
APSTIPRINĀTS  

Rīgas Stradiņa universitātes Senāta sēdē  

2022.gada 22. novembris  

Protokols Nr. 2-S-1/9/2022 

 

Rīgas Stradiņa universitātes 

Uzņemšanas noteikumi  

maģistra studiju programmās 2023./2024.akadēmiskajam gadam 

 

I. Vispārīgie jautājumi 

1. Rīgas Stradiņa universitātes Uzņemšanas noteikumi maģistra studiju programmās 
2023./2024. akadēmiskajam gadam (turpmāk – Noteikumi) nosaka kārtību, kādā 

reflektanti tiek uzņemti Rīgas Stradiņa universitātes (turpmāk – Universitāte, saīsināti – 
RSU) akadēmiskā un profesionālā maģistra studiju programmās, kā arī īsajās 

profesionālajās studiju programmās. 

2. 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), Igaunijas 
Republikas valdības, Latvijas Republikas valdības un Lietuvas Republikas valdības 
līgums par kvalifikāciju, kas saistītas ar augstāko izglītību, automātisku akadēmisko 

atzīšanu (stājies spēkā 07.01.2019. saskaņā ar LR Ārlietu ministrijas 11.01.2019. 
informāciju “Par līguma stāšanos spēkā”), RSU Satversmi, šiem Noteikumiem, kā arī 

atbilstīgi citiem tiesību aktiem. 

3. Reflektantu uzņemšana vēlākos studiju posmos Universitātē notiek, pamatojoties uz 

Ministru kabineta 2004.gada 16.novembra noteikumiem Nr.932 Studiju uzsākšanas 
kārtība vēlākos studiju posmos, kā arī ņemot vērā Universitātes iekšējos normatīvos 

aktus. 

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

juridisko personu puses, var tikt precizēti ar rektora rīkojumu atbilstoši noslēgtajam 

līgumam ar attiecīgo juridisko personu.  

5. Uzņemšanu studiju programmās, kuras īsteno latviešu valodā, nodrošina RSU 
Uzņemšanas komisija, bet uzņemšanu studiju programmās, kuras īsteno angļu valodā, 
nodrošina RSU Ārvalstnieku uzņemšanas komisija, kas darbojas atbilstīgi tās 

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

6. 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)]. Studiju programmās, kuras īsteno angļu valodā, 

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. 

7. Speciālās prasības un kritēriji uzņemšanai katrā no studiju programmām, kā arī citi 

attiecīgo studiju programmu raksturojoši rādītāji noteikti šo Noteikumu pielikumos. 

 

II. Dokumenti 

8. Dokumentu iesniegšanu tikai attālināti vai arī klātienē nosaka ar rektora rīkojumu un 
izziņo RSU Uzņemšanas komisija. 
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9. Reģistrējoties studijām, reflektants aizpilda elektronisko pieteikumu 
https://uznemsana.rsu.lv un pievieno šajos Noteikumos un to pielikumos noteikto 

dokumentu datnes (turpmāk – dokumenti [vai attiecīgo dokumentu nosaukumi]) 

uzņemšanai studiju programmā. 

10. Ja reflektants pieteikumu personīgi nevar iesniegt, to var izdarīt cita persona, kura 
pievieno pilnvaru vai iepriekš noformētu reflektanta mutvārdu pilnvarojumu uz vietas 

Universitātes Dokumentu pārvaldības un arhīva daļā [Administratīvā procesa likuma 
38.panta pirmā daļa], kā arī pilnvarnieks pievieno savu derīgu personu apliecinošu 

dokumentu atvasinājumu – kopiju, kas apliecināta normatīvo aktu noteiktajā kārtībā. 

11. Dokumentus reflektants pievieno valsts valodā. Dokumenti, kurus reflektants pievieno 

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”] noteiktajā kārtībā 

apliecināts tulkojums valsts valodā. 

12. 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. Minētais neattiecas uz Igaunijā un Lietuvā 

iegūtajiem izglītības dokumentiem un akadēmiskajiem grādiem. 

13. Iesniedzot dokumentus, reflektants iemaksā Universitātes kontā maksu par pieteikuma 
reģistrēšanas pakalpojumu. Šīs maksas apmēru nosaka Universitāte, un neatkarīgi no 
uzņemšanas konkursa rezultātiem tā atpakaļ netiek izmaksāta. Reflektanta pieteikuma 

reģistrēšanas pakalpojuma maksa tiek atmaksāta tiem reflektantiem, kuri netiek 

uzņemti studiju programmā sakarā ar nepietiekamu reflektantu skaitu, lai atvērtu grupu. 

14. Ja kādā no iesniedzamajiem dokumentiem ir cits personas vārds un/vai uzvārds un/vai 
personas kods nekā pasē, tad pieteikumam jāpievieno (vai, iesniedzot pieteikumu 

klātienē, - jāuzrāda) arī dokuments, kas apliecina attiecīgo personas datu maiņu.  
15. Reflektantu, kuri nav imatrikulēti studijām Universitātē, iesniegto dokumentu kopijas 

vai to datnes RSU Uzņemšanas komisija glabā RSU Lietu nomenklatūrā noteikto 

termiņu. Pēc RSU Lietu nomenklatūrā noteiktā dokumentu glabāšanas termiņa beigām 

reflektantu iesniegtos dokumentus, dokumentu datnes iznīcina.  

 

III. Termiņi 

16. Reflektantu reģistrācijas (pieteikuma iesniegšanas) un konkursa norises termiņu 

uzņemšanai nosaka ar rektora rīkojumu un izziņo RSU Uzņemšanas komisija. 

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

programmās, kurās ir noteikta šāda papildu prasība), nosaka ar rektora rīkojumu. 

18. Konkurss tiek noslēgts, RSU Uzņemšanas komisijai izziņojot konkursa rezultātus, 1 
nedēļu pēc reflektantu reģistrācijas termiņa beigām vai pēc pēdējā pārbaudījuma 

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

 

IV. Konkursa norise 

19. Valsts nosaka kopējo studiju vietu skaitu Universitātē, kas tiek finansēts no valsts 
budžeta līdzekļiem, bet Senāts nosaka studiju maksas apmēru un maksas studiju vietu 

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

programmām, apakšprogrammām vai specializācijām nosaka ar rektora rīkojumu. 

20. Konkursā nepiedalās un Universitātē netiek uzņemti reflektanti, kuru iesniegtie 
dokumenti neatbilst Noteikumu prasībām, kuriem RSU Uzņemšanas komisija 

https://uznemsana.rsu.lv/
http://www.aic.lv/
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pieņēmusi lēmumu par ārvalstīs iegūtā akadēmiskā grāda vai izglītības dokumenta 
neatzīšanu studiju turpināšanai vai kuriem ir nenokārtoti studiju maksas parādi vai citas 

mantiskas saistības (atzītas vai par kurām ir strīds) pret Universitāti. Atzīmju 
konvertēšanas kārtību no citu ballu sistēmas uz 10 ballu sistēmu nosaka RSU 

Uzņemšanas komisija. 

21. Reflektanti tiek uzņemti studijām Universitātē atbilstīgi reflektanta nokārtotajiem 

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

Noteikumu attiecīgo pielikumu). 

22. Pārbaudījuma norisi attālināti vai klātienē nosaka ar rektora rīkojumu un izziņo RSU 

Uzņemšanas komisija. 

23. Pārbaudījumu norise: 

• Pārbaudījuma norise attālināti: 

o online tests - norādītajā sistēmā jāreģistrējas norādot reflektanta ID, 

jāievēro testa nosacījumi, jāpiereģistrē atbilde; 

o attālinātās intervijas – notiek Zoom vai MS Teams, kamerai ir jābūt 
ieslēgtai, jāuzrāda personas apliecinošs dokuments, lai identificētu 

reflektantu. 

• Ja pārbaudījums notiek klātienē, reflektantiem uz pārbaudījumiem jāierodas 
personīgi, līdzi ņemot pasi vai personas apliecību, un jāievēro ar rektora rīkojumu 
noteiktās epidemioloģiskās drošības prasības. Pārbaudījumi notiek latviešu 
valodā. Reflektanti, kuri nav ieradušies uz pārbaudījumiem norādītajā laikā vai 

nav uzrādījuši pasi vai personas apliecību, vai neievēro epidemioloģiskās drošības 

prasības, no turpmākās dalības konkursā tiek izslēgti. 

24. Pārbaudījumus vērtē 10 ballu sistēmā. Reflektanti, kuri pārbaudījumā vai kādā no 
pārbaudījuma daļām ir saņēmuši vērtējumu, kas ir zemāks par 4 ballēm vai kuriem 

pārbaudījumā konstatētas akadēmiskā godīguma pārkāpuma pazīmes, turpmākā 

konkursā nepiedalās. 

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

uzņemšanas noteikumu attiecīgais pielikums, jāiesniedz datordrukā, latviešu valodā.  

26. Ja reflektants ir pieteicies uz vairākām prioritātēm, konkursa rezultāts tiek paziņots 
vienā prioritātē (studiju programmā), kurā reflektants ir ieguvis lielāko punktu skaitu 

un ir norādījis augstāko prioritāti. Iegūstot tiesības tikt uzņemtam kādā no prioritātēm, 

pārējās prioritātes vairs netiek izskatītas. 

27. Konkursa rezultātus nosaka un apstiprina RSU Uzņemšanas komisija. Tos izziņo ne 
vēlāk kā triju dienu laikā no konkursa noslēguma dienas [10.10.2006. MK noteikumu 

14. punkts], RSU uzņemšanas portālā publicējot reflektanta pieteikumā un RSU 

mājaslapā, ievadot sava pieteikuma ID numuru. 

28. Reflektanti, kuri nav izturējuši konkursu uz valsts budžeta finansētajām studiju vietām, 
RSU Uzņemšanas komisijas noteiktā kārtībā un termiņā var pretendēt uz brīvajām 

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. Tas pats attiecas uz 

reflektantiem, kuri netiek uzņemti studiju programmā sakarā ar nepietiekamu 
reflektantu skaitu (Noteikumu 35. punkts). Reflektanti var saņemt atpakaļ pieteikuma 

reģistrēšanas pakalpojuma apmaksu. 

 

V. Studiju līguma noslēgšana un imatrikulācija 

29. Konkursu izturējušie reflektanti RSU Uzņemšanas komisijas noteiktajā termiņā noslēdz 

ar Universitāti studiju līgumu. 
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30. Ja reflektants paziņo par atteikšanos slēgt studiju līgumu vai reflektants RSU Uzņemšanas 
komisijas noteiktajā termiņā studiju līgumu nenoslēdz, RSU Uzņemšanas komisija 

piedāvā noslēgt studiju līgumu pēc kārtas nākamajam konkursa sarakstā esošajam 
reflektantam tajā pašā studiju programmā un studiju vietā (valsts budžeta finansētā 

vietā vai maksas studiju vietā). 

31. Valsts budžeta finansētajās studiju vietās reflektants tiek imatrikulēts pēc studiju 

līguma noslēgšanas ar Universitāti un līguma nosacījumu izpildes. 

32. Maksas studiju vietās reflektants tiek imatrikulēts pēc studiju līguma noslēgšanas ar 

Universitāti un līguma nosacījumu izpildes par pirmās studiju maksas iemaksas 

veikšanu. 

33. Reflektants tiek imatrikulēts Universitātē ar rīkojuma dokumentu. 

34. Universitāte var atlikt vai atteikt imatrikulāciju, imatrikulēt ar nosacījumu vai atcelt 
imatrikulāciju studiju programmā valsts budžeta finansētā vietā, ja attiecīgi reflektants 

vai studējošais vienlaikus jau studē valsts budžeta finansētā studiju vietā. 

35. Universitāte var atteikt studiju līguma slēgšanu vai imatrikulāciju vai atcelt 

imatrikulāciju studiju programmā, ja konkursā ir uzvarējuši, studiju līgumus noslēguši 

vai imatrikulēti mazāk kā 10 (desmit) reflektanti.  

 

VI. Reflektanta un Universitātes tiesības un pienākumi 

36. Reflektantam uzņemšanas procesā ir šādi pienākumi: 

36.1. reģistrēties elektroniski https://uznemsana.rsu.lv vai ar rektora rīkojumu 

noteiktos gadījumos - klātienē, sniegt Universitātei tikai patiesu informāciju; 

36.2. pievienot pieteikumam un pēc RSU Uzņemšanas komisijas pieprasījuma 

klātienē uzrādīt šajos Noteikumos un to pielikumos noteiktos dokumentus; 

36.3. iepazīties un ievērot šos Noteikumus, kā arī ārējos normatīvos aktus, kas regulē 

uzņemšanu; 

36.4. ievērot normatīvajos aktos un šajos Noteikumos, kā arī RSU Uzņemšanas 

komisijas noteiktos termiņus; 

36.5. personīgi attālināti kārtot pārbaudījumus vai personīgi ierasties uz 
pārbaudījumiem, ievērot to organizatoru norādījumus un neizmantot neatļautus 

palīglīdzekļus; 

36.6. nokārtot finansiālās saistības pret Universitāti;  

36.7. izpildīt citus normatīvajos aktos noteiktos pienākumus. 

37. Universitātei uzņemšanas procesā ir šādi pienākumi: 

37.1.  nodrošināt godīgu uzņemšanu atbilstīgi normatīvajiem aktiem; 

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

tiesībām un pienākumiem; 

37.3. informēt par valsts budžeta finansēto studiju vietu skaitu un maksas studiju 

vietu skaitu Universitātē; 

37.4. pieņemt reflektantu iesniegtos dokumentus un lemt par to atbilstību šajos 

Noteikumos minētajām prasībām, 

37.5. izziņot konkursa rezultātus; 

37.6. organizēt studiju līgumu noslēgšanu ar reflektantiem, kuri izturējuši konkursu; 

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

saistības, imatrikulāciju; 

37.8. nepieļaut diskriminējošu attieksmi pret reflektantiem; 

37.9. izpildīt citus normatīvajos aktos noteiktos pienākumus. 

https://uznemsana.rsu.lv/
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38. Reflektanta un Universitātes pienākumiem atbilst pretējās puses attiecīgās tiesības. 

 

VII. Apelācijas un ar uzņemšanu saistītu lēmumu apstrīdēšana un pārsūdzēšana 

39. Triju darba dienu laikā no pārbaudījuma, intervijas vai cita papildus kritērija vērtējuma 

izziņošanas reflektants ir tiesīgs iesniegt RSU Uzņemšanas komisijai rakstisku 
apelāciju par atsevišķa pārbaudījuma novērtējumu. No apelācijas saņemšanas brīža 

triju darba dienu laikā RSU Uzņemšanas komisija sasauc Apelācijas komisiju, kura 
pārbauda apstrīdētā pārbaudījuma norisi, vērtēšanas procedūru un pieņemto lēmumu 

nekavējoties uz e-pasta adresi paziņo reflektantam. 

40. RSU Uzņemšanas komisijas apstiprinātos reflektantu konkursa rezultātus (kopā ar 

Apelācijas komisijas lēmumu, ja tāds ir bijis) reflektants var apstrīdēt, iesniedzot 
iesniegumu RSU rektoram viena mēneša laikā no rezultātu apstiprināšanas dienas vai 
reflektanta pieprasītā rakstiski noformētā lēmuma par atteikšanos imatrikulēt šo 

personu paziņošanas dienas Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. RSU 
rektora pieņemto lēmumu persona var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā 

noteiktajā kārtībā. 

 

VIII. Noslēguma jautājumi 

41. Visus ar uzņemšanu Universitātē saistītos jautājumus, kuri nav noregulēti Latvijas 
Republikā spēkā esošajās tiesību normās vai šajos Noteikumos, izskata un lēmumu 

pieņem RSU Uzņemšanas komisija. 

42. Šie Noteikumi var tikt mainīti gadījumā, ja tiek grozīti normatīvie akti. 

43. Informāciju par studiju iespējām un uzņemšanu Universitāte izvieto mājas lapā 
internetā: www.rsu.lv. Informāciju par uzņemšanas norisi reflektants var uzzināt arī 

RSU Uzņemšanas komisijā un Studentu servisā, tālr. 67321321; e-pasts: 

studentuserviss@rsu.lv 

44. Šiem noteikumiem ir pievienoti šādi pielikumi: 

44.1. Pielikums Nr. 1 – Biomedicīna; 

44.2. Pielikums Nr. 2 – Biostatistika; 

44.3. Pielikums Nr. 3 – Klīniskā farmācija; 

44.4. Pielikums Nr. 4 – Mākslas terapija; 

44.5. Pielikums Nr. 5 – Māszinības; 

44.6. Pielikums Nr. 6 – Rehabilitācija; 

44.7. Pielikums Nr. 7 – Rūpnieciskā farmācija; 

44.8. Pielikums Nr. 8 – Sabiedrības veselība; 

44.9. Pielikums Nr. 9 – Sociālais darbs; 

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

44.11. Pielikums Nr. 11 – Supervīzija; 

44.12. Pielikums Nr. 12 – Uzturzinātne; 

44.13. Pielikums Nr. 13 – Veselības psiholoģija; 

44.14. Pielikums Nr. 14 – Veselības vadība; 

44.15. Pielikums Nr. 15 – Ekonomiskā drošība; 

44.16. Pielikums Nr. 16 – Komunikācija un mediju studijas; 

44.17. Pielikums Nr. 17 – Krievijas un Eirāzijas studijas; 

44.18. Pielikums Nr. 18 – Mediju un informācijas pratība; 

mailto:studentuserviss@rsu.lv
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44.19. Pielikums Nr. 19 – Sociālā antropoloģija; 

44.20. Pielikums Nr. 20 – Starptautiskās attiecības un diplomātija; 

44.21. Pielikums Nr. 21 – Starptautiskais bizness un tiesības; 

44.22. Pielikums Nr. 22 – Starptautiskā mārketinga un biznesa vadība; 

44.23. Pielikums Nr. 23 – Starptautiskā pārvaldība un diplomātija; 

44.24. Pielikums Nr. 24 – Stratēģiskā un sabiedrisko attiecību vadība; 

44.25. Pielikums Nr. 25 – Tiesību zinātne (akadēmiskā maģistra studiju 

programma); 

44.26. Pielikums Nr. 26 – Tiesību zinātne (profesionālā maģistra studiju 

programma); 

44.27. Pielikums Nr. 27 – Veselības komunikācija. 

 

 

Senāta priekšsēdētājs  
       J. Gardovskis 
 

 

I.Treija, 67409214 

Indra.Treija@rsu.lv  

 

D.Zvidriņa, 67409093 

Dagnija.Zvidrina@rsu.lv   

 
 
 

SASKAŅOTS: 
26.09.2022. Dekānu padomē 

Protokols Nr. 2022-DP-27 
   
31.10.2022. Rektorāta sēdē 

Protokols Nr. 1-PB-1/37/2022 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO 
PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 

 

http://www.rsu.lv/studiju-iespejas/magistra-studijas/studiju-programmas/starptautiska-marketinga-un-biznesa-vadiba
mailto:Indra.Treija@rsu.lv
mailto:Dagnija.Zvidrina@rsu.lv
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Pielikums Nr. 1 
 

1. Studiju programma Biomedicīna 

2. Studiju programmas līmenis  Akadēmiskā maģistra studiju programma 

3. Iegūstamā kvalifikācija 

vai/un grāds  

Dabas zinātņu maģistra grāds biomedicīnā 

4. Studiju ilgums 2 gadi 

5. Studiju veids Pilna laika klātiene 

6. Pievienojamie dokumenti 

reflektanta pieteikumā RSU 

Uzņemšanas sistēmā 

https://uznemsana.rsu.lv 

Jāizpilda pieteikumā norādītā informācija un jāpievieno sekojoši dokumentu 

elektroniskie faili/datnes: 

1. pase (datu lapa) vai personas apliecība (eID abas puses); 

2. fotogrāfija (studējošā apliecībai); 

3. bakalaura diploms un diploma pielikums; 

4. apliecinājums par  pieteikuma reģistrēšanas pakalpojuma apmaksu; 

5. ja kādā no iesniedzamajiem dokumentiem ir cits personas uzvārds 

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

dokuments, kas apliecina personas datu maiņu;  

6. ja reflektants izglītības dokumentu vai akadēmisko grādu ir ieguvis 

ārvalstīs (izņemot Igaunijā un Lietuvā), pieteikumam pievieno 

Akadēmiskās informācijas centra izziņu par to, kādam Latvijā  

piešķirtam izglītības  dokumentam vai akadēmiskajam grādam atbilst 

ārvalstīs iegūtais izglītības dokuments vai grāds. 

7. Uzņemšanai studiju 

programmā nepiecie-šamā 

iepriekš iegūtā izglītība 

Augstākā – bakalaura grāds  vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība 

sekojošā izglītības tematiskajā jomā: Dzīvās dabas zinātnes, Veselības aprūpe,  

Veterinārija, Farmācija  

8. Uzņemšanai noteiktās 

papildu prasības  

Tests dabaszinātnēs (ķīmijā un bioloģijā) 

 

9. Konkursa vērtēšanas kritēriji Studiju programmas Biomedicīna reflektantus imatrikulē saskaņā ar konkursa 

rezultātiem, ko veido testa dabaszinātnēs vērtējums. 

 

Vienādu vērtējumu summas gadījumā konkursu ietekmē diploma vidējā svērtā 

atzīme. 

 
 

https://uznemsana.rsu.lv/
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Pielikums Nr. 2 

 

1. Studiju programma 
Biostatistika 

(studiju valoda – latviešu vai angļu) 

2. Studiju programmas līmenis  Akadēmiskā maģistra studiju programma 

3. Iegūstamā kvalifikācija 

vai/un grāds  

Dabaszinātņu maģistra grāds bioloģijā 

4. Studiju ilgums • 2 gadi; 

• 2,5 gadi; 

5. Studiju veids • Pilna laika klātiene; 

• Nepilna laika klātiene vai nepilna laika klātiene tālmācība 

6. Pievienojamie dokumenti 

reflektanta pieteikumā RSU 

Uzņemšanas sistēmā 

https://uznemsana.rsu.lv 

Jāizpilda pieteikumā norādītā informācija un jāpievieno sekojoši dokumentu 

elektroniskie faili/datnes: 

1. pase (datu lapa) vai personas apliecība (eID abas puses); 

2. fotogrāfija (studējošā apliecībai); 

3. bakalaura diploms un diploma pielikums; 

4. motivācijas vēstule; 

5. publikācijas recenzētos žurnālos  (ja tādas ir); 

6. papildus apmācību un citu aktivitāšu apliecinājumi, kas apliecina 

mācības kursos, semināros, piedalīšanos konferencēs un kongresos, kas 

saistīti ar iepriekšējo izglītību statistikā vai matemātikā un/vai darbību 

statistikas/matemātikas jomā (ja tādas ir). 

7. apliecinājums par  pieteikuma reģistrēšanas pakalpojuma apmaksu; 

8. ja kādā no iesniedzamajiem dokumentiem ir cits personas uzvārds 

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

dokuments, kas apliecina personas datu maiņu;  

9. ja reflektants izglītības dokumentu vai akadēmisko grādu ir ieguvis 

ārvalstīs (izņemot Igaunijā un Lietuvā), pieteikumam pievieno 

Akadēmiskās informācijas centra izziņu par to, kādam Latvijā 

piešķirtam izglītības dokumentam vai akadēmiskajam grādam atbilst 

ārvalstīs iegūtais izglītības dokuments vai grāds. 

7. Uzņemšanai studiju 

programmā nepiecie-šamā 

iepriekš iegūtā izglītība 

Augstākā – bakalaura grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība 

sekojošā izglītības tematiskajā jomā: matemātika un statistika, bioloģija, 

programmēšana, ārstniecība, medicīniskie pakalpojumi, māszinības, 

zobārstniecība, farmācija, sabiedrības veselība, medicīnas fizika. 

8. Uzņemšanai noteiktās 

papildu prasības  

Motivācijas vēstule 

9. Konkursa vērtēšanas kritēriji Studiju programmas Biostatistika reflektantus imatrikulē saskaņā ar konkursa 

rezultātiem, ko veido motivācijas vēstules  vērtējums, diploma  vidējā svērtā 

atzīme, vērtējums par profesionālo pieredzi statistikas/matemātikas jomā . 

 

Vienādu vērtējumu summas gadījumā konkursu ietekmē punkti par 

publikācijām recenzētos  žurnālos statistikas/matemātikas jomā. 

https://uznemsana.rsu.lv/
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Pielikums Nr. 3 

 

1. Studiju programma Klīniskā farmācija 

2. Studiju programmas līmenis  Profesionālā maģistra studiju programma 

3. Iegūstamā kvalifikācija 

vai/un grāds  

Veselības zinātņu maģistra grāds veselības aprūpē (apakšnozare – klīniskā 

farmācija) un klīniskā farmaceita kvalifikācija 

4. Studiju ilgums 2,5 gadi 

5. Studiju veids Pilna laika klātiene 

6. Pievienojamie dokumenti 

reflektanta pieteikumā RSU 

Uzņemšanas sistēmā 

https://uznemsana.rsu.lv 

 Jāizpilda pieteikumā norādītā informācija un jāpievieno sekojoši dokumentu 

elektroniskie faili/datnes: 

1. pase (datu lapa) vai personas apliecība (eID abas puses); 

2. fotogrāfija (studējošā apliecībai); 

3. farmaceita diploms un diploma pielikums; 

4. eseja; 

5. apliecinājums par  pieteikuma reģistrēšanas pakalpojuma apmaksu; 

6. ja kādā no iesniedzamajiem dokumentiem ir cits personas uzvārds 

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

dokuments, kas apliecina personas datu maiņu; 

7. ja reflektants izglītības dokumentu vai akadēmisko grādu ir ieguvis 

ārvalstīs (izņemot Igaunijā un Lietuvā), pieteikumam pievieno 

Akadēmiskās informācijas centra izziņu par to, kādam Latvijā 

piešķirtam izglītības dokumentam vai akadēmiskajam grādam atbilst 

ārvalstīs iegūtais izglītības dokuments vai grāds. 

7. Uzņemšanai studiju 

programmā nepiecie-šamā 

iepriekš iegūtā izglītība 

Augstākā izglītība farmācijā (farmaceita grāds vai veselības zinātņu maģistra 

grāds farmācijā). 

 

  
8. Uzņemšanai noteiktās 

papildu prasības  

Eseja 

9. Konkursa vērtēšanas kritēriji Studiju programmas Klīniskā farmācija reflektantus imatrikulē saskaņā ar 

konkursa rezultātiem, ko veido šādu vērtējumu summa: 

1. diploma vidējā svērtā atzīme; 

2. vērtējums par eseju.  

Vienādu vērtējumu summas gadījumā konkursu ietekmē esejas vērtējums. 

 
  

 

https://uznemsana.rsu.lv/
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Pielikums Nr. 4 

 

1. Studiju programma Mākslas terapija 

2. Studiju programmas līmenis  Profesionālā maģistra studiju programma 

3. Iegūstamā kvalifikācija 

vai/un grāds  

Profesionālā maģistra grāds veselības aprūpē un mākslas terapeita kvalifikācija 

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

vai mūzikas terapijā, vai drāmas terapijā 

4. Studiju ilgums 2,5 gadi 

5. Studiju veids Pilna laika klātiene 

6. Pievienojamie dokumenti 

reflektanta pieteikumā RSU 

Uzņemšanas sistēmā 

https://uznemsana.rsu.lv 

1.  Jāizpilda pieteikumā norādītā informācija un jāpievieno sekojoši 

dokumentu elektroniskie faili/datnes: 

2. pase (datu lapa) vai personas apliecība (eID abas puses); 

3. fotogrāfija (studējošā apliecībai); 

4. bakalaura diploms un diploma pielikums; 

5. sertifikāti vai apliecības (ne vairāk kā trīs), kas apliecina pieredzi mākslas 

terapijā, ja tāda ir; 

6. sertifikāts, kas apstiprina nokārtotu RSU sagatavošanas kursu studijām 

maģistra progrmmā Mākslas terapija (reflektantiem bez iepriekšējas 

augstākās izglītības veselības aprūpē vai veselības zinātnē);  

7. dzīves gājuma apraksts (CV); 

8. apliecinājums par  pieteikuma reģistrēšanas pakalpojuma apmaksu; 

9. ja kādā no iesniedzamajiem dokumentiem ir cits personas uzvārds un/vai 

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

apliecina personas datu maiņu; 

10. ja reflektants izglītības dokumentu vai akadēmisko grādu ir ieguvis 

ārvalstīs (izņemot Igaunijā un Lietuvā), pieteikumam pievieno 

Akadēmiskās informācijas centra izziņu par to, kādam Latvijā piešķirtam 

izglītības dokumentam vai akadēmiskajam grādam atbilst ārvalstīs 

iegūtais izglītības dokuments vai grāds. 

7. Uzņemšanai studiju 

programmā nepieciešamā 

iepriekš iegūtā izglītība 

Augstākā – bakalaura grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība 

valsts akreditētā studiju programmā sekojošā tematiskajā jomā: mākslas, 

humanitārās zinātnes, sociālās un cilvēkrīcības zinātnes , veselības  aprūpe, 

veselības zinātne, sociālā labklājība, pedagogu izglītība un izglītības zinātnes.  

Reflektantiem bez iepriekšējas augstākās izglītības (bakalaura grāds vai otrā 

līmeņa profesionālā augstākā izglītība) veselības aprūpē vai veselības zinātnē 

jāuzrāda dokuments, kas apstiprina nokārtotu RSU sagatavošanas kursu 

studijām maģistra programmā Mākslas terapija. 

8. Uzņemšanai noteiktās 

papildu prasības  

1. Intervija par motivāciju studijām, iepriekšējo pieredzi mākslas terapijā, 

plānoto profesionālo darbību pēc studiju noslēguma, pētnieciskajām interesēm 

studiju laikā izstrādājamā maģistra darba ietvaros, kā arī resursiem un 

iespējamajām grūtībām studiju procesā. Intervijas laikā komisijas ieskatā var 

tikt uzdoti arī citi jautājumi.  

2. Profesionālo iemaņu pārbaudījums:  

• vizuāli plastiskās mākslas terapijas specializācijas pretendentiem – savu 

mākslas darbu portfolio prezentācija, mākslas darbu radīšana klātienē un 

refleksija par pieredzi;  

• deju un kustību terapijas specializācijas pretendentiem – kustību 

improvizācija un refleksija par pieredzi; 

• mūzikas terapijas specializācijas pretendentiem – klavieru un vokālā 

improvizācija individuāli un grupā un refleksija par pieredzi;  

• drāmas terapijas specializācijas pretendentiem – teātra improvizācija 

individuāli un grupā un refleksija par pieredzi. 

3. Iepriekšējā pieredze mākslas terapijā, t.sk.:  

• individuāla pieredze mākslas terapijā (deju un kustību, drāmas, mūzikas, 

vizuāli plastiskās mākslas terapijā) un/vai terapeitiskās grupas pieredze 

mākslas terapijā (deju un kustību, drāmas, mūzikas, vizuāli plastiskās 

mākslas terapijā) pie sertificēta mākslas terapeita. 

• individuāla pieredze psihoterapijā un/vai terapeitiskās grupas pieredze 

https://uznemsana.rsu.lv/
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psihoterapijā pie speciālista, kas iekļauts Latvijas Psihoterapeitu biedrības 

vai Latvijas Ārstu psihoterapeitu asociācijas reģistrā.  

• dalība ar  mākslas terapiju saistītā meistarklasē, seminārā, konferencē. 

9. Konkursa vērtēšanas kritēriji Studiju programmas Mākslas terapija reflektantus imatrikulē saskaņā ar 

konkursa rezultātiem, ko veido šādu vērtējumu summa: 

1.Intervija par motivāciju studijām, iepriekšējo pieredzi mākslas terapijā, 

plānoto profesionālo darbību pēc studiju noslēguma, pētnieciskajām interesēm 

studiju laikā izstrādājamā maģistra darba ietvaros, kā arī resursiem un 

iespējamajām grūtībām studiju procesā. Intervijas laikā komisijas ieskatā var 

tikt uzdoti arī citi jautājumi; maksimālais vērtējums – 20 punkti,  

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

3.Pieredze mākslas terapijā; maksimālais vērtējums – 10 punkti. Iesniedzamas 

apliecinājumu, sertifikātu vai apliecību kopijas, kopsummā ne vairāk kā 3 

dokumenti, un pieredze tiek vērtēta pēc sekojošiem kritērijiem:  

• 10 punkti: individuālā pieredze mākslas terapijā un/vai terapeitiskās grupas 

pieredze mākslas terapijā (deju un kustību, drāmas, mūzikas, vizuāli 

plastiskās mākslas terapijā) pie sertificēta mākslas terapeita 26 un vairāk 

stundu apjomā;  

• 7 punkti: individuālā pieredze mākslas terapijā un/vai terapeitiskās grupas 

pieredze mākslas terapijā (deju un kustību, drāmas, mūzikas, vizuāli 

plastiskās mākslas terapijā) pie sertificēta mākslas terapeita 11-25 stundu 

apjomā; 

• 3 punkti: individuālā pieredze mākslas terapijā un/vai terapeitiskās grupas 

pieredze mākslas terapijā (deju un kustību, drāmas, mūzikas, vizuāli 

plastiskās mākslas terapijā) pie sertificēta mākslas terapeita 5-10 stundu 

apjomā; 

• 5 punkti: individuāla pieredze un/vai terapeitiskās grupas pieredze 

psihoterapijā pie speciālista, kas iekļauts Latvijas Psihoterapeitu biedrības 

vai Latvijas Ārstu psihoterapeitu asociācijas reģistrā 26 un vairāk stundu 

apjomā;  

• 3,5 punkti: individuāla pieredze un/vai terapeitiskās grupas pieredze 

psihoterapijā pie speciālista, kas iekļauts Latvijas Psihoterapeitu biedrības 

vai Latvijas Ārstu psihoterapeitu asociācijas reģistrā 11-25 stundu apjomā; 

• 1,5 punkts: individuāla pieredze un/vai terapeitiskās grupas pieredze 

psihoterapijā pie speciālista, kas iekļauts Latvijas Psihoterapeitu biedrības 

vai Latvijas Ārstu psihoterapeitu asociācijas reģistrā 5-10 stundu apjomā; 

• 0,5 punkti:  

o dalība ar mākslas terapiju (deju un kustību, drāmas, mūzikas, 

vizuāli plastiskās mākslas terapiju) saistītā meistarklasē, seminārā, 

konferencē vismaz 4 stundu apjomā; 

o individuāla pieredze un/vai terapeitiskās grupas pieredze mākslas 

terapijā (deju un kustību, drāmas, mūzikas, vizuāli plastiskās 

mākslas terapijā) pie sertificēta mākslas terapeita vismaz 4 stundu 

apjomā; 

o individuāla pieredze un/vai terapeitiskās grupas pieredze 

psihoterapijā pie speciālista, kas iekļauts Latvijas  Psihoterapeitu 

biedrības vai Latvijas Ārstu psihoterapeitu asociācijas reģistrā 

vismaz 4 stundu apjomā.     

Gala vērtējumu aprēķina, iegūto punktu summu dalot ar 5.  

Vienādu vērtējumu summas gadījumā konkursu ietekmē diploma vidējā svērtā 

atzīme. 
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Pielikums Nr. 5 
 

1. Studiju programma Māszinības 

2. Studiju programmas līmenis  Akadēmiskā maģistra studiju programma 

3. Iegūstamā kvalifikācija 

vai/un grāds  

Veselības zinātņu maģistra grāds  

4. Studiju ilgums 2 gadi 

5. Studiju veids Pilna laika klātiene 

6. Pievienojamie dokumenti 

reflektanta pieteikumā RSU 

Uzņemšanas sistēmā 

https://uznemsana.rsu.lv 

 Jāizpilda pieteikumā norādītā informācija un jāpievieno sekojoši dokumentu 

elektroniskie faili/datnes: 

1. pase (datu lapa) vai personas apliecība (eID abas puses); 

2. fotogrāfija (studējošā apliecībai); 

3. bakalaura diploms un diploma pielikums; 

4. strukturēta eseja; 

5. apliecinājums par  pieteikuma reģistrēšanas pakalpojuma apmaksu; 

6. ja kādā no iesniedzamajiem dokumentiem ir cits personas uzvārds 

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

dokuments, kas apliecina personas datu maiņu;  

7. ja reflektants izglītības dokumentu vai akadēmisko grādu ir ieguvis 

ārvalstīs (izņemot Igaunijā un Lietuvā), pieteikumam pievieno 

Akadēmiskās informācijas centra izziņu par to, kādam Latvijā 

piešķirtam izglītības dokumentam vai akadēmiskajam grādam atbilst 

ārvalstīs iegūtais izglītības dokuments vai grāds. 

7. Uzņemšanai studiju 

programmā nepiecie-šamā 

iepriekš iegūtā izglītība 

Profesionālais bakalaura grāds veselības aprūpē, akadēmiskais veselības zinātņu 

bakalaura grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība veselības aprūpes 

jomā. 

 

Bakalaura grāds citā tematiskajā jomā vai zinātņu nozarē ar nosacījumu, ka 

persona iepriekš ieguvusi māsas vai vecmātes profesionālo kvalifikāciju. 

8. Uzņemšanai noteiktās 

papildu prasības  

1.Strukturēta eseja par potenciālo maģistra darba tēmu, kura satur pētījuma 

aktualitātes pamatojumu, mērķi, hipotēzi, pētījuma izlases un metodoloģijas  

aprakstu, literatūras  sarakstu). 

2. Intervija par studiju programmas izvēles motivāciju. 

9. Konkursa vērtēšanas kritēriji Studiju programmas Māszinības reflektantus imatrikulē saskaņā ar konkursa 

rezultātiem, ko veido esejas vērtējums. 

 

Vienādu vērtējumu summas gadījumā konkursu ietekmē diploma vidējā svērtā 

atzīme. 

 

https://uznemsana.rsu.lv/
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Pielikums Nr. 6 
 

1. Studiju programmas 

nosaukums 

Rehabilitācija 

2. Studiju programmas līmenis  Akadēmiskā maģistra studiju programma 

3. Iegūstamā kvalifikācija 

vai/un grāds  

Veselības zinātņu maģistra grāds veselības aprūpē 

4. Studiju ilgums 2 gadi 

5. Studiju veids Pilna laika klātiene 

6. Pievienojamie dokumenti 

reflektanta pieteikumā RSU 

Uzņemšanas sistēmā 

https://uznemsana.rsu.lv 

 Jāizpilda pieteikumā norādītā informācija un jāpievieno sekojoši dokumentu 

elektroniskie faili/datnes: 

1. pase (datu lapa) vai personas apliecība (eID abas puses); 

2. fotogrāfija (studējošā apliecībai); 

3. bakalaura diploms un diploma pielikums; 

4. strukturēta eseja; 

5. dzīves gājuma apraksts (CV); 

6. apliecinājums par  pieteikuma reģistrēšanas pakalpojuma apmaksu; 

7. ja kādā no iesniedzamajiem dokumentiem ir cits personas uzvārds 

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

dokuments, kas apliecina personas datu maiņu;  

8. ja reflektants izglītības dokumentu vai akadēmisko grādu ir ieguvis 

ārvalstīs (izņemot Igaunijā un Lietuvā), pieteikumam pievieno 

Akadēmiskās informācijas centra izziņu par to, kādam Latvijā 

piešķirtam izglītības dokumentam vai akadēmiskajam grādam atbilst 

ārvalstīs iegūtais izglītības dokuments vai grāds. 

7. Uzņemšanai studiju 

programmā nepieciešamā 

iepriekš iegūtā izglītība 

Augstākā – bakalaura grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība 

sekojošā izglītības tematiskajā jomā: Veselības aprūpe  

 

8. Uzņemšanai noteiktās  

papildu prasības  

Strukturēta eseja 

Angļu valoda* 

9. Konkursa vērtēšanas kritēriji Studiju programmas Rehabilitācija reflektantus imatrikulē saskaņā ar 

konkursa rezultātiem, ko veido esejas vērtējums, diploma  vidējā svērtā 

atzīme. 

 

Vienādu vērtējumu summas gadījumā konkursu ietekmē diploma  vidējā 

svērtā atzīme. 

 

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

ziņojumi mācību uzdevumu ietvaros. 
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Pielikums Nr. 7 
 

1. Studiju programmas 

nosaukums 

Rūpnieciskā farmācija 

2. Studiju programmas līmenis  Īsā profesionālā studiju programma 

3. Iegūstamā kvalifikācija 

vai/un grāds  

Rūpnieciskā farmaceita kvalifikācija 

4. Studiju ilgums 1,5 gadi 

5. Studiju veids Pilna laika klātiene 

6. Pievienojamie dokumenti 

reflektanta pieteikumā RSU 

Uzņemšanas sistēmā 

https://uznemsana.rsu.lv 

 Jāizpilda pieteikumā norādītā informācija un jāpievieno sekojoši dokumentu 

elektroniskie faili/datnes: 

1. pase (datu lapa) vai personas apliecība (eID abas puses); 

2. fotogrāfija (studējošā apliecībai); 

3. farmaceita diploms un diploma pielikums; 

4. apliecinājums par  pieteikuma reģistrēšanas pakalpojuma apmaksu; 

5. ja kādā no iesniedzamajiem dokumentiem ir cits personas uzvārds 

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

dokuments, kas apliecina personas datu maiņu;  

6. ja reflektants izglītības dokumentu vai akadēmisko grādu ir ieguvis 

ārvalstīs (izņemot Igaunijā un Lietuvā), pieteikumam pievieno 

Akadēmiskās informācijas centra izziņu par to, kādam Latvijā 

piešķirtam izglītības dokumentam vai akadēmiskajam grādam atbilst 

ārvalstīs iegūtais izglītības dokuments vai grāds. 

7. Uzņemšanai studiju 

programmā nepieciešamā 

iepriekš iegūtā izglītība 

Augstākā izglītība farmācijā (farmaceita grāds vai veselības zinātņu maģistra 

grāds farmācijā) 

 

8. Uzņemšanai noteiktās 

papildu prasības  

Nav 

9. Konkursa vērtēšanas kritēriji Studiju programmas Rūpnieciskā farmācija reflektantus imatrikulē saskaņā ar 

konkursa rezultātiem, ko veido diploma pielikuma vidējā svērtā atzīme.  

Vienādu vērtējumu summas gadījumā konkursu ietekmē vienas svešvalodas 

(angļu, vācu vai franču) zināšanu novērtējums – starptautisks valodas tests, 

kas kārtots pēdējo 2 gadu laikā, vai eksāmena atzīme no bakalaura diploma 

pielikuma. 
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Pielikums Nr. 8 

 

1. Studiju programma Sabiedrības veselība 

2. Studiju programmas līmenis  Akadēmiskā maģistra studiju programma 

3. Iegūstamā kvalifikācija 

vai/un grāds  

Veselības zinātņu maģistra grāds veselības aprūpē 

4. Studiju ilgums 2 gadi 

5. Studiju veids Pilna laika klātiene 

6. Pievienojamie dokumenti 

reflektanta pieteikumā RSU 

Uzņemšanas sistēmā 

https://uznemsana.rsu.lv 

 Jāizpilda pieteikumā norādītā informācija un jāpievieno sekojoši dokumentu 

elektroniskie faili/datnes: 

1. pase (datu lapa) vai personas apliecība (eID abas puses); 

2. fotogrāfija (studējošā apliecībai); 

3. bakalaura diploms un diploma pielikums; 

4. publikācijas (ja tādas ir veselības zinātņu jomā);  

5. apliecinājums par  pieteikuma reģistrēšanas pakalpojuma apmaksu; 

6. ja kādā no iesniedzamajiem dokumentiem ir cits personas uzvārds 

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

dokuments, kas apliecina personas datu maiņu;  

7. ja reflektants izglītības dokumentu vai akadēmisko grādu ir ieguv is 

ārvalstīs (izņemot Igaunijā un Lietuvā), pieteikumam pievieno 

Akadēmiskās informācijas centra izziņu par to, kādam Latvijā 

piešķirtam izglītības dokumentam vai akadēmiskajam grādam atbilst 

ārvalstīs iegūtais izglītības dokuments vai grāds. 

7. Uzņemšanai studiju 

programmā nepiecie-šamā 

iepriekš iegūtā izglītība 

Augstākā – profesionālā bakalaura grāds vai tam pielīdzināms grāds, vai 

profesionālā augstākā izglītība ar kvalifikāciju  sekojošā izglītības tematiskajā 

jomā: Veselības aprūpe, Sociālās  un cilvēkrīcības zinātnes, Dzīvās dabas zinātnes, 

Matemātika in statistika. 

8. Uzņemšanai noteiktās 

papildu prasības  

Kompleksais pārbaudījums – strukturēta rakstveida eseja ar integrētu 

epidemioloģijas uzdevumu par aktuālu sabiedrības veselības 

problēmu, pārbaudot reflektanta zināšanas un izpratni, kuru raksta uz vietas 

iepriekš noteiktā pārbaudījuma laikā (vai nelabvēlīgas epidemioloģijas 

situācijas gadījumā – attālināti). Pārrunas. 

9. Konkursa vērtēšanas kritēriji Studiju programmas Sabiedrības veselība reflektantus imatrikulē saskaņā ar 

kompleksā pārbaudījuma rezultātiem. 

Pretendentus, kas ar izcilību pabeiguši profesionālo bakalaura studiju 

programmu “Sabiedrības veselība” tiek uzņemti ārpus konkursa bez 

kompleksā pārbaudījuma kārtošanas.  

Vienādu vērtējumu summas gadījumā konkursu ietekmē: 

1. diploma vidējā svērtā atzīme, 

2. publikācijas , 

3. vairāk kā trīs gadu darba pieredze sabiedrības veselības jomā. 
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Pielikums Nr. 9 
 

1. Studiju programma Sociālais darbs 

2. Studiju programmas līmenis  Profesionālā maģistra studiju programma 

3. Iegūstamā kvalifikācija 

vai/un grāds  

Profesionālā maģistra grāds sociālajā darbā un vadošā sociālā darbinieka 

kvalifikācija 

4. Studiju ilgums • 1,5 gadi pilna laika studijās, 2 gadi nepilna laika studijās studējošajajiem, 

kuri ir ieguvuši profesionālā bakalaura grādu sociālajā darbā un 

kvalifikāciju sociālais darbinieks. 

• 2 gadi pilna laika studijās un 2.5 gadi  nepilna laika studijās studējošajiem, 

kuri ir ieguvuši akadēmiskā  bakalaura grādu vai kvalifikāciju citā  nozarē. 

5. Studiju veids • Pilna laika klātiene; 

• Nepilna laika klātiene 

6. Pievienojamie dokumenti 

reflektanta pieteikumā RSU 

Uzņemšanas sistēmā 

https://uznemsana.rsu.lv 

 Jāizpilda pieteikumā norādītā informācija un jāpievieno sekojoši dokumen tu 

elektroniskie faili/datnes: 

1. pase (datu lapa) vai personas apliecība (eID abas puses); 

2. fotogrāfija (studējošā apliecībai); 

3. bakalaura diploms un diploma pielikums; 

4. apliecinājums par  pieteikuma reģistrēšanas pakalpojuma apmaksu; 

5. ja kādā no iesniedzamajiem dokumentiem ir cits personas uzvārds 

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

dokuments, kas apliecina personas datu maiņu;  

6. ja reflektants izglītības dokumentu vai akadēmisko grādu ir ieguvis 

ārvalstīs (izņemot Igaunijā un Lietuvā), pieteikumam pievieno 

Akadēmiskās informācijas centra izziņu par to, kādam Latvijā 

piešķirtam izglītības dokumentam vai akadēmiskajam grādam atbilst 

ārvalstīs iegūtais izglītības dokuments vai grāds. 

7. Uzņemšanai studiju 

programmā nepiecie-šamā 

iepriekš  iegūtā izglītība 

Augstākā – akadēmiskā vai profesionālā bakalaura grāds vai tam pielīdzināms 

grāds, vai profesionālā augstākā izglītība ar kvalifikāciju  sekojošā izglītības 

tematiskajā jomā:  Sociālā labklājība,  Veselības aprūpe, Sociālās un cilvēkrīcības  

zinātnes , Pedagogu un izglītības zinātnes;  Humanitārās zinātnes, Tiesību zinātne.  

Priekšroka ir reflektantiem, kuri strādā sociālā darba jomā. 

8. Uzņemšanai noteiktās 

papildu prasības  

Nav 

9. Konkursa vērtēšanas kritēriji Studiju programmas Sociālais darbs reflektantus imatrikulē saskaņā ar konkurs a 

rezultātiem, ko veido diploma vidējā svērtās atzīmes vērtējums. 

 

Vienādu vērtējumu summas gadījumā konkursu ietekmē vienas svešvalodas 

(angļu, vācu vai franču) zināšanu novērtējums – starptautisks valodas tests, 

kas kārtots pēdējo divu gadu laikā, vai eksāmena atzīme no bakalaura diploma 

pielikuma. 

 

*Piezīme -  Grāda / kvalifikācijas izmaiņas pamatotas ar  2021.gadas 11. augustā  PINTSA   apstiprināto  (Profesionālās 

izglītības un nodarbinātības trīspusējās sadarbības apakšpadomē (PINTSA, Protokols Nr. 5)  Vadošā sociālā darbinieka 

Profesionālo standartu 
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Pielikums Nr. 10 
 

1. Studiju programmas 

nosaukums 

Sociālais darbs ar bērniem un jauniešiem 

2. Studiju programmas līmenis  Profesionālā maģistra studiju programma 

Kopīga studiju programma - Rīgas Stradiņa universitāte, Mīkola Romera 

Universitāte (Lietuva), Ružomberokas Katoļu universitāte (Slovākija), 

ISCTE-Universitātes institūts Lisabonā (Portugāle) 
3. Iegūstamā kvalifikācija 

vai/un grāds  

Profesionālā maģistra grāds sociālajā darbā un sociālā darbinieka kvalifikācija 

4. Studiju ilgums 2 gadi  

5. Studiju veids Pilna laika klātiene 

6. Pievienojamie dokumenti 

reflektanta pieteikumā 

ESWOCHY MRU sistēmas 

mājas lapā 

https://eswochy.eu 

 Jāizpilda pieteikumā norādītā informācija un jāpievieno šādi dokumentu 

elektroniskie faili/datnes: 

1. pase (datu lapa) vai personas apliecība (eID abas puses);  

2. fotogrāfija (studējošā apliecībai); 

3. bakalaura diploms un diploma pielikums; 

4. ja kādā no iesniedzamajiem dokumentiem ir cits personas uzvārds 

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

dokuments, kas apliecina personas datu maiņu;  

5. ja reflektants izglītības dokumentu vai akadēmisko grādu ir ieguvis 

ārvalstīs (izņemot Igaunijā un Lietuvā), pieteikumam pievieno 

Akadēmiskās informācijas centra izziņu par to, kādam Latvijā 

piešķirtam izglītības dokumentam vai akadēmiskajam grādam atbilst 

ārvalstīs iegūtais izglītības dokuments vai grāds. 

6. Angļu valodas prasmju apliecinošs dokuments vismaz Kembridžas 

(Cambridge  Advanced  ( CAE) , BEC Higher, BULATS  punk tu  

vērtējums  no  75-89, CLB/CELPIP 8 -9 , CAEL 70 , IELTS  l īmenis 

7 , TOEFL 110-120 , TOEIC punk t i  88  va i  ci ta  veida  

apl iecinā jums  par angļu  va lodas prasmju  l īmeni  ( p iem. 

Iepriekšējā  i zlg ītība iegūta  angļu va l .). 

7. Uzņemšanai studiju 

programmā nepieciešamā 

iepriekš iegūtā izglītība 

Augstākā – profesionālā bakalaura grāds vai tam pielīdzināms grāds, vai 

profesionālā augstākā izglītība ar kvalifikāciju  sekojošā izglītības tematiskājā 

jomā:  Sociālā labklājība,  Veselības aprūpe, Sociālās un cilvēkrīcības zinātnes, 

Pedagogu un izglītības zinātnes;  Humanitārās zinātnes, Tiesību zinātne.  

Priekšroka ir reflektantiem, kuri strādā profesionālajā jomā ar bērniem un 

jauniešiem. 

8. Uzņemšanai noteiktās 

papildu prasības  

ESWOCHY Curriculum Vitae (CV) (pieejams https://eswochy.eu ) 

9. Konkursa vērtēšanas kritēriji Studiju programmas Sociālais darbs ar bērniem un jauniešiem 

reflektantus imatrikulē saskaņā ar konkursa rezultātiem, ko veido motivācijas 

vēstules vērtējums.  

Vienādu vērtējumu summas gadījumā konkursu ietekmē diploma vidējā svērtā 

atzīme. 

 

https://eswochy.eu/


18 

 

Pielikums Nr.11 
 

 

1. 

Studiju programma 
Supervīzija 

2. Studiju programmas līmenis  Profesionālā maģistra studiju programma 

3. Iegūstamā kvalifikācija 

vai/un grāds  

Profesionālā maģistra grāds pedagoģijā un supervīzora kvalifikācija  

4. Studiju ilgums 2 gadi  

5. Studiju veids Pilna laika klātiene 

6. Pievienojamie dokumenti 

reflektanta pieteikumā RSU 

Uzņemšanas sistēmā 

https://uznemsana.rsu.lv 

 Jāizpilda pieteikumā norādītā informācija un jāpievieno sekojoši dokumentu 

elektroniskie faili/datnes: 

1. pase (datu lapa) vai personas apliecība (eID abas puses); 

2. fotogrāfija (studējošā apliecībai); 

3. bakalaura vai maģistra diploms un diploma pielikums; 

4. dzīves gājuma apraksts (CV); 

5. sertifikāti vai apliecības, kas apliecina pieredzi supervīzijā un 

profesionālo pilnveidi (ja tādas ir); 

6. apliecinājums par  pieteikuma reģistrēšanas pakalpojuma apmaksu; 

7. ja kādā no iesniedzamajiem dokumentiem ir cits personas uzvārds 

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

dokuments, kas apliecina personas datu maiņu;  

8. ja reflektants izglītības dokumentu vai akadēmisko grādu ir ieguvis 

ārvalstīs (izņemot Igaunijā un Lietuvā), pieteikumam pievieno 

Akadēmiskās informācijas centra izziņu par to, kādam Latvijā 

piešķirtam izglītības dokumentam vai akadēmiskajam grādam atbilst 

ārvalstīs iegūtais izglītības dokuments vai grāds. 

7. Uzņemšanai studiju 

programmā nepiecie-šamā 

iepriekš iegūtā izglītība 

Augstākā – profesionālā bakalaura grāds vai tam pielīdzināms grāds, vai 

profesionālā augstākā izglītība ar kvalifikāciju  sekojošā izglītības tematiskajā 

jomā: Veselības aprūpe, Veselības aprūpes pakalpojumi, Sociālās un cilvēkrīcības 

zinātnes, Sociālā labklājība, Pedagogu izglītība un izglītības zinātnes, 

Komerczinības un administrēšana, Humanitārās zinātnes. 

Vēlama darba pieredze un 30 stundu supervīzijas pieredze. 

8. Uzņemšanai noteiktās 

papildu prasības  

Intervija 

 

 

9. Konkursa vērtēšanas kritēriji Studiju programmas Supervīzija reflektantus imatrikulē saskaņā ar konkursa 

rezultātiem, ko veido intervijas vērtējums. 

 

Vienādu vērtējumu summas gadījumā konkursu ietekmē diploma vidējā svērtā 

atzīme. 
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Pielikums Nr. 12 

 

1. Studiju programma Uzturzinātne 

2. Studiju programmas līmenis  Akadēmiskā maģistra studiju programma 

Kopīga studiju programma – Rīgas Stradiņa universitāte, Latvijas 

universitāte, Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte 

3. Iegūstamā kvalifikācija 

vai/un grāds  

Veselības zinātņu maģistra grāds uzturzinātnē 

4. Studiju ilgums 2 gadi 

5. Studiju veids Pilna laika klātiene 

6. Pievienojamie dokumenti 

reflektanta pieteikumā RSU 

Uzņemšanas sistēmā 

https://uznemsana.rsu.lv 

 Jāizpilda pieteikumā norādītā informācija un jāpievieno sekojoši 

dokumentu elektroniskie faili/datnes: 

1. pase (datu lapa) vai personas apliecība (eID abas puses); 

2. fotogrāfija (studējošā apliecībai); 

3. bakalaura diploms un diploma pielikums; 

4. apliecinājums par  pieteikuma reģistrēšanas pakalpojuma apmaksu; 

5. ja kādā no iesniedzamajiem dokumentiem ir cits personas uzvārds 

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

dokuments, kas apliecina personas datu maiņu;  

6. ja reflektants izglītības dokumentu vai akadēmisko grādu ir ieguvis 

ārvalstīs (izņemot Igaunijā un Lietuvā), pieteikumam pievieno 

Akadēmiskās informācijas centra izziņu par to, kādam Latvijā 

piešķirtam izglītības dokumentam vai akadēmiskajam grādam 

atbilst ārvalstīs iegūtais izglītības dokuments vai grāds. 

7. Uzņemšanai studiju 

programmā nepiecie-šamā 

iepriekš iegūtā izglītība 

Otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība (vai tai pielīdzināma augstākā 

izglītība) Medicīnā, Zobārstniecībā vai Pārtikas tehnoloģijā.  

Bakalaura grāds vai maģistra grāds Dabaszinātnēs, Veselības zinātnēs, 

Farmācijā, Pārtikas ķīmijā, Pārtikas zinātnē,  Veselības izglītībā, Sporta 

pedagoģijā, Veterinārmedicīnā. 

8. Uzņemšanai noteiktās 

papildu prasības  

Intervija 

9. Konkursa vērtēšanas kritēriji Studiju programmas Uzturzinātne reflektantus imatrikulē saskaņā ar 

konkursa rezultātiem, ko veido diploma vidējā svērtā atzīme un intervijas 

vērtējums. 

 

Vienādu vērtējumu summas gadījumā konkursu ietekmē diploma vidējā 

svērtā atzīme. 
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Pielikums Nr. 13 
 

1. Studiju programma 
Veselības psiholoģija 

2. Studiju programmas līmenis  Profesionālā maģistra studiju programma 

3. Iegūstamā kvalifikācija 

vai/un grāds  

Profesionālā maģistra grāds psiholoģijā un psihologa kvalifikācija  

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

1,5 gadi (3 semestri pilna laika studijās, 60 kredītpunkti) 

5. Studiju veids Pilna laika klātiene 

6. Pievienojamie dokumenti 

reflektanta pieteikumā RSU 

Uzņemšanas sistēmā 

https://uznemsana.rsu.lv 

 Jāizpilda pieteikumā norādītā informācija un jāpievieno sekojoši dokumentu 

elektroniskie faili/datnes: 

1. pase (datu lapa) vai personas apliecība (eID abas puses); 

2. fotogrāfija (studējošā apliecībai); 

3. bakalaura diploms un diploma pielikums; 

4. dzīves gājuma apraksts (CV); 

5. apliecinājums par  pieteikuma reģistrēšanas pakalpojuma apmaksu; 

6. ja kādā no iesniedzamajiem dokumentiem ir cits personas uzvārds 

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

dokuments, kas apliecina personas datu maiņu;  

7.    ja reflektants izglītības dokumentu vai akadēmisko grādu ir ieguvis 

ārvalstīs (izņemot Igaunijā un Lietuvā), pieteikumam pievieno 

Akadēmiskās informācijas centra izziņu par to, kādam Latvijā 

piešķirtam izglītības dokumentam vai akadēmiskajam grādam atbilst 

ārvalstīs iegūtais izglītības dokuments vai grāds. 

7. Uzņemšanai studiju 

programmā nepiecie-šamā 

iepriekš iegūtā izglītība 

Augstākā - sociālo zinātņu bakalaura grāds psiholoģijā - studiju ilgums 4 

semestri (80 KP).  

Augstākā - otrā līmeņa augstākā profesionālā izglītība psiholoģijā (augstākā 

profesionālā izglītība psiholoģijā vai psiholoģijas bakalaura izglītība ar 

profesionālo kvalifikāciju) - studiju ilgums 3 semestri (60 KP). 

8. Uzņemšanai noteiktās 

papildu prasības  

Intervija par motivāciju studēt attiecīgajā studiju programmā un potenciālo 

pētījuma projektu maģistra darbam. 

9. Konkursa vērtēšanas kritēriji Studiju programmas Veselības  psiholoģija reflektantus imatrikulē saskaņā ar 

konkursa rezultātiem, ko veido intervijas un diploma vidējās svērtās atzīmes 

vērtējums. 

 

Vienādu vērtējumu summas gadījumā konkursu ietekmē diploma vidējā svērtā 

atzīme. 
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Pielikums Nr. 14 

1. Studiju programma 
Veselības vadība 

2. Studiju programmas līmenis  Akadēmiskā maģistra studiju programma  

Kopīga studiju programma – Rīgas Stradiņa universitāte, Biznesa, mākslas un 

tehnoloģiju augstskolas “RISEBA” starpaugstskolu 

3. Iegūstamā kvalifikācija 

vai/un grāds  

Sociālo zinātņu maģistra grāds vadībā un administrēšanā 

4. Studiju ilgums 2 gadi (80 KP) 

5. Studiju veids un valoda Pilna laika klātiene 

6. Pievienojamie dokumenti 

reflektanta pieteikumā RSU 

Uzņemšanas sistēmā 

https://uznemsana.rsu.lv 

 Jāizpilda pieteikumā norādītā informācija un jāpievieno sekojoši dokumentu 

elektroniskie faili/datnes: 

1. pase (datu lapa) vai personas apliecība (eID abas puses); 

2. fotogrāfija (studējošā apliecībai); 

3. bakalaura diploms un diploma pielikums; 

4. motivācijas vēstule; 

5. dzīves gājuma apraksts (CV); 

6. pētniecības pieredzes apliecinājums (konferenču tēžu vai publikāciju 

kopijas); 

7. apliecinājums par  pieteikuma reģistrēšanas pakalpojuma apmaksu;  

8. Dokuments, kas apliecina angļu valodas zināšanas un to līmeni 

(programmā angļu valodā) (CE angļu valodā ieguvuši B2 pielīdzināmu 

līmeni vai augstāku novērtējumu, iepriekšējo izglītību apguvuši angļu 

valodā vai uzrāda pozitīvu IELTS (ar vērtējumu vismaz 6) vai TOEFL (ar 

vērtējumu vismaz 500) sertifikātu, vai tam pielīdzināmu citu starptautisku 

sertifikātu.). 

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

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

apliecina personas datu maiņu; 

10. Ja reflektants izglītības dokumentu vai akadēmisko grādu ir ieguvis 

ārvalstīs (izņemot Igaunijā un Lietuvā), pieteikumam pievieno 

Akadēmiskās informācijas centra izziņu par to, kādam Latvijā piešķirtam 

izglītības dokumentam vai akadēmiskajam grādam atbilst ārvalstīs 

iegūtais izglītības dokuments vai grāds. 

7. Uzņemšanai studiju 

programmā nepiecie-šamā 

iepriekš iegūtā izglītība 

Bakalaura grāds vai 2. līmeņa profesionālā augstākā izglītība sociālajās 

zinībās, medicīnas inženierijā vai veselības aprūpē ar tiesībām studēt 

maģistrantūrā 

8. Uzņemšanai noteiktās 

papildu prasības  

Motivācijas vēstule 

9. Konkursa vērtēšanas kritēriji Studiju programmas Veselības vadība reflektantus imatrikulē saskaņā ar konkursa 

rezultātiem (kopējais punktu skaits), ko veido: 

1. Iepriekšējā izglītības programmā apgūto studiju kursu  vidējā atzīme 

(punktos) 

2. Reflektanta motivācijas vēstule un tās saturs (0 -2 punkti: 0 –motivācijas 

vēstule nav iesniegta; 1 – motivācijas vēstule nav noformēta atbilstoši 

dokumentu noformēšanas prasībām, nesatur skaidru studiju programmas 

izvēles atspoguļojumu,  satur ievērojamas pareizrakstības kļūdas; 2 – 

motivācijas vēstule noformēta atbilstoši dokumentu noformēšanas 

prasībām, satur skaidru studiju programmas izvēles pamatojumu, nav 

pareizrakstības kļūdu) 

3. Reflektanta darba pieredze veselības aprūpes nozares institūcijās (0-2 

punkti: 0- nav pieredzes; 1- vidēja līmeņa (nodaļas vai projekta vadītāja) 

darba pieredze ne mazāk kā 2 gadi; 2 – augstākā līmeņa (iestādes vadības) 

darba pieredze ne mazāk kā 3 gadi) 

4. Reflektanta pētniecības pieredzes apliecinājums (0-2 punkti: 0 – nav 

pieredzes; 1- apliecinājums par dalību zitnātniskā konferencē ar tēzēm / 

raksts nozares profesionālā žurnālā / dalība zinātniskā pētījumā; 2- 

zinātniska publikācija citējamā žurnālā). 

Vienādu vērtējumu summas gadījumā konkursa rezultātus ranžē pēc diploma 

vidējās svērtās atzīmes. 

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

1. Studiju programma Ekonomiskā drošība 

2. Studiju programmas līmenis  Profesionālā maģistra studiju programma  

 

3. Iegūstamā kvalifikācija 

vai/un grāds  

Profesionālais maģistra grāds organizāciju drošībā  

4. Studiju ilgums 2 gadi (pilna laika klātienē), 2 gadi un 6 mēneši (nepilna laika klātienē) 

5. Studiju veids Pilna laika 

6. 
Pievienojamie dokumenti 

reflektanta pieteikumā RSU 

Uzņemšanas sistēmā 

https://uznemsana.rsu.lv 

(vietējiem reflektantiem) 

https://admission.rsu.lv/en/lo

gin (ārvalstu reflektantiem) 

 

 Jāizpilda pieteikumā norādītā informācija un jāpievieno šādi dokumentu 

elektroniskie faili/datnes: 

1. pase (datu lapa) vai personas apliecība (eID abas puses);  

2. fotogrāfija (studējošā apliecībai); 

3. bakalaura diploms un diploma pielikums; 

4. apliecinājums par  pieteikuma reģistrēšanas pakalpojuma apmaksu ; 

5. ja kādā no iesniedzamajiem dokumentiem ir cits personas uzvārds 

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

dokuments, kas apliecina personas datu maiņu; 

6. ja reflektants izglītības dokumentu vai akadēmisko grādu ir ieguvis 

ārvalstīs (izņemot Igaunijā un Lietuvā), pieteikumam pievieno 

Akadēmiskās informācijas centra izziņa par to, kādam Latvijā 

piešķirtam izglītības dokumentam vai akadēmiskajam grādam atbilst 

ārvalstīs iegūtais izglītības dokuments vai grāds. 

Trešo valstu pilsoņiem papildus jāiesniedz arī: 

1. Viena fotogrāfija (3x4 cm). 

2. Plaušu rentgena izmeklējumu rezultāti un radiologa izziņa par tiem. 

3. Policijas/atbildīgās iestādes izsniegta izziņa par nes odāmību, kuru ir 

izdevusi valsts, kurā reflektants ir uzturējies pēdējos 12 mēnešus. 

4. Bankas izziņa par reflektanta bankas konta stāvokli. 

7. Uzņemšanai studiju 

programmā nepiecie-šamā 

iepriekš iegūtā izglītība 

Profesionālais bakalaura grāds  komerczinībās  un adminis trēšanā, vadības 

zinībās, ekonomikā, finansēs, organizācijas drošībā,  iekšējā drošībā un 

civilajā aizsardzībā, policijas darbā vai tiesību zinātnē. 

8. Uzņemšanai noteiktās 

papildu prasības  

Reflektantiem ar iegūtu profesionālā bakalaura (otrā līmeņa profesionālo 

augstāko izglītību) grādu  komerczinībās un administrēšanā, vadības zinībās, 

ekonomikā, finansēs, organizācijas drošībā, iekšējā drošībā un civilajā 

aizsardzībā  – vismaz 10 kredītpunktu apjomā ir apgūti tiesību zinātnes studiju 

kursi.  

Reflektantiem ar iegūtu profesionālā bakalaura (otrā līmeņa profesionālo 

augstāko izglītību) grādu policijas darbā vai tiesību zinātnē – vismaz 10 

kredītpunktu apjomā ir apgūti vadības zinību studiju kursi. 

Intervija par reflektanta iepriekšējo profesionālo pieredzi saistībā ar 

ekonomiskās drošības jautājumiem.  

Vietējiem reflektantiem - angļu valoda* 

Angļu plūsmas reflektantiem - Jāiesniedz starptautiskās testēšanas institūcijas 

pēdējo piecu gadu laikā izsniegts  dokuments, kas apliecina reflektanta angļu 

valodas prasmes vismaz B2 līmenī  (reflektantiem, kuru izglītība iegūta 

valodā, kas nav angļu valoda) vai RSU īstenotās reflektanta angļu valodas 

prasmes pārbaudes rezultāti (tests saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto 

metodiku, kas apliecina angļu valodas  prasmes vismaz B2 līmenī.  

9. Konkursa vērtēšanas kritēriji 
Studiju programmas Ekonomiskā drošība reflektantus imatrikulē saskaņā ar 

konkursa rezultātiem, ko veido diploma vidējā svērtā atzīme un intervijas 

vērtējums. 

Vienādu vērtējumu summas gadījumā konkursu ietekmē intervijas vērtējums.  

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

ziņojumi studiju uzdevumu ietvaros. 

https://uznemsana.rsu.lv/
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Pielikums Nr. 16 
 

1. Studiju programma Komunikācija un mediju studijas 

 

2. Studiju programmas līmenis  Akadēmiskā maģistra studiju programma 

3. Iegūstamā kvalifikācija 

vai/un grāds  

Sociālo zinātņu maģistra grāds informācijas un komunikācijas zinātnēs  

4. Studiju ilgums 2 gadi  

5. Studiju veids Pilna laika klātiene 

6. Pievienojamie dokumenti 

reflektanta pieteikumā RSU 

Uzņemšanas sistēmā 

https://uznemsana.rsu.lv 

 Jāizpilda pieteikumā norādītā informācija un jāpievieno sekojoši dokumentu 

elektroniskie faili/datnes: 

1. pase (datu lapa) vai personas apliecība (eID abas puses); 

2. fotogrāfija (studējošā apliecībai); 

3. bakalaura diploms un diploma pielikums; 

4. apliecinājums par  pieteikuma reģistrēšanas pakalpojuma apmaksu;  

5. ja kādā no iesniedzamajiem dokumentiem ir cits personas uzvārds un/vai 

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

apliecina personas datu maiņu; 

6. ja reflektants izglītības dokumentu vai akadēmisko grādu ir ieguvis 

ārvalstīs (izņemot Igaunijā un Lietuvā), pieteikumam pievieno 

Akadēmiskās informācijas centra izziņu par to, kādam Latvijā piešķirtam 

izglītības dokumentam vai akadēmiskajam grādam atbilst ārvalstīs 

iegūtais izglītības dokuments vai grāds. 

7. Uzņemšanai studiju 

programmā nepiecie-šamā 

iepriekš iegūtā izglītība 

Augstākā – bakalaura grāds vai 5. līmeņa profesionālā kvalifikācija valsts 

atkreditētā studiju programmā sociālajās vai humanitārajās zinātnēs. 

8. Uzņemšanai noteiktās 

papildu prasības  

Nav 

9. Konkursa vērtēšanas kritēriji 
Studiju programmas Komunikācija un mediju studijas reflektantus imatrikulē 

saskaņā ar konkursa rezultātiem, ko veido diploma vidējā svērtā atzīme. 

 

Vienādu vērtējumu summas gadījumā konkursu ietekmē vienas svešvalodas 

(angļu, vācu, franču vai spāņu) zināšanu novērtējums – starptautisks valodas 

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

diploma pielikuma. 

  

https://uznemsana.rsu.lv/
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Pielikums Nr. 17 
 

1. Studiju programma Krievijas un Eirāzijas studijas 

(studiju valoda - angļu) 

2. Studiju programmas līmenis  Akadēmiskā maģistra studiju programma 

3. Iegūstamā kvalifikācija 

vai/un grāds  

Sociālo zinātņu maģistra grāds politikas zinātnē 

4. Studiju ilgums • 2 gadi – pilna laika klātiene; 

• 2,6 gadi – nepilna laika klātiene, tālmācība 

5. Studiju veids • Pilna laika klātiene; 

• Nepilna laika klātiene, Nepilna laika tālmācība 

6. Pievienojamie dokumenti 

reflektanta pieteikumā RSU 

Uzņemšanas sistēmā 

https://uznemsana.rsu.lv 

Jāizpilda pieteikumā norādītā informācija un jāpievieno sekojoši dokumentu 

elektroniskie faili/datnes:  

1.  pase (datu lapa) vai personas apliecība (eID abas puses); 

2.  fotogrāfija (studējošā apliecībai); 

3.  bakalaura diploms un diploma pielikums; 

4.  apliecinājums par  pieteikuma reģistrēšanas pakalpojuma apmaksu;  

5.  reflektanta motivācijas vēstule (aizpildīta RSU veidlapa);  

6.  eseja par iecerēto maģistra darba tematu; 

7.  angļu valodas starptautiskās testēšanas institūcijas testa rezultāts;  

8. Ja kādā no iesniedzamajiem dokumentiem ir cits personas uzvārds 

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

dokuments, kas apliecina personas datu maiņu; 

9. Ja reflektants izglītības dokumentu vai akadēmisko grādu ir ieguvis 

ārvalstīs (izņemot Igaunijā un Lietuvā), pieteikumam pievieno 

Akadēmiskās informācijas centra izziņu par to, kādam Latvijā 

piešķirtam izglītības dokumentam vai akadēmiskajam grādam atbilst 

ārvalstīs iegūtais izglītības dokuments vai grāds. 

7. Uzņemšanai studiju 

programmā nepiecie-šamā 

iepriekš iegūtā izglītība 

Akadēmiskais vai profesionālais bakalaura grāds akreditētā studiju 

programmā šādās sociālajās vai humanitārajās  zinātnēs: politikas zinātne, 

ekonomika un uzņēmējdarbība, socioloģija un sociālais darbs, tiesību zinātne, 

sociālā un ekonomiskā ģeogrāfija, plašsaziņas līdzekļi un komunikācija, 

militārā zinātne, vēsture un filozofija, ētika un reliģija. 

Gadījumā, ja akadēmiskais profesionālais bakalaura grāds, kas iegūts 

akreditētā studiju programmā, ir citās zinātnēs – pārrunās ar studiju 

programmas vadītāju un reāllaika tests (pārrunu un testa norise tiek ierakstīta 

un ieraksts tiek uzglabāts trīs mēnešus). Pārrunās un  testā tiek noskaidrotas 

reflektanta zināšanas par sociālo zinātņu metodoloģiju un pētniecības 

metodēm, kā arī par aktuālajiem starptautisko attiecību un diplomātijas 

jautājumiem, tostarp Krieviju un Eirāziju. Programmas direktors pieņem 

pozitīvu lēmumu, ja programmas direktors rod pārliecību par pretendenta 

piemērotību studijām šajā studiju programmā un testā pareizi sniegtas atbildes 

uz vismaz 50 procentiem jautājumu. 

8. Uzņemšanai noteiktās 

papildu prasības  

1. Starptautiskās testēšanas institūcijas pēdējo piecu gadu laikā izsniegts 

dokuments, kas apliecina reflektanta angļu valodas prasmes vismaz B2 

līmenī  (reflektantiem, kuru izglītība iegūta valodā, kas nav angļu 

valoda) vai RSU īstenotās reflektanta angļu valodas prasmes pārbaudes 

rezultāti (tests saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto metodiku, kas 

apliecina angļu valodas prasmes vismaz B2 līmenī);  

2. intervija; 

3. eseja par iecerēto maģistra darba tematu; 

4. reflektanta motivācijas vēstule. 

9. Konkursa vērtēšanas kritēriji Studiju programmas Krievijas un Eirāzijas studijas reflektantus imatrikulē saskaņā 

ar konkursa rezultātiem, ko veido: 

1. diploma vidējā svērtā atzīme, ja tāda ir norādīta diplomā, vai diploma 

vidējā atzīme.; 

2. esejas par iecerēto maģistra darba tematu vērtējums;  

3. reflektanta motivācijas vēstules vērtējums; 

4. angļu valodas starptautiskās testēšanas institūcijas testa rezultāt;. 

https://uznemsana.rsu.lv/
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5. intervija, kurā studiju programmas mācību valodā tiek pārbaudīta 

reflektanta motivācija un gatavība studēt izvēlētajā studiju programmā 

(intervija tiek ierakstīta un tās ieraksts tiek uzglabāts trīs mēnešus), 

vērtējums.  

 

Šī intervija neaizstāj pārrunas un testu ar reflektantiem, kas ieguvuši 

iepriekšējo izglītību citās zinātnēs (noteikumu 6. punkts).  

Vienādu vērtējumu summas gadījumā konkursu ietekmē diploma vidējā svērtā 

atzīme vai vidējā atzīme. 
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Pielikums Nr. 18 
 

1. Studiju programma Mediju un informācijas pratība 

(studiju valoda - angļu) 

2. Studiju programmas līmenis  Akadēmiskā maģistra studiju programma 

Kopīgā studiju programma – Viļņas universitāte, Lietuva, Vroclavas 

universitātes, Polija 

3. Iegūstamā kvalifikācija 

vai/un grāds  

Sociālo zinātņu maģistra grāds komunikācijas zinātnē 

4. Studiju ilgums 2 gadi (četri semestri)  

5. Studiju veids Pilna laika klātiene 

6. 
Pievienojamie dokumenti 

reflektanta pieteikumā RSU 

Uzņemšanas sistēmā 

https://uznemsana.rsu.lv 

(vietējiem reflektantiem) 

https://admission.rsu.lv/en/lo

gin (ārvalstu reflektantiem) 

 

Jāizpilda pieteikumā norādītā informācija un jāpievieno sekojoši dokumentu 

elektroniskie faili/datnes:  

1.  pase (datu lapa) vai personas apliecība (eID abas puses); 

2.  fotogrāfija (studējošā apliecībai); 

3.  bakalaura diploms un diploma pielikums; 

4.  apliecinājums par  pieteikuma reģistrēšanas pakalpojuma apmaksu; 

5.  reflektanta motivācijas vēstule (aizpildīta RSU veidlapa);  

6.  eseja par iecerēto maģistra darba tematu; 

7.  angļu valodas starptautiskās testēšanas institūcijas testa rezultāts;  

8. Ja kādā no iesniedzamajiem dokumentiem ir cits personas uzvārds 

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

dokuments, kas apliecina personas datu maiņu;  

9. Ja reflektants izglītības dokumentu vai akadēmisko grādu ir ieguvis 

ārvalstīs (izņemot Igaunijā un Lietuvā), pieteikumam pievieno 

Akadēmiskās informācijas centra izziņu par to, kādam Latvijā 

piešķirtam izglītības dokumentam vai akadēmiskajam grādam atbilst 

ārvalstīs iegūtais izglītības dokuments vai grāds. 

 

Trešo valstu pilsoņiem papildus jāiesniedz arī: 

10. Viena fotogrāfija (3x4 cm). 

11. Plaušu rentgena izmeklējumu rezultāti un radiologa izziņa par tiem. 

12. Policijas/atbildīgās iestādes izsniegta izziņa par nesodāmību, kuru ir 

izdevusi valsts, kurā reflektants ir uzturējies pēdējos 12 mēnešus. 

13. Bankas izziņa par reflektanta bankas konta stāvokli. 

7. Uzņemšanai studiju 

programmā nepieciešamā 

iepriekš iegūtā izglītība 

Augstākā izglītība – bakalaura grāds vai 5. līmeņa profesionālā kvalifikācija 

valsts akreditētā studiju programmā sociālajās vai humanitārajās zinātnēs 

plašsaziņas līdzekļu un komunikācijas nozarē vai citā sociālo un humanitāro 

zinātņu jomā, ja iepriekšējā izglītība, kas iegūta citā (nevis plašsaziņas 

līdzekļu un komunikācijas) sociālo vai humanitāro zinātņu nozarē, tad 

reflektantam jākārto šī pielikuma 8.punktā minētais pārbaudījums. 

8. Uzņemšanai noteiktās 

papildu prasības  

Jāiesniedz starptautiskās testēšanas institūcijas pēdējo piecu gadu laikā 

izsniegts dokuments, kas apliecina reflektanta angļu valodas prasmes vismaz 

B2 līmenī  (reflektantiem, kuru izglītība iegūta valodā, kas nav angļu valoda) 

vai RSU īstenotās reflektanta angļu valodas prasmes pārbaudes rezultāti (tests 

saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto metodiku, kas apliecina angļu valodas 

prasmes vismaz B2 līmenī.  

Ja iepriekšējā izglītība, kas iegūta citā (nevis plašsaziņas līdzekļu un 

komunikācijas) sociālo vai humanitāro zinātņu nozarē, reflektantam: 

jāiesniedz dokumenti, kas apliecina sociālo zinātņu pētniecības metožu un 

komunikācijas teoriju kursu apguvi vismaz 10 KP (15 ECTS) apmērā  

vai 

jāiesniedz dokumenti, kas apliecina reflektanta darba pieredzi plašsaziņas 

līdzekļu un komunikācijas jomā; 

jāpiedalās pārrunās ar studiju programmas direktoru un iestājpārbaudījumā, 

kas tiks organizēts kā reāllaika tests (pārrunu un testa norise tiek ierakstīta un 

ieraksts tiek uzglabāts trīs mēnešus). 

Pārrunās un testā tiek noskaidrotas reflektanta zināšanas par sociālo zinātņu 

metodoloģiju un pētniecības metodēm, kā arī par aktuālajām problēmām un 

https://uznemsana.rsu.lv/
https://admission.rsu.lv/en/login
https://admission.rsu.lv/en/login
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pētījumu virzieniem komunikācijas un informācijas zinātnē, žurnālistikā un 

mediju sistēmas darbībā.  

Programmas direktors pieņem pozitīvu lēmumu, ja rod pārliecību par 

pretendenta piemērotību studijām šajā studiju programmā un testā pareizi 

sniegtas atbildes uz vismaz 50 procentiem jautājumu. 

9. Konkursa vērtēšanas kritēriji Studiju programmas “Mediju un informācijas pratība” reflektantus imatrikulē 

saskaņā ar konkursa rezultātiem, ko veido: 

• bakalaura diploma pielikuma vidējā svērtā atzīme, ja tāda ir norādīta 

diplomā vai diploma vidējā atzīme; 

• reflektanta motivācijas vēstules vērtējums; 

• vērtējums, kas iegūts  uzņemšanas  intervijā ar reflektantu (intervija 

tiek ierakstīta un tās ieraksts tiek uzglabāts trīs mēnešus). Šī intervija 

neaizstāj pārrunas un testu reflektantiem, kas ieguvuši iepriekšējo 

izglītību citās zinātnes nozarēs (noteikumu 7. punkts). 

Vienādu vērtējumu summas gadījumā konkursu ietekmē diploma vidējā svērtā 

atzīme vai vidējā atzīme. 
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Pielikums Nr. 19 
 

1. Studiju programma Sociālā antropoloģija 

2. Studiju programmas līmenis  Akadēmiskā maģistra studiju programma 

3. Iegūstamā kvalifikācija 

vai/un grāds  

Sociālo zinātņu maģistra grāds sociālajā antropoloģijā 

4. Studiju ilgums 2 gadi  

5. Studiju veids Pilna laika klātiene 

6. Pievienojamie dokumenti 

reflektanta pieteikumā RSU 

Uzņemšanas sistēmā 

https://uznemsana.rsu.lv 

 Jāizpilda pieteikumā norādītā informācija un jāpievieno sekojoši dokumentu 

elektroniskie faili/datnes: 

1. pase (datu lapa) vai personas apliecība (eID abas puses);  

2. fotogrāfija (studējošā apliecībai); 

3. bakalaura diploms un diploma pielikums; 

4. eseja; 

5. apliecinājums par  pieteikuma reģistrēšanas pakalpojuma apmaksu;  

6. ja kādā no iesniedzamajiem dokumentiem ir cits personas uzvārds 

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

dokuments, kas apliecina personas datu maiņu;  

7. ja reflektants izglītības  dokumentu vai akadēmisko grādu ir ieguvis 

ārvalstīs (izņemot Igaunijā un Lietuvā), pieteikumam pievieno 

Akadēmiskās informācijas centra izziņu par to, kādam Latvijā 

piešķirtam izglītības dokumentam vai akadēmiskajam grādam atbilst 

ārvalstīs iegūtais izglītības dokuments vai grāds. 

7. Uzņemšanai studiju 

programmā nepiecie-šamā 

iepriekš iegūtā izglītība 

Bakalaura grāds vai 2. līmeņa profesionālās augstākās izglītības diploms 

(izņemot īsās profesionālās programmas) valsts akreditētā studiju programmā. 

8. Uzņemšanai noteiktās 

papildu prasības  

Eseja (vadlīnijas apskatāmas programmas mājaslapā);  

intervija latviešu un angļu valodā. 

9. Konkursa vērtēšanas kritēriji Studiju programmas Sociālā antropoloģija reflektantus imatrikulē saskaņā ar 

konkursa rezultātiem, ko veido esejas un intervijas vērtējums. 

 

Vienādu vērtējumu summas gadījumā konkursu ietekmē diploma vidējā svērtā 

atzīme. 

 

https://uznemsana.rsu.lv/
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Pielikums Nr. 20 
 

1. Studiju programma Starptautiskās attiecības un diplomātija  

2. Studiju programmas līmenis  Akadēmiskā maģistra studiju programma 

3. Iegūstamā kvalifikācija 

vai/un grāds  

Sociālo zinātņu maģistra grāds starptautiskajās attiecībās un diplomātijā  

4. Studiju ilgums 2 gadi  

5. Studiju veids Pilna laika klātiene 

6. Pievienojamie dokumenti 

reflektanta pieteikumā RSU 

Uzņemšanas sistēmā 

https://uznemsana.rsu.lv 

 Jāizpilda pieteikumā norādītā informācija un jāpievieno sekojoši dokumentu 

elektroniskie faili/datnes: 

1. pase (datu lapa) vai personas apliecība (eID abas puses);  

2. fotogrāfija (studējošā apliecībai); 

3. bakalaura diploms un diploma pielikums; 

4. apliecinājums par  pieteikuma reģistrēšanas pakalpojuma apmaksu;  

5. ja kādā no iesniedzamajiem dokumentiem ir cits personas uzvārds 

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

dokuments, kas apliecina personas datu maiņu;  

6. ja reflektants izglītības dokumentu vai akadēmisko grādu ir ieguvis 

ārvalstīs (izņemot Igaunijā un Lietuvā), pieteikumam pievieno 

Akadēmiskās informācijas centra izziņu par to, kādam Latvijā 

piešķirtam izglītības dokumentam vai akadēmiskajam grādam atbilst 

ārvalstīs iegūtais izglītības dokuments vai grāds. 

7. Uzņemšanai studiju 

programmā nepiecie-šamā 

iepriekš iegūtā izglītība 

Augstākā – akadēmiskais vai profesionālais bakalaura grāds sociālajās vai 

humanitārajās zinātnēs. Ja augstākā izglītība iegūta citā nozarē – pārrunas ar 

programmas direktoru. 

 

8. Uzņemšanai noteiktās 

papildu prasības  

Nav  

9. Konkursa vērtēšanas kritēriji 
Studiju programmas Starptautiskās attiecības un diplomātija reflektantus 

imatrikulē saskaņā ar konkursa rezultātiem, ko veido diploma vidējā svērtā 

atzīme. 

Vienādu vērtējumu summas gadījumā konkursu ietekmē vienas svešvalodas 

(angļu, vācu, franču vai spāņu) zināšanu novērtējums – starptautisks valodas 

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

diploma pielikuma. 

 

https://uznemsana.rsu.lv/
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Pielikums Nr. 21 
 

1. Studiju programma 
Starptautiskais bizness un tiesības 

2. Studiju programmas līmenis  Profesionālā maģistra studiju programma 

3. Iegūstamā kvalifikācija 

vai/un grāds  

Profesionālais maģistra grāds uzņēmējdarbības vadībā / Uzņēmumu un 

organizāciju (iestāžu) vadītājs  

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

• 2 gadi akadēmisko bakalaura studiju programmu beidzējiem 

5. Studiju veids Pilna laika klātiene 

6. Pievienojamie dokumenti 

reflektanta pieteikumā RSU 

Uzņemšanas sistēmā 

https://uznemsana.rsu.lv 

 Jāizpilda pieteikumā norādītā informācija un jāpievieno sekojoši dokumentu 

elektroniskie faili/datnes: 

1. pase (datu lapa) vai personas apliecība (eID abas puses); 

2. fotogrāfija (studējošā apliecībai); 

3. bakalaura diploms un diploma pielikums; 

4. apliecinājums par  pieteikuma reģistrēšanas pakalpojuma apmaksu; 

5. ja kādā no iesniedzamajiem dokumentiem ir cits personas uzvārds un/vai 

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

apliecina personas datu maiņu; 

6. ja reflektants izglītības dokumentu vai akadēmisko grādu ir ieguvis 

ārvalstīs (izņemot Igaunijā un Lietuvā), pieteikumam 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 

1) profesionālais bakalaura grāds, augstākā profesionālā izglītība vadības 

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

semestri); 

vai 

2) akadēmiskais bakalaura grāds vadības zinībās, ekonomikā, komerczinībās  vai 

tiesībās un vismaz 2 gadu darba pieredze uzņēmējdarbībā vai vadītāja 

amatā (jāiesniedz izvērsts profesionālās darbības apraksts(CV));  

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

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

juridiskie priekšmeti, kā arī vismaz 2 gadu darba pieredze uzņēmējdarbībā 

vai vadītāja amatā (jāiesniedz izvērsts profesionālās darbības apraksts 

(CV)).  

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

semestri. 

8. Uzņemšanai noteiktās 

papildu prasības  

Nav 

9. Konkursa vērtēšanas kritēriji Studiju programmas Starptautiskais bizness un tiesības reflektantus imatrikulē 

saskaņā ar konkursa rezultātiem, ko veido diploma vidējā svērtā atzīme. 

 

Vienādu vērtējumu summas gadījumā konkursu ietekmē vienas svešvalodas 

(angļu, vācu vai franču) zināšanu novērtējums – starptautisks valodas tests, 

kas kārtots pēdējo divu gadu laikā, vai eksāmena atzīme no bakalaura diploma 

pielikuma. 

 

https://uznemsana.rsu.lv/
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Pielikums Nr. 22 

 

1. Studiju programma 
Starptautiskā mārketinga un biznesa vadība  

2. Studiju programmas līmenis  Profesionālā maģistra studiju programma 

3. Iegūstamā kvalifikācija 

vai/un grāds  

Profesionālais maģistra grāds uzņēmējdarbības vadībā / Organizācijas vadītājs  

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

• 2 gadi akadēmisko bakalaura studiju programmu beidzējiem 

5. Studiju veids Pilna laika klātiene 

6. Pievienojamie dokumenti 

reflektanta pieteikumā RSU 

Uzņemšanas sistēmā 

https://uznemsana.rsu.lv 

 Jāizpilda pieteikumā norādītā informācija un jāpievieno sekojoši dokumentu 

elektroniskie faili/datnes: 

1. pase (datu lapa) vai personas apliecība (eID abas puses); 

2. fotogrāfija (studējošā apliecībai); 

3. bakalaura diploms un diploma pielikums; 

4. apliecinājums par  pieteikuma reģistrēšanas pakalpojuma apmaksu; 

5. ja kādā no iesniedzamajiem dokumentiem ir cits personas uzvārds 

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

dokuments, kas apliecina personas datu maiņu;  

6. ja reflektants izglītības dokumentu vai akadēmisko grādu ir ieguvis 

ārvalstīs (izņemot Igaunijā un Lietuvā), pieteikumam pievieno 

Akadēmiskās informācijas centra izziņu par to, kādam Latvijā 

piešķirtam izglītības dokumentam vai akadēmiskajam grādam atbilst 

ārvalstīs iegūtais izglītības dokuments vai grāds. 

7. Uzņemšanai studiju 

programmā nepiecie-šamā 

iepriekš iegūtā izglītība 

1) profesionālais bakalaura grāds, augstākā profesionālā izglītība vadības 

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

semestri) vai  

2) akadēmiskais bakalaura grāds vadības zinībās, ekonomikā, komerczinībās 

vai tiesībās un vismaz divu gadu darba pieredze uzņēmējdarbībā vai vadītāja 

amatā (jāiesniedz izvērsts profesionālās darbības apraksts) vai 

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

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

juridiskie priekšmeti, kā arī vismaz divu gadu darba pieredze uzņēmējdarbībā 

vai vadītāja amatā (jāiesniedz izvērsts profesionālās darbības apraksts (CV)). 

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

semestri 

8. Uzņemšanai noteiktās 

papildu prasības  

Nav 

9. Konkursa vērtēšanas kritēriji Studiju programmas Starptautiskā mārketinga un biznesa  vadība reflektantus 

imatrikulē saskaņā ar konkursa rezultātiem, ko veido diploma vidējā svērtā 

atzīme. 

Vienādu vērtējumu summas gadījumā konkursu ietekmē vienas svešvalodas 

(angļu, vācu vai franču) zināšanu novērtējums – starptautisks valodas tests, 

kas kārtots pēdējo divu gadu laikā, vai eksāmena atzīme no bakalaura diploma 

pielikuma. 

 

http://www.rsu.lv/studiju-iespejas/magistra-studijas/studiju-programmas/starptautiska-marketinga-un-biznesa-vadiba
https://uznemsana.rsu.lv/
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Pielikums Nr. 23 
 

1. Studiju programma 
Starptautiskā pārvaldība un diplomātija 

(studiju valoda - angļu) 

2. Studiju programmas līmenis  Akadēmiskā maģistra studiju programma 

3. Iegūstamā kvalifikācija 

vai/un grāds  

Sociālo zinātņu maģistra grāds starptautiskajās attiecībās un diplomātijā 

 

4. Studiju ilgums 2 gadi  

5. Studiju veids Pilna laika klātiene 

6. Pievienojamie dokumenti 

reflektanta pieteikumā RSU 

Uzņemšanas sistēmā 

https://uznemsana.rsu.lv 

 Jāizpilda pieteikumā norādītā informācija un jāpievieno sekojoši dokumentu 

elektroniskie faili/datnes: 

1. pase (datu lapa) vai personas apliecība (eID abas puses); 

2. fotogrāfija (studējošā apliecībai); 

3. bakalaura diploms un diploma pielikums; 

4. eseja; 

5. apliecinājums par  pieteikuma reģistrēšanas pakalpojuma apmaksu; 

6. ja kādā no iesniedzamajiem dokumentiem ir cits personas uzvārds 

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

dokuments, kas apliecina personas datu maiņu;  

7. ja reflektants izglītības dokumentu vai akadēmisko grādu ir ieguvis 

ārvalstīs (izņemot Igaunijā un Lietuvā), pieteikumam pievieno 

Akadēmiskās informācijas centra izziņu par to, kādam Latvijā 

piešķirtam izglītības dokumentam vai akadēmiskajam grādam atbilst 

ārvalstīs iegūtais izglītības dokuments vai grāds. 

7. Uzņemšanai studiju 

programmā nepieciešamā 

iepriekš iegūtā izglītība 

Augstākā – akadēmiskais vai profesionālais bakalaura grāds sociālajās vai 

humanitārajās zinātnēs. Ja augstākā izglītība iegūta citā nozarē – pārrunas ar 

programmas vadītāju. 

 

8. Uzņemšanai noteiktās 

papildu prasības  

Nav  

9. Konkursa vērtēšanas kritēriji 
Studiju programmas Starptautiskā pārvaldība un diplomātija  reflektantus 

imatrikulē saskaņā ar konkursa rezultātiem, ko veido diploma vidējā svērtā 

atzīme. 

Vienādu vērtējumu summas gadījumā konkursu ietekmē vienas svešvalodas 

(angļu, vācu, franču vai spāņu) zināšanu novērtējums – starptautisks valodas 

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

diploma pielikuma. 

 
 

 
 

https://uznemsana.rsu.lv/
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Pielikums Nr. 24 
 

1. Studiju programma 
Stratēģiskā un sabiedrisko attiecību vadība 

2. Studiju programmas līmenis  Akadēmiskā maģistra studiju programma 

3. Iegūstamā kvalifikācija 

vai/un grāds  

Sociālo zinātņu maģistra grāds informācijas un komunikācijas zinātnēs  

4. Studiju ilgums 2 gadi  

5. Studiju veids Pilna laika klātiene 

6. Pievienojamie dokumenti 

reflektanta pieteikumā RSU 

Uzņemšanas sistēmā 

https://uznemsana.rsu.lv 

 Jāizpilda pieteikumā norādītā informācija un jāpievieno sekojoši dokumentu 

elektroniskie faili/datnes: 

1. pase (datu lapa) vai personas apliecība (eID abas puses); 

2. fotogrāfija (studējošā apliecībai); 

3. bakalaura diploms un diploma pielikums; 

4. apliecinājums par  pieteikuma reģistrēšanas pakalpojuma apmaksu; 

5. ja kādā no iesniedzamajiem dokumentiem ir cits personas  uzvārds 

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

dokuments, kas apliecina personas datu maiņu;  

6. ja reflektants izglītības dokumentu vai akadēmisko grādu ir ieguvis 

ārvalstīs (izņemot Igaunijā un Lietuvā), pieteikumam pievieno 

Akadēmiskās informācijas centra izziņu par to, kādam Latvijā 

piešķirtam izglītības dokumentam vai akadēmiskajam grādam atbilst 

ārvalstīs iegūtais izglītības dokuments vai grāds. 

7. Uzņemšanai studiju 

programmā nepiecie-šamā 

iepriekš iegūtā izglītība 

Augstākā – bakalaura grāds vai 5. līmeņa profesionālā kvalifikācija valsts 

atkreditētā studiju programmā sociālajās vai humanitārajās zinātnēs. 

8. Uzņemšanai noteiktās 

papildu prasības  

Nav 

9. Konkursa vērtēšanas kritēriji 
Studiju programmas Stratēģiskā un sabiedrisko attiecību vadība reflektantus 

imatrikulē saskaņā ar konkursa rezultātiem, ko veido diploma vidējā svērtā 

atzīme. 

 

Vienādu vērtējumu summas gadījumā konkursu ietekmē vienas svešvalodas 

(angļu, vācu vai franču) zināšanu novērtējums – starptautisks valodas tests, kas  

kārtots pēdējo divu gadu laikā, vai eksāmena atzīme no bakalaura diploma 

pielikuma. 
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Pielikums Nr. 25 
 

1. Studiju programma Tiesību zinātne 

2. Studiju programmas līmenis  Profesionālā maģistra studiju programma 

3. Iegūstamā kvalifikācija 

vai/un grāds  

Maģistra grāds tiesību zinātnē un jurista kvalifikācija 

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

beigšanas) 

5. Studiju veids Pilna laika 

6. Pievienojamie dokumenti 

reflektanta pieteikumā RSU 

Uzņemšanas sistēmā 

https://uznemsana.rsu.lv 

 Jāizpilda pieteikumā norādītā informācija un jāpievieno sekojoši dokumentu 

elektroniskie faili/datnes: 

1. pase (datu lapa) vai personas apliecība (eID abas puses); 

2. fotogrāfija (studējošā apliecībai); 

3. bakalaura diploms un diploma pielikums; 

4. apliecinājums par  pieteikuma reģistrēšanas pakalpojuma apmaksu; 

5. ja kādā no iesniedzamajiem dokumentiem ir cits personas uzvārds un/vai 

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

apliecina personas datu maiņu; 

6. ja reflektants izglītības dokumentu vai akadēmisko grādu ir ieguvis 

ārvalstīs (izņemot Igaunijā un Lietuvā), pieteikumam pievieno 

Akadēmiskās informācijas centra izziņu par to, kādam Latvijā piešķirtam 

izglītības dokumentam vai akadēmiskajam grādam atbilst ārvalstīs 

iegūtais izglītības dokuments vai grāds. 

7. Uzņemšanai studiju 

programmā nepiecie-šamā 

iepriekš iegūtā izglītība 

Augstākā – profesionālais vai akadēmiskais bakalaura grāds tiesību zinātnēs  

vai profesionālais baklaura grāds policijas darbā. 

8. Uzņemšanai noteiktās 

papildu prasības  

Reflektantiem – amatpersonām, kuras vēlas studēt B studiju daļā „Operatīvais 

darbs“ nepieciešama 2.kategotijas pielaide darbam ar valsts noslēpuma 

objektiem. 

9. Konkursa vērtēšanas kritēriji Studiju programmas Tiesību zinātne reflektantus imatrikulē saskaņā ar 

konkursa rezultātiem, ko veido diploma vidējā svērtā atzīme. 

 

Vienādu vērtējumu summas gadījumā konkursu ietekmē vienas svešvalodas 

(angļu, vācu vai franču) zināšanu novērtējums – starptautisks valodas tests, 

kas kārtots pēdējo divu gadu laikā, vai eksāmena atzīme no bakalaura diploma 

pielikuma. 
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Pielikums Nr. 26 
 

1. Studiju programma Tiesību zinātne 

2. Studiju programmas līmenis  Akadēmiskā maģistra studiju programma 

3. Iegūstamā kvalifikācija 

vai/un grāds  

Akadēmiskais maģistra grāds tiesību zinātnē  

4. Studiju ilgums 2 gadi  

5. Studiju veids Pilna laika klātiene 

6. Pievienojamie dokumenti 

reflektanta pieteikumā RSU 

Uzņemšanas sistēmā 

https://uznemsana.rsu.lv 

 Jāizpilda pieteikumā norādītā informācija un jāpievieno sekojoši dokumentu 

elektroniskie faili/datnes: 

1. pase (datu lapa) vai personas apliecība (eID abas puses); 

2. fotogrāfija (studējošā apliecībai); 

3. bakalaura diploms un diploma pielikums; 

4. apliecinājums par  pieteikuma reģistrēšanas pakalpojuma apmaksu; 

5. ja kādā no iesniedzamajiem dokumentiem ir cits personas uzvārds un/vai 

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

apliecina personas datu maiņu; 

6. ja reflektants izglītības dokumentu vai akadēmisko grādu ir ieguvis 

ārvalstīs (izņemot Igaunijā un Lietuvā), pieteikumam pievieno 

Akadēmiskās informācijas centra izziņu par to, kādam Latvijā piešķirtam 

izglītības dokumentam vai akadēmiskajam grādam atbilst  ārvalstīs 

iegūtais izglītības dokuments vai grāds. 

7. Uzņemšanai studiju 

programmā nepiecie-šamā 

iepriekš iegūtā izglītība 

Augstākā akadēmiskā – Bakalaura grāds tiesību zinātnē vai tam pielīdzināma 

izglītība, vai bakalaura grāds citā radniecīgā izglītības jomā, ja ir apgūti 

tiesību pamati. 

 

8. Uzņemšanai noteiktās 

papildu prasības  

Reflektantiem – amatpersonām, kuras vēlas studēt B studiju daļā „Operatīvais 

darbs“ nepieciešama 2.kategotijas pielaide darbam ar valsts noslēpuma 

objektiem. 

9. Konkursa vērtēšanas kritēriji Studiju programmas Tiesību zinātne reflektantus imatrikulē saskaņā ar konkurs a 

rezultātiem, ko veido diploma vidējā svērtā atzīme. 

 

Vienādu vērtējumu summas gadījumā konkursu ietekmē vienas svešvalodas 

(angļu, vācu vai franču) zināšanu novērtējums – starptautisks valodas tests, 

kas kārtots pēdējo divu gadu laikā, vai eksāmena atzīme no bakalaura diploma 

pielikuma. 
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Pielikums Nr. 27 

 

1. Studiju programma Veselības komunikācija 

2. Studiju programmas līmenis  Akadēmiskā maģistra studiju programma 

3. Iegūstamā kvalifikācija 

vai/un grāds  

Akadēmiskais sociālo zinātņu maģistra grāds informācijas un komunikācijas 

zinātnēs  

4. Studiju ilgums 2 gadi  

5. Studiju veids Pilna laika 

6. Pievienojamie dokumenti 

reflektanta pieteikumā RSU 

Uzņemšanas sistēmā 

https://uznemsana.rsu.lv 

 Jāizpilda pieteikumā norādītā informācija un jāpievieno sekojoši dokumentu 

elektroniskie faili/datnes: 

1. pase (datu lapa) vai personas apliecība (eID abas puses); 

2. fotogrāfija (studējošā apliecībai); 

3. bakalaura diploms un diploma pielikums; 

4. apliecinājums par  pieteikuma reģistrēšanas pakalpojuma apmaksu; 

5. ja kādā no iesniedzamajiem dokumentiem ir cits personas uzvārds un/vai 

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

apliecina personas datu maiņu; 

6. ja reflektants izglītības dokumentu vai akadēmisko grādu ir ieguvis 

ārvalstīs (izņemot Igaunijā un Lietuvā), pieteikumam pievieno 

Akadēmiskās informācijas centra izziņu par to, kādam Latvijā piešķirtam 

izglītības dokumentam vai akadēmiskajam grādam atbilst ārvalstīs 

iegūtais izglītības dokuments vai grāds. 

7. Uzņemšanai studiju 

programmā nepiecie-šamā 

iepriekš iegūtā izglītība 

Augstākā – otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība sekojošās Izglītības 

tematiskās jomās: Veselības aprūpe, Farmācija vai bakalaura grāds Veselības 

aprūpe, Dzīvās dabas zinātnes,  

Inženierzinātnes un tehnoloģijas (Vides inženierzinātnes), Ražošana un pārstrāde 

(Pārtikas ražošanas tehnoloģijas un izstrādājumu izgatavošana), Sociālās un 

cilvēkrīcības zinātnes, Humanitārās zinātnes. 

8. Uzņemšanai noteiktās 

papildu prasības  
Nav 

9. Konkursa vērtēšanas kritēriji Studiju programmas Veselības komunikācija  reflektantus imatrikulē 
saskaņā ar konkursa rezultātiem, ko veido diploma vidējā svērtā atzīme.  
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