai vadītāja amatā (jāiesniedz izvērsts 

profesionālās darbības apraksts).  

Studiju ilgums 2. un 3. punktā minētajiem reflektantiem – 2 gadi jeb četri 

semestri. 

8. Uzņemšanai noteiktās 

papildu prasības 

Motivācijas eseja un pārrunas par eseju  

9. Konkursa vērtēšanas 

kritēriji 

Studiju programmas Bizness un tiesības Eiropas Savienībā reflektantus 

imatrikulē saskaņā ar konkursa rezultātiem, ko veido motivācijas esejas 

(motivācija studijām, pētnieciskās intereses) vērtējums. Pārrunas netiek 

vērtētas.  

Vienādu vērtējumu summas gadījumā konkursu ietekmē vienas 

svešvalodas (angļu, vācu vai franču) zināšanu novērtējums – starptautisks 

valodas tests, kas kārtots pēdējo 2 gadu laikā, vai eksāmena atzīme no 

bakalaura diploma pielikuma. 
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Pielikums Nr. 16 

Komunikācija un mediju studijas 

 

1. Studiju programma Komunikācija un mediju studijas 

 

2. Studiju programmas 

līmenis 

Akadēmiskā maģistra studiju programma 

3. Iegūstamā kvalifikā-

cija vai/un grāds 

Sociālo zinātņu maģistra grāds informācijas un komunikācijas 

zinātnēs 

4. Studiju ilgums 2 gadi  

5. Studiju veids Pilna laika 

6. Iesniedzamie 

dokumenti 

1. Reflektanta iesniegums (uz veidlapas) vai elektroniskā 

pieteikuma izdruka no https://uznemsana.rsu.lv. 

2. Pases vai ID kartes kopija (oriģināls jāuzrāda). 

3. Bakalaura diploma un diploma pielikuma kopija (oriģināli jā-

uzrāda). 

4. Dokuments, kas apliecina dokumentu reģistrēšanas pakalpojuma 

apmaksu. 

5. Ja kādā no iesniedzamajiem dokumentiem ir cits personas 

uzvārds un/vai vārds un/vai personas kods nekā pasē, tad 

jāuzrāda arī dokuments, kas apliecina personas datu maiņu. 

6. Ja reflektants izglītības dokumentu vai akadēmisko grādu ir 

ieguvis ārvalstīs, iesniegumam pievieno Akadēmiskās 

informācijas centra izziņu par to, kādam Latvijā piešķirtam 

izglītības dokumentam vai akadēmiskajam grādam atbilst 

ārvalstīs iegūtais izglītības dokuments vai grāds. 

7. Uzņemšanai studiju 

programmā nepiecie-

šamā iepriekš iegūtā 

izglītība 

Augstākā – bakalaura grāds vai 5. līmeņa profesionālā kvalifikācija 

valsts atkreditētā studiju programmā sociālajās un humanitārajās 

zinātnēs. 

8. Uzņemšanai noteiktās 

papildu prasības 

nav 

9. Konkursa vērtēšanas 

kritēriji 
Studiju programmas Komunikācija un mediju studijas reflektantus 

imatrikulē saskaņā ar konkursa rezultātiem, ko veido diploma vidējā 

svērtā atzīme. 

Vienādu vērtējumu summas gadījumā konkursu ietekmē: pēdējo 3 

gadu laikā iegūta augstāka profesionālā kvalifikācija informācijas 

un komunikācijas zinātņu jomā. 
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 Pielikums Nr. 17 

Reģionālā politika un valsts pārvaldība 

1. Studiju programma Reģionālā politika un valsts pārvaldība 

2. Studiju programmas 

līmenis 

Akadēmiskā maģistra studiju programma 

3. Iegūstamā kvalifikā-

cija vai/un grāds 

Sociālo zinātņu maģistra grāds politikā 

4. Studiju ilgums 2 gadi  

5. Studiju veids Pilna laika 

6. Iesniedzamie 

dokumenti 

1. Reflektanta iesniegums (uz veidlapas) vai elektroniskā 

pieteikuma izdruka no https://uznemsana.rsu.lv. 

2. Pases vai ID kartes kopija (oriģināls jāuzrāda). 

3.  Bakalaura diploma un diploma pielikuma kopija (oriģināli jā-

uzrāda). 

4. Dokuments, kas apliecina dokumentu reģistrēšanas pakalpojuma 

apmaksu. 

5. Ja kādā no iesniedzamajiem dokumentiem ir cits personas 

uzvārds un/vai vārds un/vai personas kods nekā pasē, tad 

jāuzrāda arī dokuments, kas apliecina personas datu maiņu. 

6. Ja reflektants izglītības dokumentu vai akadēmisko grādu ir 

ieguvis ārvalstīs, iesniegumam pievieno Akadēmiskās 

informācijas centra izziņu par to, kādam Latvijā piešķirtam 

izglītības dokumentam vai akadēmiskajam grādam atbilst 

ārvalstīs iegūtais izglītības dokuments vai grāds. 

7. Uzņemšanai studiju 

programmā nepiecie-

šamā iepriekš iegūtā 

izglītība 

Augstākā – akadēmiskais un/vai profesionālais bakalaura 

grāds sociālajās vai humanitārajās zinātnēs. 

Gadījumā, ja bakalaura vai otrā līmeņa profesionālā augstākā 

izglītība (vai tai pielīdzināta izglītība), kas iegūta valsts akreditētā 

studiju programmā, ir citās zinātnēs – pārrunās ar programmas 

vadītāju. 

8. Uzņemšanai noteiktās 

papildu prasības 

nav 

9. Konkursa vērtēšanas 

kritēriji 

Studiju programmas Reģionālā politika un valsts pārvaldība 

reflektantus imatrikulē saskaņā ar konkursa rezultātiem, ko veido 

diploma vidējā svētā atzīme. 
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Pielikums Nr. 18 

Sociālā antropoloģija 

1. Studiju programma Sociālā antropoloģija 

2. Studiju programmas 

līmenis 

Akadēmiskā maģistra studiju programma 

3. Iegūstamā kvalifikā-

cija vai/un grāds 

Sociālo zinātņu maģistra grāds sociālajā antropoloģijā 

4. Studiju ilgums 2 gadi  

5. Studiju veids Pilna laika 

6. Iesniedzamie 

dokumenti 

1. Reflektanta iesniegums (uz veidlapas) vai elektroniskā 

pieteikuma izdruka no https://uznemsana.rsu.lv. 

2. Pases vai ID kartes kopija (oriģināls jāuzrāda). 

3. Iepriekš iegūtas augstākās izglītības apliecinoša dokumenta 

(diploms un diploma pielikums) kopijas (oriģināli jāuzrāda). 

4. Eseja. 

5. Dokuments, kas apliecina dokumentu reģistrēšanas pakalpojuma 

apmaksu. 

6. Ja kādā no iesniedzamajiem dokumentiem ir cits personas 

uzvārds un/vai vārds un/vai personas kods nekā pasē, tad 

jāuzrāda arī dokuments, kas apliecina personas datu maiņu.. 

7. Ja reflektants izglītības dokumentu vai akadēmisko grādu ir 

ieguvis ārvalstīs, iesniegumam pievieno Akadēmiskās 

informācijas centra izziņu par to, kādam Latvijā piešķirtam 

izglītības dokumentam vai akadēmiskajam grādam atbilst 

ārvalstīs iegūtais izglītības dokuments vai grāds. 

7. Uzņemšanai studiju 

programmā nepiecie-

šamā iepriekš iegūtā 

izglītība 

Bakalaura grāds vai 2. līmeņa profesionālās augstākās izglītības 

diploms (izņemot īsās profesionālās programmas) valsts akreditētā 

studiju programmā 

8. Uzņemšanai noteiktās 

papildu prasības 

Eseja 

intervija 

9. Konkursa vērtēšanas 

kritēriji 

Studiju programmas Sociālā antropoloģija reflektantus imatrikulē 

saskaņā ar konkursa rezultātiem, ko veido esejas un intervijas 

vērtējums. 

Vienādu vērtējumu summas gadījumā konkursu ietekmē diploma 

vidējā svērtā atzīme. 
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Pielikums Nr. 19 

Sociālo procesu analīze un vadība 

1. Studiju programma Sociālo procesu analīze un vadība 

2. Studiju programmas 

līmenis 

Akadēmiskā maģistra studiju programma 

3. Iegūstamā kvalifikā-

cija vai/un grāds 

Sociālo zinātņu maģistra grāds socioloģijā 

4. Studiju ilgums 2 gadi  

5. Studiju veids Pilna laika 

6. Iesniedzamie 

dokumenti 

1. Reflektanta iesniegums (uz veidlapas) vai elektroniskā 

pieteikuma izdruka no https://uznemsana.rsu.lv. 

2. Pases vai ID kartes kopija (oriģināls jāuzrāda). 

3. Bakalaura diploma un diploma pielikuma kopija (oriģināli jā-

uzrāda). 

4. Dokuments, kas apliecina dokumentu reģistrēšanas pakalpojuma 

apmaksu. 

5. Ja kādā no iesniedzamajiem dokumentiem ir cits personas 

uzvārds un/vai vārds un/vai personas kods nekā pasē, tad 

jāuzrāda arī dokuments, kas apliecina personas datu maiņu. 

6. Ja reflektants izglītības dokumentu vai akadēmisko grādu ir 

ieguvis ārvalstīs, iesniegumam pievieno Akadēmiskās 

informācijas centra izziņu par to, kādam Latvijā piešķirtam 

izglītības dokumentam vai akadēmiskajam grādam atbilst 

ārvalstīs iegūtais izglītības dokuments vai grāds. 

7. Uzņemšanai studiju 

programmā nepiecie-

šamā iepriekš iegūtā 

izglītība 

Augstākā – bakalaura vai otrā līmeņa profesionālā augstākā 

izglītība (vai tai pielīdzināta izglītība), kas iegūta valsts akreditētā 

studiju programmā. 

8. Uzņemšanai noteiktās 

papildu prasības 

nav 

9. Konkursa vērtēšanas 

kritēriji 
Studiju programmas Sociālo procesu analīze un vadība reflektantus 

imatrikulē saskaņā ar konkursa rezultātiem, ko veido diploma vidējā 

svērtā atzīme. 
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Pielikums Nr. 20 

Starptautiskās attiecības un diplomātija 

1. Studiju programma Starptautiskās attiecības un diplomātija 

2. Studiju programmas 

līmenis 

Akadēmiskā maģistra studiju programma 

3. Iegūstamā kvalifikā-

cija vai/un grāds 

Sociālo zinātņu maģistra grāds starptautiskajās attiecībās un 

diplomātijā 

4. Studiju ilgums 2 gadi  

5. Studiju veids Pilna laika 

6. Iesniedzamie 

dokumenti 

1. Reflektanta iesniegums (uz veidlapas) vai elektroniskā 

pieteikuma izdruka no https://uznemsana.rsu.lv. 

2. Pases vai ID kartes kopija (oriģināls jāuzrāda). 

3. Bakalaura diploma un diploma pielikuma kopija (oriģināli jā-

uzrāda). 

4. Eseja. 

5. Dokuments, kas apliecina dokumentu reģistrēšanas pakalpojuma 

apmaksu. 

6. Ja kādā no iesniedzamajiem dokumentiem ir cits personas 

uzvārds un/vai vārds un/vai personas kods nekā pasē, tad 

jāuzrāda arī dokuments, kas apliecina personas datu maiņu. 

7. Ja reflektants izglītības dokumentu vai akadēmisko grādu ir 

ieguvis ārvalstīs, iesniegumam pievieno Akadēmiskās 

informācijas centra izziņu par to, kādam Latvijā piešķirtam 

izglītības dokumentam vai akadēmiskajam grādam atbilst 

ārvalstīs iegūtais izglītības dokuments vai grāds. 

7. Uzņemšanai studiju 

programmā nepiecie-

šamā iepriekš iegūtā 

izglītība 

Augstākā – akadēmiskais vai profesionālais bakalaura grāds sociā-

lajās un humanitārajās zinātnēs. 

 

8. Uzņemšanai noteiktās 

papildu prasības 

Motivācijas eseja 

9. Konkursa vērtēšanas 

kritēriji 

Studiju programmas Starptautiskās attiecības un diplomātija 

reflektantus imatrikulē saskaņā ar konkursa rezultātiem, ko veido 

esejas vērtējums. 

Vienādu vērtējumu summas gadījumā konkursu ietekmē 

svešvalodas (angļu, vācu vai franču) zināšanu novērtējums – 

starptautisks valodas tests, kas kārtots pēdējo 2 gadu laikā, vai 

eksāmena atzīme no bakalaura diploma pielikuma. 
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Pielikums Nr. 21 

 

Starptautiskā mārketinga un biznesa vadība 

1. Studiju programma Starptautiskā mārketinga un biznesa vadība 

2. Studiju programmas 

līmenis 

Profesionālā maģistra studiju programma 

3. Iegūstamā kvalifikā-

cija vai/un grāds 

Maģistra grāds uzņēmējdarbības vadībā un uzņēmumu un organizāciju 

(iestāžu) vadītāja kvalifikācija  

4. Studiju ilgums • 1,5 gadi profesionālo bakalaura studiju programmu beidzējiem 

• 2 gadi akadēmisko bakalaura studiju programmu beidzējiem 

5. Studiju veids Pilna laika 

6. Iesniedzamie 

dokumenti 

1. Reflektanta iesniegums (uz veidlapas) vai elektroniskā pieteikuma 

izdruka no https://uznemsana.rsu.lv. 

2. Pases vai ID kartes kopija (oriģināls jāuzrāda). 

3. Bakalaura diploma un diploma pielikuma kopija (oriģināli jā-uzrāda). 

4. Motivācijas eseja. 

5. Dokuments, kas apliecina dokumentu reģistrēšanas pakalpojuma 

apmaksu. 

6. Ja kādā no iesniedzamajiem dokumentiem ir cits personas uzvārds 

un/vai vārds un/vai personas kods nekā pasē, tad jāuzrāda arī 

dokuments, kas apliecina personas datu maiņu. 

7. Ja reflektants izglītības dokumentu vai akadēmisko grādu ir ieguvis 

ārvalstīs, iesniegumam pievieno Akadēmiskās informācijas centra 

izziņu par to, kādam Latvijā piešķirtam izglītības dokumentam vai 

akadēmiskajam grādam atbilst ārvalstīs iegūtais izglītības dokuments 

vai grāds. 

7. Uzņemšanai studiju 

programmā nepiecie-

šamā iepriekš iegūtā 

izglītība 

1) profesionālais bakalaura grāds, augstākā profesionālā izglītība vadības 

zinībās, ekonomikā, komerczinībās un tiesībās (studiju ilgums 1,5 gadi 

jeb trīs semestri) vai  

2) akadēmiskais bakalaura grāds vadības zinībās, ekonomikā, 

komerczinībās vai tiesībās un vismaz divu gadu darba pieredze 

uzņēmējdarbībā vai vadītāja amatā (jāiesniedz izvērsts profesionālās 

darbības apraksts) vai 

3) bakalaura grāds vai augstākā izglītība, izņemot 1. un 2. punktā minētās 

jomas, kuras laikā apgūti vismaz 10 KP apjomā pamata ekonomiskie un 

juridiskie priekšmeti, kā arī vismaz divu gadu darba pieredze 

uzņēmējdarbībā vai vadītāja amatā (jāiesniedz izvērsts profesionālās 

darbības apraksts) 

Studiju ilgums 2.un 3.punktā minētajiem reflektantiem – 2 gadi jeb četri 

semestri 

8. Uzņemšanai noteiktās 

papildu prasības 

Motivācijas eseja un pārrunas par eseju  

9. Konkursa vērtēšanas 

kritēriji 

Studiju programmas Starptautiskā mārketinga un biznesa vadība 

reflektantus imatrikulē saskaņā ar konkursa rezultātiem, ko veido esejas 

vērtējums (motivācija studijām, pētnieciskās intereses).  

Vienādu vērtējumu summas gadījumā konkursu ietekmē vienas 

svešvalodas (angļu, vācu vai franču) zināšanu novērtējums – starptautisks 

valodas tests, kas kārtots pēdējo divu gadu laikā, vai eksāmena atzīme no 

bakalaura diploma pielikuma. 

 
 

 

 

http://www.rsu.lv/studiju-iespejas/magistra-studijas/studiju-programmas/starptautiska-marketinga-un-biznesa-vadiba
http://www.rsu.lv/studiju-iespejas/magistra-studijas/studiju-programmas/starptautiska-marketinga-un-biznesa-vadiba
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Pielikums Nr. 22 

Stratēģiskā un sabiedrisko attiecību vadība 

1. Studiju programma 
Stratēģiskā un sabiedrisko attiecību vadība 

2. Studiju programmas 

līmenis 

Akadēmiskā maģistra studiju programma 

3. Iegūstamā kvalifikā-

cija vai/un grāds 

Sociālo zinātņu maģistra grāds informācijas un komunikācijas 

zinātnēs 

4. Studiju ilgums 2 gadi  

5. Studiju veids Pilna laika 

6. Iesniedzamie 

dokumenti 

1. Reflektanta iesniegums (uz veidlapas) vai elektroniskā 

pieteikuma izdruka no https://uznemsana.rsu.lv. 

2. Pases vai ID kartes kopija (oriģināls jāuzrāda). 

3. Bakalaura diploma un diploma pielikuma kopija (oriģināli jā-

uzrāda). 

4. Dokuments, kas apliecina dokumentu reģistrēšanas pakalpojuma 

apmaksu. 

5. Ja kādā no iesniedzamajiem dokumentiem ir cits personas 

uzvārds un/vai vārds un/vai personas kods nekā pasē, tad 

jāuzrāda arī dokuments, kas apliecina personas datu maiņu. 

6. Ja reflektants izglītības dokumentu vai akadēmisko grādu ir 

ieguvis ārvalstīs, iesniegumam pievieno Akadēmiskās 

informācijas centra izziņu par to, kādam Latvijā piešķirtam 

izglītības dokumentam vai akadēmiskajam grādam atbilst 

ārvalstīs iegūtais izglītības dokuments vai grāds. 

7. Uzņemšanai studiju 

programmā nepiecie-

šamā iepriekš iegūtā 

izglītība 

Augstākā – bakalaura grāds vai 5. līmeņa profesionālā kvalifikācija 

valsts atkreditētā studiju programmā sociālajās un humanitārajās 

zinātnēs. 

8. Uzņemšanai noteiktās 

papildu prasības 

nav 

9. Konkursa vērtēšanas 

kritēriji 
Studiju programmas Stratēģiskā un sabiedrisko attiecību vadība 

reflektantus imatrikulē saskaņā ar konkursa rezultātiem, ko veido 

diploma vidējā svērtā atzīme. 

Vienādu vērtējumu summas gadījumā konkursu ietekmē: pēdējo 3 

gadu laikā iegūta augstāka profesionālā kvalifikācija informācijas 

un komunikācijas zinātņu jomā. 
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Pielikums Nr. 23 

Tiesību zinātne 

1. Studiju programma Tiesību zinātne 

2. Studiju programmas 

līmenis 

Profesionālā maģistra studiju programma 

3. Iegūstamā kvalifikā-

cija vai/un grāds 

Maģistra grāds tiesību zinātnē un jurista kvalifikācija 

4. Studiju ilgums 1,5 gadi vai 2 gadi (pēc akadēmiskās bakalaura studiju prog-

rammas beigšanas) 

5. Studiju veids Pilna laika 

6. Iesniedzamie 

dokumenti 

1. Reflektanta iesniegums (uz veidlapas) vai elektroniskā 

pieteikuma izdruka no https://uznemsana.rsu.lv. 

2. Pases vai ID kartes kopija (oriģināls jāuzrāda).). 

3. Bakalaura diploma un diploma pielikuma kopija (oriģināli jā-

uzrāda). 

4. Dokuments, kas apliecina dokumentu reģistrēšanas pakalpojuma 

apmaksu. 

5. Ja kādā no iesniedzamajiem dokumentiem ir cits personas 

uzvārds un/vai vārds un/vai personas kods nekā pasē, tad 

jāuzrāda arī dokuments, kas apliecina personas datu maiņu. 

6. Ja reflektants izglītības dokumentu vai akadēmisko grādu ir 

ieguvis ārvalstīs, iesniegumam pievieno Akadēmiskās 

informācijas centra izziņu par to, kādam Latvijā piešķirtam 

izglītības dokumentam vai akadēmiskajam grādam atbilst 

ārvalstīs iegūtais izglītības dokuments vai grāds. 

7. Uzņemšanai studiju 

programmā nepiecie-

šamā iepriekš iegūtā 

izglītība 

Augstākā – profesionālais vai akadēmiskais bakalaura grāds tiesību 

zinātnēs 

8. Uzņemšanai noteiktās 

papildu prasības 

nav 

9. Konkursa vērtēšanas 

kritēriji 

Studiju programmas Tiesību zinātne reflektantus imatrikulē 

saskaņā ar konkursa rezultātiem, ko veido diploma vidējā svērtā 

atzīme. 

Vienādu vērtējumu summas gadījumā konkursu ietekmē: pēdējo 3 

gadu laikā iegūta augstāka profesionālā kvalifikācija juridisko 

zinātņu jomā. 
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Pielikums Nr. 24 

Tiesību zinātne 

1. Studiju programma Tiesību zinātne 

2. Studiju programmas 

līmenis 

Akadēmiskā maģistra studiju programma 

3. Iegūstamā kvalifikā-

cija vai/un grāds 

Akadēmiskais maģistra grāds tiesību zinātnē  

4. Studiju ilgums 2 gadi  

5. Studiju veids Pilna laika 

6. Iesniedzamie 

dokumenti 

1. Reflektanta iesniegums (uz veidlapas) vai elektroniskā 

pieteikuma izdruka no https://uznemsana.rsu.lv. 

2. Pases vai ID kartes kopija (oriģināls jāuzrāda). 

3. Bakalaura diploma un diploma pielikuma kopija (oriģināli jā-

uzrāda). 

4. Dokuments, kas apliecina dokumentu reģistrēšanas pakalpojuma 

apmaksu. 

5. Ja kādā no iesniedzamajiem dokumentiem ir cits personas 

uzvārds un/vai vārds un/vai personas kods nekā pasē, tad 

jāuzrāda arī dokuments, kas apliecina personas datu maiņu. 

6. Ja reflektants izglītības dokumentu vai akadēmisko grādu ir 

ieguvis ārvalstīs, iesniegumam pievieno Akadēmiskās 

informācijas centra izziņu par to, kādam Latvijā piešķirtam 

izglītības dokumentam vai akadēmiskajam grādam atbilst 

ārvalstīs iegūtais izglītības dokuments vai grāds. 

7. Uzņemšanai studiju 

programmā nepiecie-

šamā iepriekš iegūtā 

izglītība 

Augstākā akadēmiskā – bakalaura grāds vai augstākā izglītība 

sociālajās zinātnēs, kur apguves laikā apgūti vismaz 10 KP apjomā 

priekšmeti, kas ir saistīti ar tiesību zinātnēm. 

 

8. Uzņemšanai noteiktās 

papildu prasības 

nav 

 

9. Konkursa vērtēšanas 

kritēriji 

Studiju programmas Tiesību zinātne reflektantus imatrikulē saskaņā ar 

konkursa rezultātiem, ko veido diploma vidējā svērtā atzīme. 

 

 


