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Izmanto bezmaksas transportu, kas kursē starp RSU centrālo 
ēku Dzirciema ielā 16 un Medicīnas izglītības tehnoloģiju centru 
Anniņmuižas bulv. 26a! 

Maršruts Izbraukšanas laiks

Anniņmuižas bulv. 26a – Dzirciema iela 16
Pietura pie MITC centrālās ieejas

10.30; 11.00; 11.30; 12.00; 12.30; 13.00; 13.30; 14.00

Dzirciema iela 16 – Anniņmuižas bulv. 26a 
Pietura centrālās ēkas pagalmā

10.45; 11.15; 11.45; 12.15; 12.45; 13.15; 13.45; 14.15
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Kā iestāties RSU?
l Reģistrējies pamatstudijām elektroniski no 1. jūnija www.rsu.lv    
 sadaļā Uzņemšana.
l Dokumentu pieņemšana klātienē no 2. līdz 10. jūlijam.
l Ja Tev ir jautājumi par uzņemšanu, zvani vai raksti Studentu servisam:
      67 409 105,       studentuserviss@rsu.lv. 

Satiec mūs:
l Akcijā Pielaiko studijas apmeklē bezmaksas lekcijas aprīlī kopā ar   
 medicīnas, politoloģijas, biznesa un komunikācijas studentiem. 
l  Vieslekcijās komunikācijas, biznesa un politikas jomā 
 Latvijas Nacionālajā bibliotēkā katru otrdienu aprīlī un maija sākumā.  
l Piesakies lekcijām www.rsu.lv sadaļā Pielaiko studijas. 

Atver durvis saviem 
panākumiem!



RSU centrālā ēka, Dzirciema iela 16
11.00 –11.30 Aula Atklāšana, rektora uzruna

11.35 –12.25

Aula Medicīnas fakultātes prezentācija

Hipokrāta auditorija Komunikācijas fakultātes prezentācija

2. auditorija Juridiskās fakultātes prezentācija

12.30 –13.30 2. auditorija Farmācijas fakultātes prezentācija

12.35 –13.25 Hipokrāta auditorija Eiropas studiju fakultātes prezentācija

B - 209. telpa Politikas zinātnes katedra, izzinošā spēle  
“Kāds līderis tevī slēpjas?” 

B - 205. telpa Starptautiskā biznesa un ekonomikas katedra,  
Jauno uzņēmēju spēle

13.35 –14.35 2. auditorija Zobārstniecības fakultātes prezentācija

11.00 – 15.00 1A telpa Sarunas ar Komunikācijas fakultātes studentiem

B - 212. telpa Sarunas ar Juridiskās fakultātes studentiem

B - 209. telpa Sarunas ar Politikas zinātnes katedras studentiem

B - 205. telpa Sarunas ar Starptautiskā biznesa un  
ekonomikas katedras studentiem

Vestibils Sarunas ar Medicīnas, Farmācijas un  
Zobārstniecības fakultātes studentiem

Studentu medija “Skaļāk” atvērtā studija kopā ar DJ

Tikšanās ar Studējošo pašpārvaldi

Studentu servisa konsultācijas – uzzini visu par 
iestāšanos!

RSU vides izzināšanas spēle “Iepazīsti RSU!”

Foto atrakcija

Medicīnas izglītības tehnoloģiju centrs, Anniņmuižas bulv. 26a
13.00 –13.30 Konferenču zāle Rehabilitācijas fakultātes prezentācija
13.30 – 14.00 Konferenču zāle Sabiedrības veselības un sociālās labklājības 

fakultātes prezentācija

Nāc uz programmu prezentācijām, satiec studentus un izmēģini darboties praktiski!

11.00 –15.00 219. telpa Audiologopēdija
Ieskats audiologopēda darbībā – iespēja novērtēt skaņu izrunu,  
iepazīties ar žestu valodas elementiem un Montesori metodi.

Studiju programmas elektroniski meklē ejustudet.rsu.lvStudiju programmas elektroniski meklē ejustudet.rsu.lv

11.00 –15.00 218.,  
043.,  
229.,  
230. telpa

Ergoterapija
Piedalies darbnīcās - “Sensorā integrācija”, “Pašaprūpes un 
mobilitātes tehniskie palīglīdzekļi ikdienas aktivitāšu veikšanas 
atvieglošanai”, “Ergonomikas pamatprincipi studenta ikdienā”.

11.00 –15.00 242., 244.,  
245. telpa

Fizioterapija
Iegūsti praktisku ieskatu fizioterapeita profesijā.

11.00 –15.00 106. telpa Ortozēšana, protezēšana
Iepazīsties ar individuāli izgatavojamiem palīglīdzekļiem un to 
izgatavošanas tehnoloģijām.

11.00 –15.00 204. telpa Rehabilitācija
Prezentācija par maģistra studiju programmu.

11.00 –15.00 214. telpa Māszinības
Uzzini – kas ir māsa un ko ietver šī profesija.

11.00 –15.00 202. telpa Māszinības
Prezentācija par maģistra studiju programmu.

11.00 –15.00 B - 203. telpa Vecmāte
Izzini grūtnieces un augļa ikdienu.

11.00 –15.00 134. telpa Sociālais darbs | Sociālais darbs ar bērniem un jauniešiem
Bakalaura un maģistra studiju programmu prezentācijas.

11.00 –15.00 031.,  
033. telpa

Veselības sports | Veselības sporta speciālists
Iepazīstināšana ar trenažieriem. Aerobo darbaspēju testēšana 
ar dažādiem testiem. Ķermeņa kompozīcijas analīze ar 
bioimpedances aparātu.

11.00 –15.00 222.,  
223. telpa

Uzturs | Uzturzinātne
Piedalies veselīgās maizes cepšanā. Ķermeņa kompozīcijas un tauku 
kroku biezuma noteikšana ar kaliperu.

11.00 –15.00 306. telpa Veselības psiholoģija
Maģistra studiju programmas prezentācija.

11.00 –15.00 302. telpa Supervīzija
Uzzini, kas ir supervīzija, iepazīsti maģistra studijas un profesiju.

11.00 –15.00 105. telpa Sabiedrības veselība
Iepazīsti sabiedrības veselības bakalaura un maģistra studiju 
programmas.

11.00 –15.00 021. telpa Mākslas terapija
Prezentācija par maģistra studiju programmu.

11.00 –15.00
A - 203. telpa
B - 305. telpa
A - 305. telpa
246. telpa

Medicīnas tehnoloģijas
Neatliekamo situāciju simulācijas.  
Vispārējās anestēzijas simulācija.  
Neatliekamo situāciju simulācijas pediatrijā.  
Virtuālās realitātes simulatori.


