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I. Vispārīgie jautājumi
Rīgas Stradiņa universitātes Uzņemšanas noteikumi 1. līmeņa, bakalaura un
profesionālajās studiju programmās (turpmāk – Noteikumi) nosaka kārtību, kādā
reflektanti tiek uzņemti Rīgas Stradiņa universitātes (turpmāk – Universitāte, saīsināti –
RSU) 1. līmeņa, bakalaura un profesionālajās studiju programmās, kurās uzņemšanas
prasība ir iepriekš iegūtā vidējā izglītība.
Uzņemšana studijām Universitātē šo Noteikumu ietvaros 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), Ministru kabineta
2015. gada 29.septembra noteikumiem Nr.543, Noteikumi par svešvalodas centralizētā
eksāmena vispārējās vidējās izglītības programmā aizstāšanu ar starptautiskas
testēšanas institūcijas pārbaudījumu svešvalodā (turpmāk –29.09.2015. MK noteikumi
Nr.543), RSU Satversmi, šiem Noteikumiem, kā arī atbilstīgi citiem tiesību aktiem.
Uzņemšana vēlākos studiju posmos Universitātē notiek, pamatojoties uz Ministru
kabineta 2004.gada 16.novembra noteikumiem Nr.932 Studiju uzsākšanas kārtība
vēlākos studiju posmos un Ministru kabineta 2012.gada 10.janvāra noteikumiem Nr.36
Iepriekšējā izglītībā vai profesionālajā pieredzē sasniegtu studiju rezultātu atzīšanas
noteikumi.
Uzņemšanas noteikumi studiju vietās, kas tiek pasūtītas un finansētas no konkrētu
juridisko personu puses, var tikt precizēti atbilstoši noslēgtajam līgumam ar attiecīgo
juridisko personu.
Uzņemšanu nodrošina RSU Uzņemšanas komisija, kas darbojas atbilstīgi tās
nolikumam [10.10.2006. MK noteikumu Nr.846 5.punkts].
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; īpašos noteikumus ārvalstnieku uzņemšanai apstiprina ar rektora
rīkojumu. Citām personām ir tiesības studēt Universitātē atbilstīgi normatīvajos aktos
noteiktajām prasībām.
Speciālās prasības un kritēriji uzņemšanai katrā no studiju programmām, kā arī citi
attiecīgo studiju programmu raksturojoši rādītāji noteikti šo Noteikumu pielikumos.
II. Dokumenti

8. Reģistrējoties studijām, reflektants aizpilda reflektanta anketu un iesniedz šajos
Noteikumos un to pielikumos noteiktos dokumentus uzņemšanai studiju programmā,
kā arī dokumentus, kas apliecina reflektanta īpašās tiesības vai statusu.
9. Dokumentus reflektants iesniedz personīgi. Ja reflektants dokumentus personīgi nevar
iesniegt, to var izdarīt cita persona, kura uzrāda pilnvaru vai kurai iepriekš ir noformēts
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reflektanta mutvārdu pilnvarojums uz vietas Universitātē (Administratīvā procesa
likuma 38.panta 1.daļa).
10. 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.
11. 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.
12. Iesniedzot dokumentus, reflektants iemaksā Universitātes kontā maksu par dokumentu
reģistrēšanas pakalpojumu. Šīs maksas apmēru nosaka Universitāte, un neatkarīgi no
uzņemšanas konkursa rezultātiem tā atpakaļ netiek izmaksāta. Par iestāšanās
dokumentu reģistrēšanu nav jāmaksā bāreņiem un bez vecāku apgādības palikušiem
bērniem.
13. Bāreņiem un bez vecāku apgādības palikušiem bērniem jāuzrāda Labklājības
ministrijas noteiktā kārtībā izsniegta bāreņa apliecība (kopija jāiesniedz).
14. 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.
15. RSU Uzņemšanas komisija, pamatojoties uz reflektanta, kurš nav imatrikulēts studijām
Universitātē, atsevišķu iesniegumu, izsniedz atpakaļ reflektanta iesniegtos dokumentu
oriģinālus, ja tādi ir iesniegti.
16. 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
17. Reflektantu reģistrācijas (dokumentu iesniegšanas) un konkursa norises termiņu
vasaras uzņemšanai nosaka ar rektora rīkojumu un izziņo RSU Uzņemšanas komisija
atbilstīgi Ministru kabineta noteiktajam sākuma termiņam “reflektantu reģistrācijai un
uzņemšanai pirmajā gadā pēc vidējās izglītības iegūšanas” [AL 46.(6)], savukārt
ziemas uzņemšanai reflektantu reģistrācijas (dokumentu iesniegšanas) un konkursa
norises termiņu nosaka RSU patstāvīgi - ar rektora rīkojumu un izziņo RSU
Uzņemšanas komisija.
18. Datumu un laiku, kad reflektanti kārto pārbaudījumus (uzņemšanai studiju
programmās, kurās ir noteiktas papildu prasības), nosaka RSU Uzņemšanas komisija.
IV. Konkursa norise
19. 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
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20. Konkursā nepiedalās un Universitātē netiek uzņemti reflektanti, kuriem dokumentā par
vidējo izglītību kādā no priekšmetiem vērtējums ir zemāks par 4 (gandrīz viduvēji 10
ballu sistēmā) vai 3 (5 ballu sistēmā). Turpmākā konkursā nepiedalās arī reflektanti,
kuri pārbaudījumā (ja to uzņemšanai attiecīgajā studiju programmā paredz šie
Noteikumi) ir saņēmuši mazāku vērtējumu par 4 (10 ballu sistēmā).
21. Konkursā nepiedalās un Universitātē netiek uzņemti reflektanti, kuru iesniegtie
dokumenti neatbilst Noteikumu prasībām vai kuriem ir nenokārtoti studiju maksas
parādi vai citas mantiskas saistības pret Universitāti.
22. Reflektanti tiek uzņemti studijām Universitātē atbilstīgi:
21.1.
iesniegtajam centralizēto eksāmenu vērtējumam atbilstoši šo Noteikumu
attiecīgajā pielikumā noteiktajam, centralizēto eksāmenu vērtējumam vai
starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījuma vērtējumam svešvalodā.
21.2.
reflektanta nokārtotajiem pārbaudījumiem un citām papildus prasībām,
ja tādas ir noteiktas uzņemšanai attiecīgajā studiju programmā (sk. šo Noteikumu
attiecīgo pielikumu).
21.3.
reflektantiem, kuriem vidējās izglītības dokumentā nav uzņemšanai
nepieciešamā vērtējuma latviešu valodā, to var atzstāt ar RSU sagatavotā latviešu
valodas pārbaudījuma vērtējumu vai valsts valodas prasmes pārbaudē iegūto
līmeni, jāuzrāda apliecinošs dokuments.
22. Programmās, kurās atbilstīgi Noteikumu pielikumiem ir jākārto objektīvi
strukturizētais profesionālās piemērotības pārbaudījums (turpmāk – OSPPP), tas tiek
vērtēts 100 punktu sistēmā.
23. Konkursa vērtējums tiek aprēķināts, noapaļojot līdz diviem cipariem aiz komata.
24. Reflektantiem uz pārbaudījumiem jāierodas līdz ņemot pasi vai personas apliecību.
Pārbaudījumi notiek latviešu valodā. Reflektanti, kuri nav ieradušies uz
pārbaudījumiem norādītajā laikā vai nav paņēmuši līdz pasi vai personas apliecību,
turpmākā konkursā nepiedalās un RSU netiek uzņemti.
25. Ja visi konkursa kritēriji, kas paredzēti attiecīgās studiju programmas pielikumā ir
izpildīti un arī tad rezultāti ir vienādi, tad priekšroka tiek dota RSU Liepājas filiāles
un RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledžas absolventiem, kā arī Jauno mediķu
akadēmijas absolventiem.
26. 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
Nr.846 14. punkts].
27. 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
maksas studiju vietas, vai pretendēt uz vakantajām valsts budžeta finansētajām vai
maksas studiju vietām citās studiju programmās.
V. Studiju līguma noslēgšana un imatrikulācija
28. Visi konkursu izturējušie reflektanti RSU Uzņemšanas komisijas noteiktajā termiņā
noslēdz ar Universitāti studiju līgumu.
29. Ja reflektants RSU Uzņemšanas komisijas noteiktajā termiņā studiju līgumu nenoslēdz,
RSU Uzņemšanas komisija piedāvā noslēgt studiju līgumu pēc kārtas nākamajam
konkursa sarakstā esošajam reflektantam.
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30. 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.
31. Reflektants tiek imatrikulēts Universitātē ar rīkojuma dokumentu.
VI. Kārtība, kādā tiek uzņemtas personas, kuras
nav kārtojušas centralizētos eksāmenus, un citi īpašie gadījumi
32. Personas, kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2004. gadam, kā arī personas, kuras
ieguvušas vidējo izglītību ārvalstīs, vai personas ar īpašām vajadzībām var tikt
uzņemtas Universitātē, nepamatojoties uz centralizēto eksāmenu rezultātiem [AL 46.(3)].
33. Personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2004. gadam, šo Noteikumu
attiecīgajā pielikumā norādītajam centralizēto eksāmenu vērtējumam attiecīgajā
mācību priekšmetā tiek pielīdzināts vidējās izglītības gala pārbaudījuma vērtējums
tajā pašā mācību priekšmetā.
34. Personas, kuras ieguvušas vidējo izglītību ārvalstīs (arī Latvijas Republikas pilsoņi),
tiek uzņemtas 33.punktā noteiktajā kārtībā.
35. Personas ar īpašām vajadzībām tiek uzņemtas studiju programmās atbilstīgi
medicīniskajai izziņai, kas apliecina personas spēju studēt un apgūt praksi izvēlētajā
studiju programmā.
36. Personas ar īpašajām vajadzībām, un citas personas, kuras normatīvajos aktos
noteiktajā kārtībā ir atbrīvotas no centralizēto eksāmenu kārtošanas, tiek uzņemtas
studiju programmās atbilstīgi RSU Uzņemšanas komisijas atsevišķam lēmumam par
vidējās izglītības gala pārbaudījumu pielīdzināšanu centralizēto eksāmenu
vērtējumiem.
37. Šajā nodaļā minētā uzņemšanas kārtība neizslēdz ar Augstākās izglītības padomi
atbilstīgi Augstskolu likuma 46. panta ceturtajai daļai saskaņoto papildu prasību
piemērošanu.
38. Ja persona atbilst vairākām šajā nodaļā minētajām personu grupām, tiek piemērota
personai izdevīgākā uzņemšanas kārtība.
VII. Reflektanta un Universitātes tiesības un pienākumi
39. Reflektantam uzņemšanas procesā ir šādi pienākumi:
39.1. iesniegt un noteiktajos gadījumos uzrādīt šajos Noteikumos un to pielikumos
noteiktos dokumentus;
39.2. pareizi aizpildīt Universitātes noteikto reflektanta iesniegumu vai reģistrēties
elektroniski https://uznemsana.rsu.lv, sniegt Universitātei tikai patiesu
informāciju;
39.3. iepazīties un ievērot šos Noteikumus, kā arī ārējos normatīvos aktus, kas regulē
uzņemšanu;
39.4. ievērot normatīvajos aktos un šajos Noteikumos, kā arī RSU Uzņemšanas
komisijas noteiktos termiņus;
39.5. personīgi ierasties uz pārbaudījumiem, ievērot to organizatoru norādījumus un
neizmantot neatļautus palīglīdzekļus;
39.6. nokārtot finansiālās saistības pret Universitāti;
39.7. izpildīt citus normatīvajos aktos noteiktos pienākumus.
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40. Universitātei uzņemšanas procesā ir šādi pienākumi:
40.1. nodrošināt godīgu uzņemšanu atbilstīgi normatīvajiem aktiem;
40.2. sniegt reflektantiem informāciju par studiju iespējām Universitātē, kā arī viņu
tiesībām un pienākumiem;
40.3. informēt par valsts budžeta finansēto studiju vietu skaitu Universitātē un maksas
studiju vietu skaitu, ko finansē fiziskās un juridiskās personas;
40.4. pieņemt reflektantu iesniegtos dokumentus un lemt par to atbilstību šo
Noteikumu pielikumos minētajām prasībām,
40.5. izziņot konkursa rezultātus;
40.6. organizēt studiju līgumu noslēgšanu ar reflektantiem, kuri izturējuši konkursu vai
kuriem ir tiesības tikt uzņemtiem ārpus konkursa;
40.7. organizēt reflektantu, kuri noslēguši studiju līgumus un izpildījuši noteiktās
saistības, imatrikulāciju;
40.8. nepieļaut diskriminējošu attieksmi pret reflektantiem;
40.9. izpildīt citus normatīvajos aktos noteiktos pienākumus.
41. Reflektanta un Universitātes pienākumiem atbilst pretējās puses attiecīgās tiesības.
VIII. Apelācijas un ar uzņemšanu saistītu lēmumu apstrīdēšana un
pārsūdzēšana
42. 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.
43. RSU Apelācijas komisijas lēmumu par atsevišķa pārbaudījuma novērtējumu vai RSU
Uzņemšanas komisijas 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
44. Visus ar uzņemšanu Universitātē saistītos jautājumus, kuri nav noregulēti Latvijas
Republikā spēkā esošajās tiesību normās vai šajos Noteikumos, izskata RSU
Uzņemšanas komisija.
45. 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.
46. Šiem Noteikumiem ir pievienoti šādi pielikumi:
46.1. 1.līmeņa studiju programmas:
46.1.1. Pielikums Nr. 1 – Ārstnieciskā masāža;
46.1.2. Pielikums Nr. 2 – Ārsta palīgs;
46.1.3. Pielikums Nr. 3 – Māszinības;
46.1.4. Pielikums Nr. 4 – Veselības sporta speciālists;
46.1.5. Pielikums Nr. 5 – Zobu higiēnists.
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46.2. Bakalaura un profesionālās studiju programmas:
46.2.1. Pielikums Nr. 6 – Audiologopēdija;
46.2.2. Pielikums Nr. 7 – Ergoterapija;
46.2.3. Pielikums Nr. 8 – Farmācija (pilna laika studijas);
46.2.4. Pielikums Nr. 9 – Farmācija (nepilna laika studijas);
46.2.5. Pielikums Nr. 10 – Fizioterapija;
46.2.6. Pielikums Nr. 11 – Māszinības;
46.2.7. Pielikums Nr. 12 – Māszinības;
46.2.8. Pielikums Nr. 13 – Medicīna;
46.2.9. Pielikums Nr. 14 – Ortozēšana - protezēšana;
46.2.10.

Pielikums Nr. 15 – Sabiedrības veselība;

46.2.11.

Pielikums Nr. 16 – Sociālais darbs;

46.2.12.

Pielikums Nr. 17 – Uzturs;

46.2.13.

Pielikums Nr. 18 – Vecmāte;

46.2.14.

Pielikums Nr. 19 – Veselības sports;

46.2.15.

Pielikums Nr. 20 – Zobārstniecība;

46.2.16.

Pielikums Nr. 21 – Fotogrāfija;

46.2.17.

Pielikums Nr. 22 – Multimediju komunikācija;

46.2.18.
46.2.19.

Pielikums Nr. 23 – Organizāciju un menedžmenta socioloģija;
Pielikums Nr. 24 – Politika un politiskā komunikācija;

46.2.20.

Pielikums Nr. 25 – Policijas darbs;

46.2.21.

Pielikums Nr. 26 – Psiholoģija;

46.2.22.
46.2.23.

Pielikums Nr. 27 – Sabiedriskās attiecības;
Pielikums Nr. 28 – Starptautiskais bizness un ilgtspējīga ekonomika;

46.2.24.

Pielikums Nr. 29 – Starptautiskais māketings un reklāma;

46.2.25.

Pielikums Nr. 30 – Starptautiskās attiecības – Eiropas studijas;

46.2.26.

Pielikums Nr. 31 – Starta uzņēmējdarbības vadība;

46.2.27.

Pielikums Nr. 32 – Tiesību zinātne (akadēmiskā studiju programma);

46.2.28.

Pielikums Nr. 33 – Tiesību zinātne (profesionālā studiju programma);

46.2.29.

Pielikums Nr. 34 – Žurnālistika.

Uzņemšanas komisijas atbildīgā sekretāre
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I.Treija

Pielikums Nr. 1
1.

Studiju programma

Ārstnieciskā masāža

2.

Studiju programmas
līmenis

Pirmā līmeņa profesionālā augstākās izglītības studiju programma

3.

Iegūstamā kvalifikācija
vai/un grāds

Masiera kvalifikācija

4.

Studiju ilgums

2 gadi

5.

Studiju veids

Pilna laika klātiene

6.

Iesniedzamie
dokumenti

7.

Uzņemšanai studiju
programmā
nepieciešamā iepriekš
iegūtā izglītība
Uzņemšanai
nepieciešamie
centralizēto eksāmenu
sertifikāti,
starptautiskas
testēšanas institūcijas
pārbaudījumu
dokumenti
Uzņemšanai noteiktās
papildu prasības

1. Reflektanta iesniegums (uz veidlapas) vai elektroniskā pieteikuma
izdruka no https://uznemsana.rsu.lv.
2. Pases vai personas apliecības (eID) kopija (oriģināls jāuzrāda).
3. Atestāta, kas apliecina vispārējās vidējās izglītības iegūšanu, kopija
(oriģināls jāuzrāda).
4. Atestāta par vispārējo vidējo izglītību pielikuma “Sekmju izraksts"
kopija (oriģināls jāuzrāda), kurā reflektantam, kurš vispārējo vidējo
izglītību ir ieguvis laika posmā no 1997./1998. mācību gada līdz
tekošajam uzņemšanas periodam, sekmju izrakstā obligāto un
izvēlēto pamatpriekšmetu vērtējums ir vismaz 4 balles 10 ballu
sistēmā (atzīmes specializētajos kursos netiek ņemtas vērā).
5. Centralizēto eksāmenu (turpmāk – CE) sertifikātu, kas minēti
zemāk 8. punktā, kopijas (oriģināli jāuzrāda).
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. Bāreņiem un bez vecāku apgādības palikušiem bērniem –
Labklājības ministrijas noteiktā kārtībā izsniegtās bāreņa apliecības
kopija (uzrādot oriģinālu).
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.
Vidējā

8.

9.
10.

Konkursa vērtēšanas
kritēriji

CE sertifikāts latviešu valodā
CE sertifikāts svešvalodā vai starptautiskas testēšanas institūcijas
pārbaudījuma dokuments

Nav
Studiju programmas Ārstnieciskā masāža reflektantus imatrikulē saskaņā
ar konkursa rezultātiem, ko veido vidējās izglītības atestāta vidējā atzīme.
Vienādu vērtējumu gadījumā priekšroku dod personām, kurām ir
augstāks vērtējums CE latviešu valodā.
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Pielikums Nr. 2
1.

Studiju programma

Ārsta palīgs (studiju programma tiek realizēta RSU Liepājas filiālē)

2.

Studiju programmas
līmenis
Iegūstamā kvalifikācija
vai/un grāds

Pirmā līmeņa augstākā profesionālā izglītība

4.

Studiju ilgums

3 gadi

5.

Studiju veids

Pilna laika

6.

Iesniedzamie dokumenti

Reflektanta iesniegums (uz veidlapas) vai elektroniskā pieteikuma
izdruka no https://uznemsana.rsu.lv.
2. Pases vai personas apliecības (eID) kopija (oriģināls jāuzrāda).
3. Atestāta, kas apliecina vispārējās vidējās izglītības iegūšanu, kopija
(oriģināls jāuzrāda).
4. Atestāta par vispārējo vidējo izglītību pielikuma “Sekmju izraksts"
kopija (oriģināls jāuzrāda), kurā reflektantam, kurš vispārējo vidējo
izglītību ir ieguvis laika posmā no 1997./1998. mācību gada līdz
tekošajam uzņemšanas periodam, sekmju izrakstā obligāto un
izvēlēto pamatpriekšmetu vērtējums ir vismaz 4 balles 10 ballu
sistēmā (atzīmes specializētajos kursos netiek ņemtas vērā).
5. Centralizēto eksāmenu (turpmāk – CE) sertifikātu, kas minēti zemāk
8. punktā, kopijas (oriģināli jāuzrāda).
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. Bāreņiem un bez vecāku apgādības palikušiem bērniem –
Labklājības ministrijas noteiktā kārtībā izsniegtās bāreņa apliecības
kopija (uzrādot oriģinālu).
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.
Vidējā

3.

7.

8.

9.
10.

Uzņemšanai studiju
programmā nepieciešamā
iepriekš iegūtā izglītība
Uzņemšanai
nepieciešamie
centralizēto eksāmenu
sertifikāti, starptautiskas
testēšanas institūcijas
pārbaudījumu
dokumenti
Uzņemšanai noteiktās
papildu prasības
Konkursa vērtēšanas
kritēriji

Ārsta palīga kvalifikācija

1.

CE sertifikāts latviešu valodā
CE sertifikāts svešvalodā vai starptautiskas testēšanas institūcijas
pārbaudījuma dokuments

nav
Studiju programmas Ārstniecība reflektantus imatrikulē saskaņā ar konkursa
rezultātiem, ko veido vidējās izglītības atestāta vidējā atzīme.
Vienādu vērtējumu gadījumā priekšroku dod personām, kurām ir augstāks
vērtējums CE latviešu valodā.
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Pielikums Nr. 3
1.

Studiju programma

Māszinības

2.

Studiju programmas
līmenis
Iegūstamā kvalifikācija
vai/un grāds

Pirmā līmeņa augstākā profesionālā izglītība

4.

Studiju ilgums

3 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 personas apliecības (eID) kopija (oriģināls jāuzrāda).
3. Atestāta, kas apliecina vispārējās vidējās izglītības iegūšanu, kopija
(oriģināls jāuzrāda).
4. Atestāta par vispārējo vidējo izglītību pielikuma “Sekmju izraksts"
kopija (oriģināls jāuzrāda), kurā reflektantam, kurš vispārējo vidējo
izglītību ir ieguvis laika posmā no 1997./1998. mācību gada līdz
tekošajam uzņemšanas periodam, sekmju izrakstā obligāto un
izvēlēto pamatpriekšmetu vērtējums ir vismaz 4 balles 10 ballu
sistēmā (atzīmes specializētajos kursos netiek ņemtas vērā).
5. Centralizēto eksāmenu (turpmāk – CE) sertifikātu, kas minēti zemāk
8. punktā, kopijas (oriģināli jāuzrāda).
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. Bāreņiem un bez vecāku apgādības palikušiem bērniem –
Labklājības ministrijas noteiktā kārtībā izsniegtās bāreņa apliecības
kopija (uzrādot oriģinālu).
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.
Vidējā

3.

7.

8.

9.
10.

Uzņemšanai studiju
programmā nepieciešamā
iepriekš iegūtā izglītība
Uzņemšanai
nepieciešamie
centralizēto eksāmenu
sertifikāti, starptautiskas
testēšanas institūcijas
pārbaudījumu
dokumenti
Uzņemšanai noteiktās
papildu prasības
Konkursa vērtēšanas
kritēriji

Māsas kvalifikācija

CE sertifikāts latviešu valodā
CE sertifikāts svešvalodā vai starptautiskas testēšanas institūcijas
pārbaudījuma dokuments

nav
Studiju programmas Māszinības reflektantus imatrikulē saskaņā ar konkursa
rezultātiem, ko veido vidējās izglītības atestāta vidējā atzīme.
Vienādu vērtējumu gadījumā priekšroku dod personām, kurām ir augstāks
vērtējums CE latviešu valodā.
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Pielikums Nr. 4
1.

Studiju programma

Veselības sporta speciālists

2.

Studiju programmas
līmenis
Iegūstamā kvalifikācija
vai/un grāds

Pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība

4.

Studiju ilgums

2,5 gadi

5.

Studiju veids

Nepilna laika

6.

Iesniedzamie
dokumenti

7.

Uzņemšanai studiju
programmā nepieciešamā
iepriekš iegūtā izglītība
Uzņemšanai
nepieciešamie
centralizēto eksāmenu
sertifikāti,
starptautiskas
testēšanas institūcijas
pārbaudījumu
dokumenti
Uzņemšanai noteiktās
papildu prasības

1. Reflektanta iesniegums (uz veidlapas) vai elektroniskā pieteikuma
izdruka no https://uznemsana.rsu.lv.
2. Pases vai personas apliecības (eID) kopija (oriģināls jāuzrāda).
3. Atestāta, kas apliecina vispārējās vidējās izglītības iegūšanu, kopija
(oriģināls jāuzrāda).
4. Atestāta par vispārējo vidējo izglītību pielikuma “Sekmju izraksts"
kopija (oriģināls jāuzrāda), kurā reflektantam, kurš vispārējo vidējo
izglītību ir ieguvis laika posmā no 1997./1998. mācību gada līdz
tekošajam uzņemšanas periodam, sekmju izrakstā obligāto un
izvēlēto pamatpriekšmetu vērtējums ir vismaz 4 balles 10 ballu
sistēmā (atzīmes specializētajos kursos netiek ņemtas vērā).
5. Centralizēto eksāmenu (turpmāk – CE) sertifikātu, kas minēti zemāk
8. punktā, kopijas (oriģināli jāuzrāda).
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. Bāreņiem un bez vecāku apgādības palikušiem bērniem –
Labklājības ministrijas noteiktā kārtībā izsniegtās bāreņa apliecības
kopija (uzrādot oriģinālu).
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.
Vidējā

3.

8.

9.
10.

Konkursa vērtēšanas
kritēriji

Fitnesa trenera kvalifikācija

CE sertifikāts latviešu valodā
CE sertifikāts svešvalodā vai starptautiskas testēšanas institūcijas
pārbaudījuma dokuments

OSPPP
(objektīvi
pārbaudījums).

strukturizētais

profesionālās

piemērotības

Studiju programmas Veselības sporta speciālists reflektantus imatrikulē
saskaņā ar konkursa rezultātiem, ko veido OSPPP vērtējums.
Vienādu vērtējumu gadījumā priekšroku dod personām, kurām ir
augstāks vērtējums CE latviešu valodā.
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Pielikums Nr. 5
1.

Studiju programma

Zobu higiēnists

2.

Studiju programmas
līmenis

Pirmā līmeņa profesionālā studiju programma

3.

Iegūstamā kvalifikācija
vai/un grāds

Zobu higiēnista kvalifikācija

4.

Studiju ilgums

2 gadi

5.

Studiju veids

Pilna laika klātiene

6.

Iesniedzamie dokumenti

7.

Uzņemšanai studiju
programmā nepieciešamā
iepriekš iegūtā izglītība
Uzņemšanai
nepieciešamie
centralizēto eksāmenu
sertifikāti, starptautiskas
testēšanas institūcijas
pārbaudījumu
dokumenti
Uzņemšanai noteiktās
papildu prasības

Reflektanta iesniegums (uz veidlapas) vai elektroniskā pieteikuma
izdruka no https://uznemsana.rsu.lv.
2. Pases vai personas apliecības (eID) kopija (oriģināls jāuzrāda).
3. Atestāta, kas apliecina vispārējās vidējās izglītības iegūšanu, kopija
(oriģināls jāuzrāda).
4. Atestāta par vispārējo vidējo izglītību pielikuma “Sekmju izraksts"
kopija (oriģināls jāuzrāda), kurā reflektantam, kurš vispārējo vidējo
izglītību ir ieguvis laika posmā no 1997./1998. mācību gada līdz
tekošajam uzņemšanas periodam, sekmju izrakstā obligāto un izvēlēto
pamatpriekšmetu vērtējums ir vismaz 4 balles 10 ballu sistēmā
(atzīmes specializētajos kursos netiek ņemtas vērā).
5. Centralizēto eksāmenu (turpmāk – CE) sertifikātu, kas minēti zemāk
8. punktā, kopijas (oriģināli jāuzrāda).
6. Dokumenta par otro vai trešo profesionālās kvalifikācijas izglītību un
tā pielikuma “Sekmju izraksts” kopija (oriģināls jāuzrāda).
7. Rekomendācija no ārstniecības iestādes, kurā strādā.
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. Bāreņiem un bez vecāku apgādības palikušiem bērniem – Labklājības
ministrijas noteiktā kārtībā izsniegtās bāreņa apliecības kopija
(uzrādot oriģinālu).
11. 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.
Vidējā speciālā (zobārsta asistents, zobārstniecības māsa, māsa, zobu
tehniķis, feldšeris).

8.

9.
10.

Konkursa vērtēšanas
kritēriji

1.

CE sertifikāts latviešu valodā
CE sertifikāts svešvalodā vai
pārbaudījuma dokuments

starptautiskas

testēšanas

institūcijas

OSPPP (objektīvi strukturizētais profesionālās piemērotības pārbaudījums).
Studiju programmas Zobu higiēnists reflektantus imatrikulē saskaņā ar
konkursa rezultātiem, ko veido OSPPP vērtējums.
Vienādu vērtējumu gadījumā priekšroku dod personām, kurām ir augstāks
vērtējums CE latviešu valodā.
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Pielikums Nr. 6
1.

Studiju programma

Audiologopēdija

2.

Studiju programmas
līmenis
Iegūstamā kvalifikācija
vai/un grāds

Profesionālā bakalaura studiju programma

4.

Studiju ilgums

4 gadi

5.

Studiju veids

Pilna laika

6.

Iesniedzamie dokumenti

7.

Uzņemšanai studiju
programmā nepieciešamā
iepriekš iegūtā izglītība
Uzņemšanai
nepieciešamie
centralizēto eksāmenu
sertifikāti, starptautiskas
testēšanas institūcijas
pārbaudījumu
dokumenti
Uzņemšanai noteiktās
papildu prasības

Reflektanta iesniegums (uz veidlapas) vai elektroniskā pieteikuma
izdruka no https://uznemsana.rsu.lv.
2. Pases vai personas apliecības (eID) kopija (oriģināls jāuzrāda).
3. Atestāta, kas apliecina vispārējās vidējās izglītības iegūšanu, kopija
(oriģināls jāuzrāda).
4. Atestāta par vispārējo vidējo izglītību pielikuma “Sekmju izraksts"
kopija (oriģināls jāuzrāda), kurā reflektantam, kurš vispārējo vidējo
izglītību ir ieguvis laika posmā no 1997./1998. mācību gada līdz
tekošajam uzņemšanas periodam, sekmju izrakstā obligāto un
izvēlēto pamatpriekšmetu vērtējums ir vismaz 4 balles 10 ballu
sistēmā (atzīmes specializētajos kursos netiek ņemtas vērā).
5. Centralizēto eksāmenu (turpmāk – CE) sertifikātu, kas minēti zemāk
8. punktā, kopijas (oriģināli jāuzrāda).
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. Bāreņiem un bez vecāku apgādības palikušiem bērniem –
Labklājības ministrijas noteiktā kārtībā izsniegtās bāreņa apliecības
kopija (uzrādot oriģinālu).
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.
Vidējā

3.

8.

9.

10.

Konkursa vērtēšanas
kritēriji

Bakalaura grāds veselības aprūpē un audiologopēda kvalifikācija

1.

CE sertifikāts latviešu valodā
CE sertifikāts svešvalodā vai starptautiskas testēšanas institūcijas
pārbaudījuma dokuments

OSPPP (objektīvi strukturizētais profesionālās piemērotības pārbaudījums).
Studiju programmas Audiologopēdija reflektantus imatrikulē saskaņā ar
konkursa rezultātiem, ko veido OSPPP vērtējums.
Vienādu vērtējumu summu gadījumā konkursu ietekmē:
1) CE vērtējums latviešu valodā;
2) vērtējums svešvalodā.
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Pielikums Nr. 7
1.
2.

Studiju programma
Studiju programmas
līmenis
Iegūstamā kvalifikācija
vai/un grāds
Studiju ilgums

Ergoterapija
Profesionālā bakalaura studiju programma

5.
6.

Studiju veids
Iesniedzamie
dokumenti

7.

Uzņemšanai studiju
programmā nepieciešamā
iepriekš iegūtā izglītība
Uzņemšanai
nepieciešamie
centralizēto eksāmenu
sertifikāti,
starptautiskas
testēšanas institūcijas
pārbaudījumu
dokumenti
Uzņemšanai noteiktās
papildu prasības

Pilna laika
1. Reflektanta iesniegums (uz veidlapas) vai elektroniskā pieteikuma
izdruka no https://uznemsana.rsu.lv.
2. Pases vai personas apliecības (eID) kopija (oriģināls jāuzrāda).
3. Atestāta, kas apliecina vispārējās vidējās izglītības iegūšanu, kopija
(oriģināls jāuzrāda).
4. Atestāta par vispārējo vidējo izglītību pielikuma “Sekmju izraksts"
kopija (oriģināls jāuzrāda), kurā reflektantam, kurš vispārējo vidējo
izglītību ir ieguvis laika posmā no 1997./1998. mācību gada līdz
tekošajam uzņemšanas periodam, sekmju izrakstā obligāto un
izvēlēto pamatpriekšmetu vērtējums ir vismaz 4 balles 10 ballu
sistēmā (atzīmes specializētajos kursos netiek ņemtas vērā).
5. Centralizēto eksāmenu (turpmāk – CE) sertifikātu, kas minēti zemāk
8. punktā, kopijas (oriģināli jāuzrāda).
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. Bāreņiem un bez vecāku apgādības palikušiem bērniem – Labklājības
ministrijas noteiktā kārtībā izsniegtās bāreņa apliecības kopija
(uzrādot oriģinālu).
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.
Vidējā

3.
4.

8.

9.

10.

Konkursa vērtēšanas
kritēriji

Bakalaura grāds veselības aprūpē un ergoterapeita kvalifikācija
4 gadi

CE sertifikāts latviešu valodā
CE sertifikāts svešvalodā vai starptautiskas testēšanas institūcijas
pārbaudījuma dokuments

OSPPP (objektīvi strukturizētais profesionālās piemērotības pārbaudījums).

Studiju programmas Ergoterapija reflektantus imatrikulē saskaņā ar
konkursa rezultātiem, ko veido OSPPP vērtējums.
Vienādu vērtējumu summu gadījumā konkursu ietekmē:
1) CE vērtējums latviešu valodā;
2) vērtējums svešvalodā.

14

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

7.

8.

9.
10.

Studiju programma
Studiju programmas
līmenis
Iegūstamā kvalifikācija
vai/un grāds
Studiju ilgums
Studiju veids
Iesniedzamie dokumenti

Uzņemšanai studiju
programmā nepieciešamā
iepriekš iegūtā izglītība
Uzņemšanai
nepieciešamie
centralizēto eksāmenu
sertifikāti, starptautiskas
testēšanas institūcijas
pārbaudījumu dokumenti
Uzņemšanai noteiktās
papildu prasības
Konkursa vērtēšanas
kritēriji

Farmācija
Profesionālā studiju programma
Farmaceita grāds
5 gadi
Pilna laika
1. Reflektanta iesniegums (uz veidlapas) vai elektroniskā pieteikuma
izdruka no https://uznemsana.rsu.lv.
2. Pases vai personas apliecības (eID) kopija (oriģināls jāuzrāda).
3. Atestāta, kas apliecina vispārējās vidējās izglītības iegūšanu, kopija
(oriģināls jāuzrāda).
4. Atestāta par vispārējo vidējo izglītību pielikuma “Sekmju izraksts"
kopija (oriģināls jāuzrāda), kurā reflektantam, kurš vispārējo vidējo
izglītību ir ieguvis laika posmā no 1997./1998. mācību gada līdz
tekošajam uzņemšanas periodam, sekmju izrakstā obligāto un
izvēlēto pamatpriekšmetu vērtējums ir vismaz 4 balles 10 ballu
sistēmā (atzīmes specializētajos kursos netiek ņemtas vērā).
5. Centralizēto eksāmenu (turpmāk – CE) sertifikātu, kas minēti zemāk
8. punktā, kopijas (oriģināli jāuzrāda).
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. Bāreņiem un bez vecāku apgādības palikušiem bērniem –
Labklājības ministrijas noteiktā kārtībā izsniegtās bāreņa apliecības
kopija (uzrādot oriģinālu).
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.
Vidējā
CE sertifikāts latviešu valodā
CE sertifikāts ķīmijā
CE sertifikāts svešvalodā vai starptautiskas testēšanas institūcijas
pārbaudījuma dokuments

Nav
Studiju programmas Farmācija reflektantus imatrikulē saskaņā ar konkursa
rezultātiem, ko veido CE vērtējums ķīmijā.
Vienādu vērtējumu summu gadījumā konkursu ietekmē:
1) CE vērtējums latviešu valodā;
2) vērtējums svešvalodā.
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Pielikums Nr. 9
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.

9.

10.

Studiju programma
Studiju programmas
līmenis
Iegūstamā kvalifikācija
vai/un grāds
Studiju ilgums
Studiju veids
Iesniedzamie dokumenti

Uzņemšanai studiju
programmā nepieciešamā
iepriekš iegūtā izglītība
Uzņemšanai
nepieciešamie
centralizēto eksāmenu
sertifikāti, starptautiskas
testēšanas institūcijas
pārbaudījumu dokumenti
Uzņemšanai noteiktās
papildu prasības
Konkursa vērtēšanas
kritēriji

Farmācija
Profesionālā studiju programma
Farmaceita grāds
5 gadi
Nepilna laika
1. Reflektanta iesniegums (uz veidlapas) vai elektroniskā pieteikuma
izdruka no https://uznemsana.rsu.lv.
2. Pases vai personas apliecības (eID) kopija (oriģināls jāuzrāda).
3. Atestāta, kas apliecina vispārējās vidējās izglītības iegūšanu, kopija
(oriģināls jāuzrāda).
4. Atestāta par vispārējo vidējo izglītību pielikuma “Sekmju izraksts"
kopija (oriģināls jāuzrāda), kurā reflektantam, kurš vispārējo vidējo
izglītību ir ieguvis laika posmā no 1997./1998. mācību gada līdz
tekošajam uzņemšanas periodam, sekmju izrakstā obligāto un
izvēlēto pamatpriekšmetu vērtējums ir vismaz 4 balles 10 ballu
sistēmā (atzīmes specializētajos kursos netiek ņemtas vērā).
5. Centralizēto eksāmenu (turpmāk – CE) sertifikātu, kas minēti zemāk
8. punktā, kopijas (oriģināli jāuzrāda).
6. 1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības diploma kopija (oriģināls
jāuzrāda).
7. 1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības diploma atzīmju izraksta
kopija (oriģināls jāuzrāda).
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. Bāreņiem un bez vecāku apgādības palikušiem bērniem –
Labklājības ministrijas noteiktā kārtībā izsniegtās bāreņa apliecības
kopija (uzrādot oriģinālu).
11. 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.
1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības diploms (farmaceita asistenta
kvalifikācija)
CE sertifikāts latviešu valodā
CE sertifikāts svešvalodā vai starptautiskas testēšanas institūcijas
pārbaudījuma dokuments

1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības diploma vidējā atzīme
Nepilna laika studiju programmas Farmācija reflektantus imatrikulē saskaņā
ar konkursa rezultātiem, ko veido diploma vidējā atzīme.
Vienādu vērtējumu summu gadījumā konkursu ietekmē CE sertifikāts
latviešu valodā.
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Pielikums Nr. 10
1.

Studiju programma

Fizioterapija

2.

Studiju programmas
līmenis

Profesionālā bakalaura studiju programma

3.

Iegūstamā kvalifikācija
vai/un grāds

Bakalaura grāds veselības aprūpē un fizioterapeita kvalifikācija

4.

Studiju ilgums

4 gadi, 5 gadi

5.

Studiju veids

Pilna laika, nepilna laika

6.

Iesniedzamie
dokumenti

7.

Uzņemšanai studiju
programmā nepieciešamā
iepriekš iegūtā izglītība

1. Reflektanta iesniegums (uz veidlapas) vai elektroniskā pieteikuma
izdruka no https://uznemsana.rsu.lv.
2. Pases vai personas apliecības (eID) kopija (oriģināls jāuzrāda).
3. Atestāta, kas apliecina vispārējās vidējās izglītības iegūšanu, kopija
(oriģināls jāuzrāda).
4. Atestāta par vispārējo vidējo izglītību pielikuma “Sekmju izraksts"
kopija (oriģināls jāuzrāda), kurā reflektantam, kurš vispārējo vidējo
izglītību ir ieguvis laika posmā no 1997./1998. mācību gada līdz
tekošajam uzņemšanas periodam, sekmju izrakstā obligāto un izvēlēto
pamatpriekšmetu vērtējums ir vismaz 4 balles 10 ballu sistēmā (atzīmes
specializētajos kursos netiek ņemtas vērā).
5. Centralizēto eksāmenu (turpmāk – CE) sertifikātu, kas minēti zemāk
8. punktā, kopijas (oriģināli jāuzrāda).
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. Bāreņiem un bez vecāku apgādības palikušiem bērniem – Labklājības
ministrijas noteiktā kārtībā izsniegtās bāreņa apliecības kopija (uzrādot
oriģinālu).
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.
Vidējā

8.

Uzņemšanai
nepieciešamie
centralizēto eksāmenu
sertifikāti, starptautiskas
testēšanas institūcijas
pārbaudījumu dokumenti

CE sertifikāts bioloģijā
CE sertifikāts latviešu valodā
CE sertifikāts svešvalodā
pārbaudījuma dokuments

9.

Uzņemšanai noteiktās
papildu prasības

OSPPP (objektīvi strukturizētais profesionālās piemērotības pārbaudījums).

10.

Konkursa vērtēšanas
kritēriji:

Studiju programmas Fizioterapija reflektantus imatrikulē saskaņā ar
konkursa rezultātiem, ko veido šādi vērtējumi:
1) OSPPP,
2) CE vērtējums bioloģijā.
Konkursa rezultāts veidojas šādi: 20 % sastāda OSPPP vērtējums, 60 % CE
vērtējums bioloģijā, 20% CE vai starptautiskas testēšanas institūcijas
pārbaudījuma vērtējums svešvalodā
Vienādu vērtējumu summu gadījumā konkursu ietekmē:
1) CE vērtējums latviešu valodā;
2) vērtējums svešvalodā.
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vai

starptautiskas

testēšanas

institūcijas

Pielikums Nr. 11
1.

Studiju programma

Māszinības

2.

Studiju programmas
līmenis
Iegūstamā kvalifikācija
vai/un grāds

Profesionālā bakalaura studiju programma

4.

Studiju ilgums

4 gadi

5.

Studiju veids

Pilna laika

6.

Iesniedzamie
dokumenti

7.

Uzņemšanai studiju
programmā nepieciešamā
iepriekš iegūtā izglītība
Uzņemšanai
nepieciešamie
centralizēto eksāmenu
sertifikāti,
starptautiskas
testēšanas institūcijas
pārbaudījumu
dokumenti
Uzņemšanai noteiktās
papildu prasības

Reflektanta iesniegums (uz veidlapas) vai elektroniskā pieteikuma
izdruka no https://uznemsana.rsu.lv.
2. Pases vai personas apliecības (eID) kopija (oriģināls jāuzrāda).
3. Atestāta, kas apliecina vispārējās vidējās izglītības iegūšanu, kopija
(oriģināls jāuzrāda).
4. Atestāta par vispārējo vidējo izglītību pielikuma “Sekmju izraksts"
kopija (oriģināls jāuzrāda), kurā reflektantam, kurš vispārējo vidējo
izglītību ir ieguvis laika posmā no 1997./1998. mācību gada līdz
tekošajam uzņemšanas periodam, sekmju izrakstā obligāto un izvēlēto
pamatpriekšmetu vērtējums ir vismaz 4 balles 10 ballu sistēmā
(atzīmes specializētajos kursos netiek ņemtas vērā).
5. Centralizēto eksāmenu (turpmāk – CE) sertifikātu, kas minēti zemāk
8. punktā, kopijas (oriģināli jāuzrāda).
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. Bāreņiem un bez vecāku apgādības palikušiem bērniem – Labklājības
ministrijas noteiktā kārtībā izsniegtās bāreņa apliecības kopija
(uzrādot oriģinālu). 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.
Vidējā

3.

8.

9.
10.

Konkursa vērtēšanas
kritēriji

Bakalaura grāds veselības aprūpē un medicīnas māsas kvalifikācija

1.

CE sertifikāts latviešu valodā
CE sertifikāts svešvalodā vai starptautiskas testēšanas institūcijas
pārbaudījuma dokuments
Gada atzīme bioloģijā vai dabaszinībās

Nav
Studiju programmas Māszinības reflektantus, kuriem ir vidusskolas izglītība, imatrikulē saskaņā ar konkursa rezultātiem, ko veido vidējais
vērtējums no gada atzīmes bioloģijā vai dabas zinībās, CE vērtējuma
latviešu valodā un CE vai starptautiskas testēšanas institūcijas
pārbaudījuma vērtējuma svešvalodā.
Vienādu vērtējumu summu gadījumā konkursu ietekmē CE vērtējums
latviešu valodā.
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Pielikums Nr. 12
1.

Studiju programma

Māszinības

2.

Studiju programmas
līmenis
Iegūstamā kvalifikācija
vai/un grāds

Profesionālā bakalaura studiju programma

4.

Studiju ilgums

1 gads

5.

Studiju veids

Pilna laika

6.

Iesniedzamie
dokumenti

7.

Uzņemšanai studiju
programmā nepieciešamā
iepriekš iegūtā izglītība

1. Reflektanta iesniegums (uz veidlapas) vai elektroniskā pieteikuma
izdruka no https://uznemsana.rsu.lv.
2. Pases vai personas apliecības (eID) kopija (oriģināls jāuzrāda).
3. Atestāta, kas apliecina vispārējās vidējās izglītības iegūšanu, kopija
(oriģināls jāuzrāda).
4. Atestāta par vispārējo vidējo izglītību pielikuma “Sekmju izraksts"
kopija (oriģināls jāuzrāda), kurā reflektantam, kurš vispārējo vidējo
izglītību ir ieguvis laika posmā no 1997./1998. mācību gada līdz
tekošajam uzņemšanas periodam, sekmju izrakstā obligāto un
izvēlēto pamatpriekšmetu vērtējums ir vismaz 4 balles 10 ballu
sistēmā (atzīmes specializētajos kursos netiek ņemtas vērā).
5. 1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības diploma kopija
(oriģināls jāuzrāda).
6. 1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības diploma atzīmju
izraksta kopija (oriģināls jāuzrāda).
7. Centralizēto eksāmenu (turpmāk – CE) sertifikātu, kas minēti
zemāk 8. punktā, kopijas (oriģināli jāuzrāda).
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.
1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības diploms un māsas kvalifikācija

8.

Uzņemšanai
nepieciešamie centralizēto
eksāmenu sertifikāti,
starptautiskas testēšanas
institūcijas pārbaudījumu
dokumenti

CE sertifikāts latviešu valodā
CE sertifikāts svešvalodā vai starptautiskas testēšanas institūcijas
pārbaudījuma dokuments

9.

Uzņemšanai noteiktās
papildu prasības

OSPPP (objektīvi strukturizētais profesionālās piemērotības pārbaudījums)

10.

Konkursa vērtēšanas
kritēriji

Studiju programmas Māszinības reflektantus imatrikulē saskaņā ar
konkursa rezultātiem, ko veido OSPPP vērtējums.

3.

Bakalaura grāds veselības aprūpē un medicīnas māsas kvalifikācija

Vienādu vērtējumu summu gadījumā konkursu ietekmē CE vērtējums
latviešu valodā.
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Pielikums Nr. 13
Medicīna
Profesionālā studiju programma

4.

Studiju programma
Studiju programmas
līmenis
Iegūstamā kvalifikācija
vai/un grāds
Studiju ilgums

5.

Studiju veids

Pilna laika

6.

Iesniedzamie
dokumenti

7.

Uzņemšanai studiju
programmā nepieciešamā
iepriekš iegūtā izglītība

1. Reflektanta iesniegums (uz veidlapas) vai elektroniskā pieteikuma
izdruka no https://uznemsana.rsu.lv.
2. Pases vai personas apliecības (eID) kopija (oriģināls jāuzrāda).
3. Atestāta, kas apliecina vispārējās vidējās izglītības iegūšanu, kopija
(oriģināls jāuzrāda).
4. Atestāta par vispārējo vidējo izglītību pielikuma “Sekmju izraksts"
kopija (oriģināls jāuzrāda), kurā reflektantam, kurš vispārējo vidējo
izglītību ir ieguvis laika posmā no 1997./1998. mācību gada līdz
tekošajam uzņemšanas periodam, sekmju izrakstā obligāto un izvēlēto
pamatpriekšmetu vērtējums ir vismaz 4 balles 10 ballu sistēmā (atzīmes
specializētajos kursos netiek ņemtas vērā).
5. Centralizēto eksāmenu (turpmāk – CE) sertifikātu, kas minēti zemāk
8. punktā, kopijas (oriģināli jāuzrāda).
6. Dokuments, kas apliecina dokumentu reģistrēšanas pakalpojuma
apmaksu.
7. Ja 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. Bāreņiem un bez vecāku apgādības palikušiem bērniem – Labklājības
ministrijas noteiktā kārtībā izsniegtās bāreņa apliecības kopija (uzrādot
oriģinālu).
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.
Vidējā

8.

Uzņemšanai
nepieciešamie
centralizēto eksāmenu
sertifikāti, starptautiskas
testēšanas institūcijas
pārbaudījumu dokumenti

CE sertifikāts ķīmijā vai bioloģijā
CE sertifikāts latviešu valodā
CE sertifikāts svešvalodā vai
pārbaudījuma dokuments

9.

Uzņemšanai noteiktās
papildu prasības

OSPPP (objektīvi strukturizētais profesionālās piemērotības pārbaudījums).

10.

Konkursa vērtēšanas
kritēriji

Studiju programmas Medicīna reflektantus imatrikulē saskaņā ar konkursa
rezultātiem, ko veido šādi vērtējumi:
1) OSPPP,
2) CE vērtējums ķīmijā vai bioloģijā.
Konkursa rezultāts veidojas šādi: 15 % satāda OSPPP vērtējums, 85 % CE
vērtējums ķīmijā vai bioloģijā.
Vienādu vērtējumu summu gadījumā konkursu ietekmē:
1) CE vērtējums latviešu valodā;
2) vērtējums svešvalodā.

1.
2.
3.

Ārsta grāds
6 gadi
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starptautiskas

testēšanas

institūcijas

Pielikums Nr. 14

1.

Studiju programma

Ortozēšana – protezēšana

2.

Studiju programmas
līmenis
Iegūstamā kvalifikācija
vai/un grāds

Profesionālā bakalaura studiju programma

4.

Studiju ilgums

4 gadi

5.

Studiju veids

Pilna laika

6.

Iesniedzamie dokumenti

3.

Bakalaura grāds veselības aprūpē un tehniskā ortopēda kvalifikācija

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

8.

9.

7.

8.

9.

10.

Reflektanta iesniegums (uz veidlapas) vai elektroniskā pieteikuma
izdruka no https://uznemsana.rsu.lv.
Pases vai personas apliecības (eID) kopija (oriģināls jāuzrāda).
Atestāta, kas apliecina vispārējās vidējās izglītības iegūšanu,
kopija (oriģināls jāuzrāda).
Atestāta par vispārējo vidējo izglītību pielikuma “Sekmju izraksts"
kopija (oriģināls jāuzrāda), kurā reflektantam, kurš vispārējo
vidējo izglītību ir ieguvis laika posmā no 1997./1998. mācību gada
līdz tekošajam uzņemšanas periodam, sekmju izrakstā obligāto un
izvēlēto pamatpriekšmetu vērtējums ir vismaz 4 balles 10 ballu
sistēmā (atzīmes specializētajos kursos netiek ņemtas vērā).
Centralizēto eksāmenu (turpmāk – CE) sertifikātu, kas minēti
zemāk 8. punktā, kopijas (oriģināli jāuzrāda).
Dokuments, kas apliecina dokumentu reģistrēšanas pakalpojuma
apmaksu.
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.
Bāreņiem un bez vecāku apgādības palikušiem bērniem –
Labklājības ministrijas noteiktā kārtībā izsniegtās bāreņa
apliecības kopija (uzrādot oriģinālu).
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.

Uzņemšanai studiju
programmā nepieciešamā
iepriekš iegūtā izglītība
Uzņemšanai
nepieciešamie
centralizēto eksāmenu
sertifikāti, starptautiskas
testēšanas institūcijas
pārbaudījumu dokumenti
Uzņemšanai noteiktās
papildu prasības

Vidējā

Konkursa vērtēšanas
kritēriji

Studiju programmas Ortozēšana - protezēšana reflektantus imatrikulē
saskaņā ar konkursa rezultātiem, ko veido OSPPP vērtējums.

CE sertifikāts latviešu valodā
CE sertifikāts svešvalodā vai starptautiskas testēšanas institūcijas
pārbaudījuma dokuments

OSPPP (objektīvi strukturizētais profesionālās piemērotības pārbaudījums).

Vienādu vērtējumu summu gadījumā konkursu ietekmē:
1) CE vērtējums latviešu valodā;
2) vērtējums svešvalodā.
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Pielikums Nr. 15
1.

Studiju programma

Sabiedrības veselība

2.

Studiju programmas
līmenis

Profesionālā bakalaura studiju programma

3.

Iegūstamā kvalifikācija
vai/un grāds

Bakalaura grāds veselības aprūpē un sabiedrības veselības speciālista
kvalifikācija

4.

Studiju ilgums

4 gadi

5.

Studiju veids

Pilna laika

6.

Iesniedzamie
dokumenti

7.

Uzņemšanai studiju
programmā nepieciešamā
iepriekš iegūtā izglītība
Uzņemšanai
nepieciešamie
centralizēto eksāmenu
sertifikāti,
starptautiskas
testēšanas institūcijas
pārbaudījumu
dokumenti
Uzņemšanai noteiktās
papildu prasības

1. Reflektanta iesniegums (uz veidlapas) vai elektroniskā pieteikuma
izdruka no https://uznemsana.rsu.lv.
2. Pases vai personas apliecības (eID) kopija (oriģināls jāuzrāda).
3. Atestāta, kas apliecina vispārējās vidējās izglītības iegūšanu, kopija
(oriģināls jāuzrāda).
4. Atestāta par vispārējo vidējo izglītību pielikuma “Sekmju izraksts"
kopija (oriģināls jāuzrāda), kurā reflektantam, kurš vispārējo vidējo
izglītību ir ieguvis laika posmā no 1997./1998. mācību gada līdz
tekošajam uzņemšanas periodam, sekmju izrakstā obligāto un
izvēlēto pamatpriekšmetu vērtējums ir vismaz 4 balles 10 ballu
sistēmā (atzīmes specializētajos kursos netiek ņemtas vērā).
5. Centralizēto eksāmenu (turpmāk – CE) sertifikātu, kas minēti
zemāk 8. punktā, kopijas (oriģināli jāuzrāda).
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. Bāreņiem un bez vecāku apgādības palikušiem bērniem –
Labklājības ministrijas noteiktā kārtībā izsniegtās bāreņa apliecības
kopija (uzrādot oriģinālu).
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.
Vidējā

8.

9.
10.

Konkursa vērtēšanas
kritēriji

CE sertifikāts matemātikā
CE sertifikāts latviešu valodā
CE sertifikāts svešvalodā vai starptautiskas testēšanas institūcijas
pārbaudījuma dokuments

nav
Studiju programmas Sabiedrības veselība reflektantus imatrikulē saskaņā
ar konkursa rezultātiem, ko veido vidējais vērtējums CE matemātikā,
latviešu valodā un CE vai starptautiskas testēšanas institūcijas
pārbaudījuma vērtējums svešvalodā.
Vienādu vērtējumu summu gadījumā konkursu ietekmē CE vērtējums
matemātikā.
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Pielikums Nr. 16
1.

Studiju programma

Sociālais darbs

2.

Studiju programmas
līmenis
Iegūstamā kvalifikācija
vai/un grāds

Profesionālā bakalaura studiju programma

4.

Studiju ilgums

4 gadi, 4,5 gadi

5.

Studiju veids

Pilna laika, Nepilna laika

6.

Iesniedzamie dokumenti

7.

Uzņemšanai studiju
programmā nepieciešamā
iepriekš iegūtā izglītība
Uzņemšanai
nepieciešamie
centralizēto eksāmenu
sertifikāti, starptautiskas
testēšanas institūcijas
pārbaudījumu dokumenti
Uzņemšanai noteiktās
papildu prasības

1. Reflektanta iesniegums (uz veidlapas) vai elektroniskā pieteikuma
izdruka no https://uznemsana.rsu.lv.
2. Pases vai personas apliecības (eID) kopija (oriģināls jāuzrāda).
3. Atestāta, kas apliecina vispārējās vidējās izglītības iegūšanu, kopija
(oriģināls jāuzrāda).
4. Atestāta par vispārējo vidējo izglītību pielikuma “Sekmju izraksts"
kopija (oriģināls jāuzrāda), kurā reflektantam, kurš vispārējo vidējo
izglītību ir ieguvis laika posmā no 1997./1998. mācību gada līdz
tekošajam uzņemšanas periodam, sekmju izrakstā obligāto un
izvēlēto pamatpriekšmetu vērtējums ir vismaz 4 balles 10 ballu
sistēmā (atzīmes specializētajos kursos netiek ņemtas vērā).
5. Centralizēto eksāmenu (turpmāk – CE) sertifikātu, kas minēti zemāk
8. punktā, kopijas (oriģināli jāuzrāda).
6. Dokuments, kas apliecina dokumentu reģistrēšanas pakalpojuma
apmaksu.
7. Ja kādā no 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. Bāreņiem un bez vecāku apgādības palikušiem bērniem – Labklājības
ministrijas noteiktā kārtībā izsniegtās bāreņa apliecības kopija
(uzrādot oriģinālu).
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.
Vidējā

3.

8.

9.
10.

Konkursa vērtēšanas
kritēriji

Bakalaura grāds sociālajā darbā un sociālā darbinieka kvalifikācija

CE sertifikāts latviešu valodā
CE sertifikāts svešvalodā vai starptautiskas testēšanas institūcijas
pārbaudījuma dokuments

Nav
Studiju programmas Sociālais darbs reflektantus imatrikulē saskaņā ar
konkursa rezultātiem, ko veido vidējais vērtējums no CE vērtējuma
latviešu valodā un
CE vai starptautiskas testēšanas institūcijas
pārbaudījuma vērtējuma svešvalodā.
Vienādu vērtējumu gadījumā konkursu ietekmē vidējās izglītības diploma
vidējā atzīme.
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Pielikums Nr. 17
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Studiju programma
Studiju programmas
līmenis
Iegūstamā kvalifikācija
vai/un grāds
Studiju ilgums
Studiju veids
Iesniedzamie
dokumenti

Uzturs
Profesionālā bakalaura studiju programma
Bakalaura grāds veselības aprūpē un uztura speciālista kvalifikācija
4 gadi, 4,5 gadi
Pilna laika, Nepilna laika
1. Reflektanta iesniegums (uz veidlapas) vai elektroniskā pieteikuma
izdruka no https://uznemsana.rsu.lv.
2. Pases vai personas apliecības (eID) kopija (oriģināls jāuzrāda).
3. Atestāta, kas apliecina vispārējās vidējās izglītības iegūšanu, kopija
(oriģināls jāuzrāda).
4. Atestāta par vispārējo vidējo izglītību pielikuma “Sekmju izraksts"
kopija (oriģināls jāuzrāda), kurā reflektantam, kurš vispārējo vidējo
izglītību ir ieguvis laika posmā no 1997./1998. mācību gada līdz
tekošajam uzņemšanas periodam, sekmju izrakstā obligāto un
izvēlēto pamatpriekšmetu vērtējums ir vismaz 4 balles 10 ballu
sistēmā (atzīmes specializētajos kursos netiek ņemtas vērā).
5. Centralizēto eksāmenu (turpmāk – CE) sertifikātu, kas minēti zemāk
8. punktā, kopijas (oriģināli jāuzrāda).
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. Bāreņiem un bez vecāku apgādības palikušiem bērniem –
Labklājības ministrijas noteiktā kārtībā izsniegtās bāreņa apliecības
kopija (uzrādot oriģinālu).
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..
Vidējā

7.

Uzņemšanai studiju
programmā
nepieciešamā iepriekš
iegūtā izglītība

8.

Uzņemšanai
nepieciešamie
centralizēto eksāmenu
sertifikāti, starptautiskas
testēšanas institūcijas
pārbaudījumu dokumenti

CE sertifikāts ķīmijā vai bioloģijā
CE sertifikāts latviešu valodā
CE sertifikāts svešvalodā vai starptautiskas testēšanas institūcijas
pārbaudījuma dokuments

9.

Uzņemšanai noteiktās
papildu prasības

OSPPP (objektīvi strukturizētais profesionālās piemērotības pārbaudījums).

10.

Konkursa vērtēšanas
kritēriji

Studiju programmas Uzturs reflektantus imatrikulē saskaņā ar konkursa
rezultātiem, ko veido šādi vērtējumi:
1) OSPPP,
2) CE vērtējums ķīmijā vai bioloģijā.
Konkursa rezultāts veidojas šādi: 15 % satāda OSPPP vērtējums, 85 %
CE vērtējums ķīmijā vai bioloģijā.
Vienādu vērtējumu summu gadījumā konkursu ietekmē:
1) CE vērtējums latviešu valodā;
2) vērtējums svešvalodā.
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Pielikums Nr. 18
1.

Studiju programma

Vecmāte

2.

Studiju programmas
līmenis

Profesionālā bakalaura studiju programma

3.

Iegūstamā kvalifikācija
vai/un grāds

Bakalaura grāds veselības aprūpē un galvenās vecmātes kvalifikācija

4.

Studiju ilgums

4 gadi

5.

Studiju veids

Pilna laika klātiene

6.

Iesniedzamie
dokumenti

7.

Uzņemšanai studiju
programmā nepieciešamā
iepriekš iegūtā izglītība
Uzņemšanai
nepieciešamie
centralizēto eksāmenu
sertifikāti,
starptautiskas
testēšanas institūcijas
pārbaudījumu
dokumenti
Uzņemšanai noteiktās
papildu prasības

Vidējā

Konkursa vērtēšanas
kritēriji

Studiju programmas Vecmātes reflektantus, kuriem ir vidusskolas izglītība, imatrikulē saskaņā ar konkursa rezultātiem, ko veido vidējais
vērtējums no gada atzīmes bioloģijā vai dabas zinībās, CE vērtējuma
latviešu valodā un CE vai starptautiskas testēšanas institūcijas
pārbaudījuma vērtējuma svešvalodā.
Vienādu vērtējumu summu gadījumā konkursu ietekmē CE vērtējums
latviešu valodā.

8.

9.
10.

1. Reflektanta iesniegums (uz veidlapas) vai elektroniskā pieteikuma
izdruka no https://uznemsana.rsu.lv.
2. Pases vai personas apliecības (eID) kopija (oriģināls jāuzrāda).
3. Atestāta, kas apliecina vispārējās vidējās izglītības iegūšanu, kopija
(oriģināls jāuzrāda).
4. Atestāta par vispārējo vidējo izglītību pielikuma “Sekmju izraksts" kopija
(oriģināls jāuzrāda), kurā reflektantam, kurš vispārējo vidējo izglītību ir
ieguvis laika posmā no 1997./1998. mācību gada līdz tekošajam
uzņemšanas periodam, sekmju izrakstā obligāto un izvēlēto
pamatpriekšmetu vērtējums ir vismaz 4 balles 10 ballu sistēmā (atzīmes
specializētajos kursos netiek ņemtas vērā).
5. Centralizēto eksāmenu (turpmāk – CE) sertifikātu, kas minēti zemāk
8. punktā, kopijas (oriģināli jāuzrāda).
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. Bāreņiem un bez vecāku apgādības palikušiem bērniem – Labklājības
ministrijas noteiktā kārtībā izsniegtās bāreņa apliecības kopija (uzrādot
oriģinālu).
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.

CE sertifikāts latviešu valodā
CE sertifikāts svešvalodā vai starptautiskas testēšanas institūcijas
pārbaudījuma dokuments
Gada atzīme bioloģijā vai dabas zinībās

Uzsākot studijas vēlākos studiju posmos - OSPPP
strukturizētais profesionālās piemērotības pārbaudījums)
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(objektīvi

Pielikums Nr. 19
1.

Studiju programma

Veselības sports

2.

Studiju programmas
līmenis
Iegūstamā kvalifikācija
vai/un grāds

Akadēmiskā bakalaura studiju programma

4.

Studiju ilgums

2 gadi

5.

Studiju veids

Nepilna laika

6.

Iesniedzamie dokumenti

7.

Uzņemšanai studiju
programmā nepieciešamā
iepriekš iegūtā izglītība
Uzņemšanai
nepieciešamie centralizēto
eksāmenu sertifikāti,
starptautiskas testēšanas
institūcijas pārbaudījumu
dokumenti
Uzņemšanai noteiktās
papildu prasības

1.līmeņa profesionālā izglītība – fitnesa trenera kvalifikācija

Konkursa vērtēšanas
kritēriji

Studiju programmas Veselības sports reflektantus imatrikulē saskaņā ar
konkursa rezultātiem, ko veido esejas vērtējums.

3.

8.

9.
10.

Veselības zinātņu bakalaurs veselības sportā

1. Reflektanta iesniegums (uz veidlapas) vai elektroniskā pieteikuma
izdruka no https://uznemsana.rsu.lv.
2. Pases vai personas apliecības (eID) kopija (oriģināls jāuzrāda).
3. Atestāta, kas apliecina vispārējās vidējās izglītības iegūšanu, kopija
(oriģināls jāuzrāda).
4. Atestāta par vispārējo vidējo izglītību pielikuma “Sekmju izraksts"
kopija (oriģināls jāuzrāda), kurā reflektantam, kurš vispārējo vidējo
izglītību ir ieguvis laika posmā no 1997./1998. mācību gada līdz
tekošajam uzņemšanas periodam, sekmju izrakstā obligāto un izvēlēto
pamatpriekšmetu vērtējums ir vismaz 4 balles 10 ballu sistēmā (atzīmes
specializētajos kursos netiek ņemtas vērā).
5. 1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības diploma kopija par iegūtu
fitnesa trenera kvalifikāciju (oriģināls jāuzrāda).
6. 1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības diploma pielikuma kopija
(oriģināls jāuzrāda).
7. Centralizēto eksāmenu (turpmāk – CE) sertifikātu, kas minēti zemāk
8. punktā, kopijas (oriģināli jāuzrāda).
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. Bāreņiem un bez vecāku apgādības palikušiem bērniem – Labklājības
ministrijas noteiktā kārtībā izsniegtās bāreņa apliecības kopija (uzrādot
oriģinālu).
11.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.

CE sertifikāts latviešu valodā
CE sertifikāts svešvalodā vai starptautiskas testēšanas institūcijas
pārbaudījuma dokuments

Eseja

Vienādu vērtējumu summu gadījumā konkursu ietekmē:
1) CE vērtējums latviešu valodā;
2) vērtējums svešvalodā.
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Pielikums Nr. 20
1.

Studiju programma

Zobārstniecība

2.

Studiju programmas
līmenis

Profesionālā studiju programma

3.

Iegūstamā kvalifikācija
vai/un grāds

Zobārsta grāds

4.

Studiju ilgums

5 gadi

5.

Studiju veids

Pilna laika

6.

Iesniedzamie
dokumenti

7.

Uzņemšanai studiju
programmā nepieciešamā
iepriekš iegūtā izglītība

1. Reflektanta iesniegums (uz veidlapas) vai elektroniskā pieteikuma
izdruka no https://uznemsana.rsu.lv.
2. Pases vai personas apliecības (eID) kopija (oriģināls jāuzrāda).
3. Atestāta, kas apliecina vispārējās vidējās izglītības iegūšanu, kopija
(oriģināls jāuzrāda).
4. Atestāta par vispārējo vidējo izglītību pielikuma “Sekmju izraksts" kopija
(oriģināls jāuzrāda), kurā reflektantam, kurš vispārējo vidējo izglītību ir
ieguvis laika posmā no 1997./1998. mācību gada līdz tekošajam
uzņemšanas periodam, sekmju izrakstā obligāto un izvēlēto
pamatpriekšmetu vērtējums ir vismaz 4 balles 10 ballu sistēmā (atzīmes
specializētajos kursos netiek ņemtas vērā).
5. Centralizēto eksāmenu (turpmāk – CE) sertifikātu, kas minēti zemāk
8. punktā, kopijas (oriģināli jāuzrāda).
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. Bāreņiem un bez vecāku apgādības palikušiem bērniem – Labklājības
ministrijas noteiktā kārtībā izsniegtās bāreņa apliecības kopija (uzrādot
oriģinālu).
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.
Vidējā

8.

Uzņemšanai
nepieciešamie
centralizēto eksāmenu
sertifikāti, starptautiskas
testēšanas institūcijas
pārbaudījumu dokumenti

CE sertifikāts ķīmijā
CE sertifikāts bioloģijā
CE sertifikāts latviešu valodā
CE sertifikāts svešvalodā
pārbaudījuma dokuments

9.

Uzņemšanai noteiktās
papildu prasības

OSPPP (objektīvi strukturizētais profesionālās piemērotības pārbaudījums).

10.

Konkursa vērtēšanas
kritēriji

Studiju programmas Zobārstniecība reflektantus imatrikulē saskaņā ar
konkursa rezultātiem, ko veido šādi vērtējumi:
1) OSPPP,
2) CE vērtējums ķīmijā un bioloģijā.
Konkursa rezultāts veidojas šādi: 15 % satāda OSPPP vērtējums, 45 % CE
vērtējums ķīmijā, 40 % CE vērtējums bioloģijā.
Vienādu vērtējumu summu gadījumā konkursu ietekmē:
1) CE vērtējums latviešu valodā;
2) vērtējums svešvalodā.
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vai

starptautiskas

testēšanas

institūcijas

Pielikums Nr. 21
1.

Studiju programma

Fotogrāfija

2.

Studiju programmas
līmenis

Akadēmiskā bakalaura studiju programma

3.

Iegūstamā kvalifikācija
vai/un grāds

Sociālo zinātņu bakalaurs komunikācijas zinātnē

4.

Studiju ilgums

3 gadi, 4 gadi

5.

Studiju veids

Pilna laika, nepilna laika

6.

Iesniedzamie
dokumenti

7.

Uzņemšanai studiju
programmā nepieciešamā
iepriekš iegūtā izglītība

1. Reflektanta iesniegums (uz veidlapas) vai elektroniskā pieteikuma
izdruka no https://uznemsana.rsu.lv.
2. Pases vai personas apliecības (eID) kopija (oriģināls jāuzrāda).
3. Atestāta, kas apliecina vispārējās vidējās izglītības iegūšanu, kopija
(oriģināls jāuzrāda).
4. Atestāta par vispārējo vidējo izglītību pielikuma “Sekmju izraksts"
kopija (oriģināls jāuzrāda), kurā reflektantam, kurš vispārējo vidējo
izglītību ir ieguvis laika posmā no 1997./1998. mācību gada līdz
tekošajam uzņemšanas periodam, sekmju izrakstā obligāto un
izvēlēto pamatpriekšmetu vērtējums ir vismaz 4 balles 10 ballu
sistēmā (atzīmes specializētajos kursos netiek ņemtas vērā).
5. Centralizēto eksāmenu (turpmāk – CE) sertifikātu, kas minēti zemāk
8. punktā, kopijas (oriģināli jāuzrāda).
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. Bāreņiem un bez vecāku apgādības palikušiem bērniem –
Labklājības ministrijas noteiktā kārtībā izsniegtās bāreņa apliecības
kopija (uzrādot oriģinālu).
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.
Vidējā

8.

Uzņemšanai
nepieciešamie centralizēto
eksāmenu sertifikāti,
starptautiskas testēšanas
institūcijas pārbaudījumu
dokumenti

CE sertifikāts latviešu valodā
CE sertifikāts svešvalodā vai starptautiskas testēšanas institūcijas
pārbaudījuma dokuments

9.

Uzņemšanai noteiktās
papildu prasības

Nav

10.

Konkursa vērtēšanas
kritēriji

Studiju programmā Fotogrāfija reflektantus imatrikulē saskaņā ar konkursa
rezultātiem, ko veido vidējais vērtējums no CE vērtējuma latviešu valodā
un CE vai starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījuma vērtējuma
svešvalodā.
Vienādu vērtējumu summu gadījumā konkursu ietekmē:
1) vērtējums svešvalodā,
2) vidējās izglītības diploma vidējā atzīme.
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Pielikums Nr. 22
1.

Studiju programma

Multimediju komunikācija

2.

Studiju programmas
līmenis

Akadēmiskā bakalaura studiju programma

3.

Iegūstamā kvalifikācija
vai/un grāds

Sociālo zinātņu bakalaura grāds komunikācijas zinātnē

4.

Studiju ilgums

3 gadi, 4 gadi

5.

Studiju veids

Pilna laika, nepilna laika

6.

Iesniedzamie
dokumenti

7.

Uzņemšanai studiju
programmā nepieciešamā
iepriekš iegūtā izglītība

1. Reflektanta iesniegums (uz veidlapas) vai elektroniskā pieteikuma
izdruka no https://uznemsana.rsu.lv.
2. Pases vai personas apliecības (eID) kopija (oriģināls jāuzrāda).
3. Atestāta, kas apliecina vispārējās vidējās izglītības iegūšanu, kopija
(oriģināls jāuzrāda).
4. Atestāta par vispārējo vidējo izglītību pielikuma “Sekmju izraksts"
kopija (oriģināls jāuzrāda), kurā reflektantam, kurš vispārējo vidējo
izglītību ir ieguvis laika posmā no 1997./1998. mācību gada līdz
tekošajam uzņemšanas periodam, sekmju izrakstā obligāto un
izvēlēto pamatpriekšmetu vērtējums ir vismaz 4 balles 10 ballu
sistēmā (atzīmes specializētajos kursos netiek ņemtas vērā).
5. Centralizēto eksāmenu (turpmāk – CE) sertifikātu, kas minēti zemāk
8. punktā, kopijas (oriģināli jāuzrāda).
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. Bāreņiem un bez vecāku apgādības palikušiem bērniem –
Labklājības ministrijas noteiktā kārtībā izsniegtās bāreņa apliecības
kopija (uzrādot oriģinālu).
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.
Vidējā

8.

Uzņemšanai
nepieciešamie centralizēto
eksāmenu sertifikāti,
starptautiskas testēšanas
institūcijas pārbaudījumu
dokumenti

CE sertifikāts latviešu valodā
CE sertifikāts svešvalodā vai starptautiskas testēšanas institūcijas
pārbaudījuma dokuments

9.

Uzņemšanai noteiktās
papildu prasības

nav

10.

Konkursa vērtēšanas
kritēriji

Studiju programmu Multimediju komunikācija imatrikulē saskaņā ar
konkursa rezultātiem, ko veido vidējais vērtējums no CE vērtējuma
latviešu valodā un
CE vai starptautiskas testēšanas institūcijas
pārbaudījuma vērtējuma svešvalodā.
Vienādu vērtējumu summu gadījumā konkursu ietekmē:
1) vērtējums svešvalodā,
2) vidējās izglītības diploma vidējā atzīme.
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Pielikums Nr. 23
1.

Studiju programma

Organizāciju un menedžmenta socioloģija

2.

Studiju programmas
līmenis

Akadēmiskā bakalaura studiju programma

3.

Iegūstamā kvalifikācija
vai/un grāds

Sociālo zinātņu bakalaura grāds socioloģijā

4.

Studiju ilgums

3 gadi

5.

Studiju veids

Pilna laika

6.

Iesniedzamie
dokumenti

7.

Uzņemšanai studiju
programmā nepieciešamā
iepriekš iegūtā izglītība

1. Reflektanta iesniegums (uz veidlapas) vai elektroniskā pieteikuma
izdruka no https://uznemsana.rsu.lv.
2. Pases vai personas apliecības (eID) kopija (oriģināls jāuzrāda).
3. Atestāta, kas apliecina vispārējās vidējās izglītības iegūšanu, kopija
(oriģināls jāuzrāda).
4. Atestāta par vispārējo vidējo izglītību pielikuma “Sekmju izraksts"
kopija (oriģināls jāuzrāda), kurā reflektantam, kurš vispārējo vidējo
izglītību ir ieguvis laika posmā no 1997./1998. mācību gada līdz
tekošajam uzņemšanas periodam, sekmju izrakstā obligāto un
izvēlēto pamatpriekšmetu vērtējums ir vismaz 4 balles 10 ballu
sistēmā (atzīmes specializētajos kursos netiek ņemtas vērā).
5. Centralizēto eksāmenu (turpmāk – CE) sertifikātu, kas minēti zemāk
8. punktā, kopijas (oriģināli jāuzrāda).
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. Bāreņiem un bez vecāku apgādības palikušiem bērniem –
Labklājības ministrijas noteiktā kārtībā izsniegtās bāreņa apliecības
kopija (uzrādot oriģinālu).
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.
Vidējā

8.

Uzņemšanai
nepieciešamie centralizēto
eksāmenu sertifikāti,
starptautiskas testēšanas
institūcijas pārbaudījumu
dokumenti

CE sertifikāts latviešu valodā
CE sertifikāts svešvalodā vai starptautiskas testēšanas institūcijas
pārbaudījuma dokuments

9.

Uzņemšanai noteiktās
papildu prasības

Nav

10.

Konkursa vērtēšanas
kritēriji

Studiju programmā Organizāciju un menedžmenta socioloģija
reflektantus imatrikulē saskaņā ar konkursa rezultātiem, ko veido vidējais
vērtējums no CE vērtējuma latviešu valodā un CE vai starptautiskas
testēšanas institūcijas pārbaudījuma vērtējuma svešvalodā.
Vienādu vērtējumu summu gadījumā konkursu ietekmē:
1) vērtējums svešvalodā,
2) vidējās izglītības diploma vidējā atzīme.
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Pielikums Nr. 24
Politika un politiskā komunikācija

1.

Studiju programma

2.

Studiju programmas
līmenis

Akadēmiskā bakalaura studiju programma

3.

Iegūstamā kvalifikācija
vai/un grāds

Sociālo zinātņu bakalaura grāds politoloģijā

4.

Studiju ilgums

3 gadi

5.

Studiju veids

Pilna laika

6.

Iesniedzamie
dokumenti

7.

Uzņemšanai studiju
programmā nepieciešamā
iepriekš iegūtā izglītība

Reflektanta iesniegums (uz veidlapas) vai elektroniskā pieteikuma
izdruka no https://uznemsana.rsu.lv.
2. Pases vai personas apliecības (eID) kopija (oriģināls jāuzrāda).
3. Atestāta, kas apliecina vispārējās vidējās izglītības iegūšanu, kopija
(oriģināls jāuzrāda).
4. Atestāta par vispārējo vidējo izglītību pielikuma “Sekmju izraksts"
kopija (oriģināls jāuzrāda), kurā reflektantam, kurš vispārējo vidējo
izglītību ir ieguvis laika posmā no 1997./1998. mācību gada līdz
tekošajam uzņemšanas periodam, sekmju izrakstā obligāto un
izvēlēto pamatpriekšmetu vērtējums ir vismaz 4 balles 10 ballu
sistēmā (atzīmes specializētajos kursos netiek ņemtas vērā).
5. Centralizēto eksāmenu (turpmāk – CE) sertifikātu, kas minēti zemāk
8. punktā, kopijas (oriģināli jāuzrāda).
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. Bāreņiem un bez vecāku apgādības palikušiem bērniem –
Labklājības ministrijas noteiktā kārtībā izsniegtās bāreņa apliecības
kopija (uzrādot oriģinālu).
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.
Vidējā

8.

Uzņemšanai
nepieciešamie centralizēto
eksāmenu sertifikāti,
starptautiskas testēšanas
institūcijas pārbaudījumu
dokumenti

CE sertifikāts latviešu valodā
CE sertifikāts svešvalodā vai starptautiskas testēšanas institūcijas
pārbaudījuma dokuments

9.

Uzņemšanai noteiktās
papildu prasības

Kompleksais pārbaudījums (profesionālais tests), ja pretendē uz RSU
finansētu studiju vietu.

10.

Konkursa vērtēšanas
kritēriji

Studiju programmā Politika un politiskā komunikācija reflektantus imatrikulē
saskaņā ar konkursa rezultātiem, ko veido vidējais vērtējums no CE vērtējuma
latviešu valodā un CE vai starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījuma
vērtējuma svešvalodā.
Studiju programmas Politika un politiskā komunikācija reflektanti, kuri tiek
imatrikulēti RSU finansētā studiju vietā imatrikulācija notiek saskaņā ar
konkursa rezultātiem, ko veido kompleksā pārbaudījuma vērtējums.
Vienādu vērtējumu summu gadījumā konkursu ietekmē:
1) vērtējums svešvalodā,
2) vidējās izglītības diploma vidējā atzīme.

1.
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Pielikums Nr. 25
Policijas darbs

1.

Studiju programma

2.

Studiju programmas
līmenis

Profesionālā bakalaura studiju programma

3.

Iegūstamā kvalifikācija
vai/un grāds

4.

Studiju ilgums

5.

Studiju veids

Profesionālais bakalaura grāds policijas darbā un Valsts policijas vecākā
virsnieka kvalifikācija
4 gadi (PL); 4,5 gadi (NL);
vai
*2 gadi (PL); 2,5 gadi (NL) pēc Valsts policijas koledžas vai Latvijas
Policijas akadēmijas pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītība
studiju programmas absolvēšanas
Pilna laika studijas un nepilna laika studijas

6.

Iesniedzamie
dokumenti

7.

Uzņemšanai studiju
programmā nepieciešamā
iepriekš iegūtā izglītība

8.

Uzņemšanai
nepieciešamie centralizēto
eksāmenu sertifikāti,
starptautiskas testēšanas
institūcijas pārbaudījumu
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. Atestāta, kas apliecina vispārējās vidējās, vai diploma, kas apliecina
profesionālās vidējās izglītības iegūšanu, kopija (oriģināls jāuzrāda).
4. Atestāta par vispārējo vidējo izglītību pielikuma “Sekmju izraksts"
kopija (oriģināls jāuzrāda), kurā reflektantam, kurš vispārējo vidējo
izglītību ir ieguvis laikposmā no 1997./98. mācību gada līdz
pašreizējam uzņemšanas periodam, sekmju izrakstā obligāto un
izvēlēto pamatpriekšmetu vērtējums ir vismaz 4 balles 10 ballu
sistēmā (atzīmes specializētajos kursos netiek ņemtas vērā) vai
diploma pielikuma kopija
5. Centralizēto eksāmenu (turpmāk – CE) sertifikātu, kas minēti zemāk
8. punktā, kopijas (oriģināli jāuzrāda).
6. *Valsts policijas koledžas vai Latvijas Policijas akadēmijas diploma
un diploma pielikuma kopija (oriģināls jāuzrāda), kas apliecina
pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas
(ar speciālista policijas darbā, vidējā komandējošā (jaunāko
virsnieku) sastāva policista vai Valsts policijas jaunākā virsnieka
kvalifikāciju) apguvi.
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.
10. Ja kādā no iesniedzamajiem dokumentiem ir cits personas uzvārds
vai vārds nekā pasē, tad jāuzrāda arī dokuments, kas apliecina
uzvārda vai vārda maiņu.
Vidējā;
* un 1. līmeņa profesionālā augstākā izglītība (ar speciālista policijas
darbā, vidējā komandējošā (jaunāko virsnieku) sastāva policista vai
Valsts policijas jaunākā virsnieka
kvalifikāciju).




CE sertifikāts latviešu valodā
CE sertifikāts svešvalodā vai starptautiskas testēšanas
institūcijas pārbaudījuma dokuments
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9.

Uzņemšanai noteiktās
papildu prasības

Nav

Studiju programmā “Policijas darbs” reflektantus imatrikulē saskaņā ar
konkursa rezultātiem, ko veido vidējais vērtējums no CE vērtējuma
latviešu valodā un CE vai starptautiskas testēšanas institūcijas
pārbaudījuma vērtējuma svešvalodā.
Vienādu vērtējumu summu gadījumā konkursu ietekmē:
1) CE vērtējums svešvalodā,
2) vidējās izglītības diploma vidējā atzīme
vai
*Studiju programmā “Policijas darbs” reflektantus imatrikulē studijās
vēlākos studiju posmos saskaņā ar konkursa rezultātiem, ko veido
vidējais vērtējums no CE vērtējuma latviešu valodā un CE vai
starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījuma vērtējuma svešvalodā,
un saskaņā ar 2017. gada 23.februārī noslēgto Pakalpojuma līgumu
*Attiecas uz reflektantiem, kas pieteiksies studijām studiju programmā “Policijas darbs” saskaņā ar 2017.
gada 23. februārī starp Rīgas Stradiņa universitāti un Valsts policiju noslēgto Pakalpojuma līgumu par
Valsts policijas amatpersonu otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības nodrošināšanu no 2017. gada
līdz 2022. gadam (iepirkuma identifikācijas numurs IeM NVA 2016/143).
10.

Konkursa vērtēšanas
kritēriji
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Pielikums Nr. 26
1.

Studiju programma

Psiholoģija

2.

Studiju programmas
līmenis

Profesionālā bakalaura studiju programma

3.

Iegūstamā kvalifikācija
vai/un grāds

Profesionālā bakalaura grāds psiholoģijā un psihologa asistenta
kvalifikācija

4.

Studiju ilgums

4 gadi

5.

Studiju veids

Pilna laika

6.

Iesniedzamie
dokumenti

7.

Uzņemšanai studiju
programmā nepieciešamā
iepriekš iegūtā izglītība

Reflektanta iesniegums (uz veidlapas) vai elektroniskā pieteikuma
izdruka no https://uznemsana.rsu.lv.
2. Pases vai personas apliecības (eID) kopija (oriģināls jāuzrāda).
3. Atestāta, kas apliecina vispārējās vidējās izglītības iegūšanu, kopija
(oriģināls jāuzrāda).
4. Atestāta par vispārējo vidējo izglītību pielikuma “Sekmju izraksts"
kopija (oriģināls jāuzrāda), kurā reflektantam, kurš vispārējo vidējo
izglītību ir ieguvis laika posmā no 1997./1998. mācību gada līdz
tekošajam uzņemšanas periodam, sekmju izrakstā obligāto un
izvēlēto pamatpriekšmetu vērtējums ir vismaz 4 balles 10 ballu
sistēmā (atzīmes specializētajos kursos netiek ņemtas vērā).
5. Centralizēto eksāmenu (turpmāk – CE) sertifikātu, kas minēti zemāk
8. punktā, kopijas (oriģināli jāuzrāda).
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. Bāreņiem un bez vecāku apgādības palikušiem bērniem –
Labklājības ministrijas noteiktā kārtībā izsniegtās bāreņa apliecības
kopija (uzrādot oriģinālu).
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.
Vidējā

8.

Uzņemšanai
nepieciešamie centralizēto
eksāmenu sertifikāti,
starptautiskas testēšanas
institūcijas pārbaudījumu
dokumenti

CE sertifikāts latviešu valodā
CE sertifikāts svešvalodā vai starptautiskas testēšanas institūcijas
pārbaudījuma dokuments

9.

Uzņemšanai noteiktās
papildu prasības

Sekmju izrakstā jābūt matemātikas ieskaites atzīmei (ne mazākai par 4
ballēm).

10.

Konkursa vērtēšanas
kritēriji

Studiju programmas Psiholoģija reflektantus imatrikulē saskaņā ar
rezultātiem, ko veido vidējais vērtējums no CE vērtējuma latviešu valodā
un CE vai starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījuma vērtējuma
svešvalodā.
Vienādu vērtējumu summu gadījumā konkursu ietekmē:
1) vērtējums svešvalodā,
2) vidējās izglītības diploma vidējā atzīme.

1.
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Pielikums Nr. 27
1.

Studiju programma

Sabiedriskās attiecības

2.

Studiju programmas
līmenis

Akadēmiskā bakalaura studiju programma

3.

Iegūstamā kvalifikācija
vai/un grāds

Sociālo zinātņu bakalaura grāds komunikācijas zinātnē

4.

Studiju ilgums

3 gadi

5.

Studiju veids

Pilna laika

6.

Iesniedzamie
dokumenti

7.

Uzņemšanai studiju
programmā nepieciešamā
iepriekš iegūtā izglītība

1. Reflektanta iesniegums (uz veidlapas) vai elektroniskā pieteikuma
izdruka no https://uznemsana.rsu.lv.
2. Pases vai personas apliecības (eID) kopija (oriģināls jāuzrāda).
3. Atestāta, kas apliecina vispārējās vidējās izglītības iegūšanu, kopija
(oriģināls jāuzrāda).
4. Atestāta par vispārējo vidējo izglītību pielikuma “Sekmju izraksts"
kopija (oriģināls jāuzrāda), kurā reflektantam, kurš vispārējo vidējo
izglītību ir ieguvis laika posmā no 1997./1998. mācību gada līdz
tekošajam uzņemšanas periodam, sekmju izrakstā obligāto un
izvēlēto pamatpriekšmetu vērtējums ir vismaz 4 balles 10 ballu
sistēmā (atzīmes specializētajos kursos netiek ņemtas vērā).
5. Centralizēto eksāmenu (turpmāk – CE) sertifikātu, kas minēti zemāk
8. punktā, kopijas (oriģināli jāuzrāda).
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. Bāreņiem un bez vecāku apgādības palikušiem bērniem –
Labklājības ministrijas noteiktā kārtībā izsniegtās bāreņa apliecības
kopija (uzrādot oriģinālu).
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.
Vidējā

8.

Uzņemšanai
nepieciešamie centralizēto
eksāmenu sertifikāti,
starptautiskas testēšanas
institūcijas pārbaudījumu
dokumenti

CE sertifikāts latviešu valodā
CE sertifikāts svešvalodā vai starptautiskas testēšanas institūcijas
pārbaudījuma dokuments

9.

Uzņemšanai noteiktās
papildu prasības

Nav

10.

Konkursa vērtēšanas
kritēriji

Studiju programmā Sabiedriskās attiecības reflektantus imatrikulē
saskaņā ar konkursa rezultātiem, ko veido vidējais vērtējums no CE
vērtējuma latviešu valodā un CE vai starptautiskas testēšanas institūcijas
pārbaudījuma vērtējuma svešvalodā.
Vienādu vērtējumu summu gadījumā konkursu ietekmē:
1) vērtējums svešvalodā,
2) vidējās izglītības diploma vidējā atzīme.
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Pielikums Nr. 28
1.

Studiju programma

Starptautiskais bizness un ilgtspējīga ekonomika

2.

Studiju programmas
līmenis

Akadēmiskā bakalaura studiju programma

3.

Iegūstamā kvalifikācija
vai/un grāds

Sociālo zinātņu bakalaura grāds vadībzinātnē

4.

Studiju ilgums

3 gadi

5.

Studiju veids

Pilna laika

6.

Iesniedzamie
dokumenti

7.

Uzņemšanai studiju
programmā nepieciešamā
iepriekš iegūtā izglītība

1. Reflektanta iesniegums (uz veidlapas) vai elektroniskā pieteikuma
izdruka no https://uznemsana.rsu.lv.
2. Pases vai personas apliecības (eID) kopija (oriģināls jāuzrāda).
3. Atestāta, kas apliecina vispārējās vidējās izglītības iegūšanu, kopija
(oriģināls jāuzrāda).
4. Atestāta par vispārējo vidējo izglītību pielikuma “Sekmju izraksts"
kopija (oriģināls jāuzrāda), kurā reflektantam, kurš vispārējo vidējo
izglītību ir ieguvis laika posmā no 1997./1998. mācību gada līdz
tekošajam uzņemšanas periodam, sekmju izrakstā obligāto un
izvēlēto pamatpriekšmetu vērtējums ir vismaz 4 balles 10 ballu
sistēmā (atzīmes specializētajos kursos netiek ņemtas vērā).
5. Centralizēto eksāmenu (turpmāk – CE) sertifikātu, kas minēti zemāk
8. punktā, kopijas (oriģināli jāuzrāda).
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. Bāreņiem un bez vecāku apgādības palikušiem bērniem –
Labklājības ministrijas noteiktā kārtībā izsniegtās bāreņa apliecības
kopija (uzrādot oriģinālu).
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.
Vidējā

8.

Uzņemšanai
nepieciešamie centralizēto
eksāmenu sertifikāti,
starptautiskas testēšanas
institūcijas pārbaudījumu
dokumenti

CE sertifikāts latviešu valodā
CE sertifikāts svešvalodā vai starptautiskas testēšanas institūcijas
pārbaudījuma dokuments

9.

Uzņemšanai noteiktās
papildu prasības

Nav

10.

Konkursa vērtēšanas
kritēriji

Studiju programmā Starptautiskais bizness un ilgtspējīga ekonomika
reflektantus imatrikulē saskaņā ar konkursa rezultātiem, ko veido vidējais
vērtējums no CE vērtējuma latviešu valodā un CE vai starptautiskas
testēšanas institūcijas pārbaudījuma vērtējuma svešvalodā.
Vienādu vērtējumu summu gadījumā konkursu ietekmē:
1) vērtējums svešvalodā,
2) vidējās izglītības diploma vidējā atzīme.
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Pielikums Nr. 29
1.

Studiju programma

Starptautiskais mārketings un reklāma

2.

Studiju programmas
līmenis

Akadēmiskā bakalaura studiju programma

3.

Iegūstamā kvalifikācija
vai/un grāds

Sociālo zinātņu bakalaura grāds vadībzinātnē

4.

Studiju ilgums

3 gadi

5.

Studiju veids

Pilna laika

6.

Iesniedzamie
dokumenti

7.

Uzņemšanai studiju
programmā nepieciešamā
iepriekš iegūtā izglītība

1. Reflektanta iesniegums (uz veidlapas) vai elektroniskā
pieteikuma izdruka no https://uznemsana.rsu.lv.
2. Pases vai personas apliecības (eID) kopija (oriģināls jāuzrāda).
3. Atestāta, kas apliecina vispārējās vidējās izglītības iegūšanu,
kopija (oriģināls jāuzrāda).
4. Atestāta par vispārējo vidējo izglītību pielikuma “Sekmju
izraksts" kopija (oriģināls jāuzrāda), kurā reflektantam, kurš
vispārējo vidējo izglītību ir ieguvis laika posmā no 1997./1998.
mācību gada līdz tekošajam uzņemšanas periodam, sekmju
izrakstā obligāto un izvēlēto pamatpriekšmetu vērtējums ir
vismaz 4 balles 10 ballu sistēmā (atzīmes specializētajos kursos
netiek ņemtas vērā).
5. Centralizēto eksāmenu (turpmāk – CE) sertifikātu, kas minēti
zemāk 8. punktā, kopijas (oriģināli jāuzrāda).
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. Bāreņiem un bez vecāku apgādības palikušiem bērniem –
Labklājības ministrijas noteiktā kārtībā izsniegtās bāreņa
apliecības kopija (uzrādot oriģinālu).
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.
Vidējā

8.

Uzņemšanai
nepieciešamie centralizēto
eksāmenu sertifikāti,
starptautiskas testēšanas
institūcijas pārbaudījumu
dokumenti

CE sertifikāts latviešu valodā
CE sertifikāts svešvalodā vai starptautiskas testēšanas institūcijas
pārbaudījuma dokuments

9.

Uzņemšanai noteiktās
papildu prasības

Nav

10.

Konkursa vērtēšanas
kritēriji

Studiju programmas Starptautiskais mārketings un reklāma reflektantus
imatrikulē saskaņā konkursa rezultātiem, ko veido vidējais vērtējums no
CE vērtējuma latviešu valodā un CE vai starptautiskas testēšanas
institūcijas pārbaudījuma vērtējuma svešvalodā.
Vienādu vērtējumu summu gadījumā konkursu ietekmē:
1) vērtējums svešvalodā,
2) vidējās izglītības diploma vidējā atzīme.
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Pielikums Nr. 30
Starptautiskās attiecības – Eiropas studijas

1.

Studiju programma

2.

Studiju programmas
līmenis

Akadēmiskā bakalaura studiju programma

3.

Iegūstamā kvalifikācija
vai/un grāds

Sociālo zinātņu bakalaura grāds politoloģijā

4.

Studiju ilgums

3 gadi

5.

Studiju veids

Pilna laika

6.

Iesniedzamie
dokumenti

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

8.

9.

Reflektanta iesniegums (uz veidlapas) vai elektroniskā
pieteikuma izdruka no https://uznemsana.rsu.lv.
Pases vai personas apliecības (eID) kopija (oriģināls jāuzrāda).
Atestāta, kas apliecina vispārējās vidējās izglītības iegūšanu,
kopija (oriģināls jāuzrāda).
Atestāta par vispārējo vidējo izglītību pielikuma “Sekmju
izraksts" kopija (oriģināls jāuzrāda), kurā reflektantam, kurš
vispārējo vidējo izglītību ir ieguvis laika posmā no 1997./1998.
mācību gada līdz tekošajam uzņemšanas periodam, sekmju
izrakstā obligāto un izvēlēto pamatpriekšmetu vērtējums ir
vismaz 4 balles 10 ballu sistēmā (atzīmes specializētajos kursos
netiek ņemtas vērā).
Centralizēto eksāmenu (turpmāk – CE) sertifikātu, kas minēti
zemāk 8. punktā, kopijas (oriģināli jāuzrāda).
Dokuments, kas apliecina dokumentu reģistrēšanas pakalpojuma
apmaksu.
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.
Bāreņiem un bez vecāku apgādības palikušiem bērniem –
Labklājības ministrijas noteiktā kārtībā izsniegtās bāreņa
apliecības kopija (uzrādot oriģinālu).
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

Vidējā

8.

Uzņemšanai nepieciešamie
centralizēto eksāmenu
sertifikāti, starptautiskas
testēšanas institūcijas
pārbaudījumu dokumenti

CE sertifikāts latviešu valodā
CE sertifikāts svešvalodā vai starptautiskas testēšanas institūcijas
pārbaudījuma dokuments

9.

Uzņemšanai noteiktās
papildu prasības

Kompleksais pārbaudījums (profesionālais tests), ja pretendē uz RSU
finansētu studiju vietu.

10.

Konkursa vērtēšanas
kritēriji

Studiju programmā Starptautiskās attiecības – Eiropas studijas reflektantus imatrikulē
saskaņā ar konkursa rezultātiem, ko veido vidējais vērtējums no CE vērtējuma latviešu
valodā un CE vai starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījuma vērtējums
svešvalodā.
Studiju programmas Starptautiskās attiecības – Eiropas studijas reflektanti, kuri tiek
imatrikulēti RSU finansētā studiju vietā imatrikulācija notiek saskaņā ar konkursa
rezultātiem, ko veido kompleksā pārbaudījuma vērtējums.
Vienādu vērtējumu summu gadījumā konkursu ietekmē:
1) vērtējums svešvalodā,
2) vidējās izglītības diploma vidējā atzīme.
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Pielikums Nr. 31
1.

Studiju programma

Starta uzņēmējdarbības vadība

2.

Studiju programmas
līmenis

Akadēmiskā bakalaura studiju programma

3.

Iegūstamā kvalifikācija
vai/un grāds

Sociālo zinātņu bakalaura grāds vadībzinātnē

4.

Studiju ilgums

3 gadi

5.

Studiju veids

Pilna laika

6.

Iesniedzamie
dokumenti

7.

Uzņemšanai studiju
programmā nepieciešamā
iepriekš iegūtā izglītība

1. Reflektanta iesniegums (uz veidlapas) vai elektroniskā pieteikuma
izdruka no https://uznemsana.rsu.lv.
2. Pases vai personas apliecības (eID) kopija (oriģināls jāuzrāda).
3. Atestāta, kas apliecina vispārējās vidējās izglītības iegūšanu, kopija
(oriģināls jāuzrāda).
4. Atestāta par vispārējo vidējo izglītību pielikuma “Sekmju izraksts"
kopija (oriģināls jāuzrāda), kurā reflektantam, kurš vispārējo vidējo
izglītību ir ieguvis laika posmā no 1997./1998. mācību gada līdz
tekošajam uzņemšanas periodam, sekmju izrakstā obligāto un
izvēlēto pamatpriekšmetu vērtējums ir vismaz 4 balles 10 ballu
sistēmā (atzīmes specializētajos kursos netiek ņemtas vērā).
5. Centralizēto eksāmenu (turpmāk – CE) sertifikātu, kas minēti zemāk
8. punktā, kopijas (oriģināli jāuzrāda).
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. Bāreņiem un bez vecāku apgādības palikušiem bērniem –
Labklājības ministrijas noteiktā kārtībā izsniegtās bāreņa apliecības
kopija (uzrādot oriģinālu).
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.
Vidējā

8.

Uzņemšanai
nepieciešamie centralizēto
eksāmenu sertifikāti,
starptautiskas testēšanas
institūcijas pārbaudījumu
dokumenti

CE sertifikāts latviešu valodā
CE sertifikāts svešvalodā vai starptautiskas testēšanas institūcijas
pārbaudījuma dokuments

9.

Uzņemšanai noteiktās
papildu prasības

Nav

10.

Konkursa vērtēšanas
kritēriji

Studiju programmā Starta uzņēmējdarbības vadība reflektantus imatrikulē
saskaņā ar konkursa rezultātiem, ko veido vidējais vērtējums no CE
vērtējuma latviešu valodā un CE vai starptautiskas testēšanas institūcijas
pārbaudījuma vērtējuma svešvalodā.
Vienādu vērtējumu summu gadījumā konkursu ietekmē:
1) CE vērtējums svešvalodā,
2) vidējās izglītības diploma vidējā atzīme.
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Pielikums Nr. 32
1.

Studiju programma

Tiesību zinātne

2.

Studiju programmas
līmenis

Akadēmiskā bakalaura studiju programma

3.

Iegūstamā kvalifikācija
vai/un grāds

Sociālo zinātņu bakalaura grāds tiesību zinātnē

4.

Studiju ilgums

3 gadi, 3,5 gadi

5.

Studiju veids

Pilna laika, nepilna laika

6.

Iesniedzamie
dokumenti

7.

Uzņemšanai studiju
programmā nepieciešamā
iepriekš iegūtā izglītība

1. Reflektanta iesniegums (uz veidlapas) vai elektroniskā pieteikuma
izdruka no https://uznemsana.rsu.lv.
2. Pases vai personas apliecības (eID) kopija (oriģināls jāuzrāda).
3. Atestāta, kas apliecina vispārējās vidējās izglītības iegūšanu, kopija
(oriģināls jāuzrāda).
4. Atestāta par vispārējo vidējo izglītību pielikuma “Sekmju izraksts"
kopija (oriģināls jāuzrāda), kurā reflektantam, kurš vispārējo vidējo
izglītību ir ieguvis laika posmā no 1997./1998. mācību gada līdz
tekošajam uzņemšanas periodam, sekmju izrakstā obligāto un izvēlēto
pamatpriekšmetu vērtējums ir vismaz 4 balles 10 ballu sistēmā
(atzīmes specializētajos kursos netiek ņemtas vērā).
5. Centralizēto eksāmenu (turpmāk – CE) sertifikātu, kas minēti zemāk 8.
punktā, kopijas (oriģināli jāuzrāda).
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. Bāreņiem un bez vecāku apgādības palikušiem bērniem – Labklājības
ministrijas noteiktā kārtībā izsniegtās bāreņa apliecības kopija (uzrādot
oriģinālu).
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.
Vidējā

8.

Uzņemšanai
nepieciešamie centralizēto
eksāmenu sertifikāti,
starptautiskas testēšanas
institūcijas pārbaudījumu
dokumenti

CE sertifikāts latviešu valodā
CE sertifikāts svešvalodā vai starptautiskas testēšanas institūcijas
pārbaudījuma dokuments

9.

Uzņemšanai noteiktās
papildu prasības

Nav

10.

Konkursa vērtēšanas
kritēriji

Studiju programmā Tiesību zinātne reflektantus imatrikulē saskaņā ar
konkursa rezultātiem, ko veido vidējais vērtējums no CE vērtējuma
latviešu valodā un
CE vai starptautiskas testēšanas institūcijas
pārbaudījuma vērtējuma svešvalodā.
Vienādu vērtējumu summu gadījumā konkursu ietekmē:
1) CE vērtējums svešvalodā,
2) vidējās izglītības diploma vidējā atzīme.
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Pielikums Nr. 33
1.

Studiju programma

Tiesību zinātne

2.

Studiju programmas
līmenis

Profesionālā bakalaura studiju programma

3.

Iegūstamā kvalifikācija
vai/un grāds

Sociālo zinātņu bakalaura grāds tiesību zinātnē

4.

Studiju ilgums

4 gadi

5.

Studiju veids

Pilna laika

6.

Iesniedzamie
dokumenti

7.

Uzņemšanai studiju
programmā nepieciešamā
iepriekš iegūtā izglītība

1. Reflektanta iesniegums (uz veidlapas) vai elektroniskā pieteikuma
izdruka no https://uznemsana.rsu.lv.
2. Pases vai personas apliecības (eID) kopija (oriģināls jāuzrāda).
3. Atestāta, kas apliecina vispārējās vidējās izglītības iegūšanu, kopija
(oriģināls jāuzrāda).
4. Atestāta par vispārējo vidējo izglītību pielikuma “Sekmju izraksts"
kopija (oriģināls jāuzrāda), kurā reflektantam, kurš vispārējo vidējo
izglītību ir ieguvis laika posmā no 1997./1998. mācību gada līdz
tekošajam uzņemšanas periodam, sekmju izrakstā obligāto un izvēlēto
pamatpriekšmetu vērtējums ir vismaz 4 balles 10 ballu sistēmā
(atzīmes specializētajos kursos netiek ņemtas vērā).
5. Centralizēto eksāmenu (turpmāk – CE) sertifikātu, kas minēti zemāk 8.
punktā, kopijas (oriģināli jāuzrāda).
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. Bāreņiem un bez vecāku apgādības palikušiem bērniem – Labklājības
ministrijas noteiktā kārtībā izsniegtās bāreņa apliecības kopija (uzrādot
oriģinālu).
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.
Vidējā

8.

Uzņemšanai
nepieciešamie centralizēto
eksāmenu sertifikāti,
starptautiskas testēšanas
institūcijas pārbaudījumu
dokumenti

CE sertifikāts latviešu valodā
CE sertifikāts svešvalodā vai starptautiskas testēšanas institūcijas
pārbaudījuma dokuments

9.

Uzņemšanai noteiktās
papildu prasības

Nav

10.

Konkursa vērtēšanas
kritēriji

Studiju programmā Tiesību zinātne reflektantus imatrikulē saskaņā ar
konkursa rezultātiem, ko veido vidējais vērtējums no CE vērtējuma
latviešu valodā un
CE vai starptautiskas testēšanas institūcijas
pārbaudījuma vērtējuma svešvalodā.
Vienādu vērtējumu summu gadījumā konkursu ietekmē:
1) vērtējums svešvalodā,
2) vidējās izglītības diploma vidējā atzīme.
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Pielikums Nr. 34
1.

Studiju programma

Žurnālistika

2.

Studiju programmas
līmenis

Akadēmiskā bakalaura studiju programma

3.

Iegūstamā kvalifikācija
vai/un grāds

Sociālo zinātņu bakalaura grāds komunikācijas zinātnē

4.

Studiju ilgums

3 gadi

5.

Studiju veids

Pilna laika

6.

Iesniedzamie
dokumenti

7.

Uzņemšanai studiju
programmā nepieciešamā
iepriekš iegūtā izglītība

1. Reflektanta iesniegums (uz veidlapas) vai elektroniskā pieteikuma
izdruka no https://uznemsana.rsu.lv.
2. Pases kopija vai personas apliecības (eID) kopija (oriģināls jāuzrāda).
3. Atestāta, kas apliecina vispārējās vidējās izglītības iegūšanu, kopija
(oriģināls jāuzrāda).
4. Atestāta par vispārējo vidējo izglītību pielikuma “Sekmju izraksts"
kopija (oriģināls jāuzrāda), kurā reflektantam, kurš vispārējo vidējo
izglītību ir ieguvis laika posmā no 1997./1998. mācību gada līdz
tekošajam uzņemšanas periodam, sekmju izrakstā obligāto un izvēlēto
pamatpriekšmetu vērtējums ir vismaz 4 balles 10 ballu sistēmā
(atzīmes specializētajos kursos netiek ņemtas vērā).
5. Centralizēto eksāmenu (turpmāk – CE) sertifikātu, kas minēti zemāk 8.
punktā, kopijas (oriģināli jāuzrāda).
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. Bāreņiem un bez vecāku apgādības palikušiem bērniem – Labklājības
ministrijas noteiktā kārtībā izsniegtās bāreņa apliecības kopija (uzrādot
oriģinālu).
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.
Vidējā

8.

Uzņemšanai
nepieciešamie centralizēto
eksāmenu sertifikāti,
starptautiskas testēšanas
institūcijas pārbaudījumu
dokumenti

CE sertifikāts latviešu valodā
CE sertifikāts svešvalodā vai starptautiskas testēšanas institūcijas
pārbaudījuma dokuments

9.

Uzņemšanai noteiktās
papildu prasības

Nav

10.

Konkursa vērtēšanas
kritēriji

Studiju programmā Žurnālistika reflektantus imatrikulē saskaņā ar
konkursa rezultātiem, ko veido vidējais vērtējums no CE vērtējuma
latviešu valodā un
CE vai starptautiskas testēšanas institūcijas
pārbaudījuma vērtējuma svešvalodā.
Vienādu vērtējumu summu gadījumā konkursu ietekmē:
1) CE vērtējums svešvalodā,
2) vidējās izglītības diploma vidējā atzīme.
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