Reflektantu uzņemšana Rīgas Stradiņa universitātē*
1. Uzņemšana studiju programmā “Rezidentūra medicīnā” valsts budžeta finansētajās studiju
vietās pamatspecialitātēs, papildspecialitātēs un apakšspecialitātēs:
1.1. Organizēt elektronisko pieteikšanos studijām no 2019. gada 1. jūnija līdz 8. jūlijam.
(elektroniskās platformas nosaukums tiks precizēts).
1.2. Organizēt dokumentu pieņemšanu un elektronisko pieteikumu apstiprināšanu no 3. jūlija
līdz 8. jūlijam, darbdienās no plkst. 10.00 līdz 17.00, 4. jūlijā no plkst. 8.00 līdz 19.00,
Latvijas ārstu biedrībā, Skolas ielā 3, Rīgā.
1.3. No 15. jūlija līdz 30. jūlijam VUK vērtē iesniegto dokumentu atbilstību noteiktajiem
vērtēšanas kritērijiem un to vērtējumu skalai.
1.4. Organizēt intervijas rezidentūras reflektantiem no 1. augusta līdz 9. augustam;
1.5. 14.augustā rezidentūras pretendenti veic specialitātes izvēli.
1.6. Atlases konkursa rezultātu paziņošana 19. augustā no plkst. 9.00 www.rsu.lv/rezultati .
1.7. 19.-21.augustam rezidentūras pretendenti veic augstskolas izvēli.
1.8. Organizēt studiju līgumu slēgšanu 26., 27. augustā, no plkst. 10.00 līdz 17.00 Studentu
servisā (K-100), Dzirciema ielā 16, Rīgā.
1.9. Konkursu izturējušajiem reflektantiem darba līguma slēgšana ar ārstniecības iestādi no
2019. gada 28. līdz 30. augustam.
1.10. Reflektanti, kuri pamatspecialitātes studiju programmu absolvēs un diplomu iegūs līdz
2019. gada 1. oktobrim, iesniedz izziņu no augstākās izglītības iestādes, kas apliecina
paredzamo konkrētās pamatspecialitātes absolvēšanas laiku. Diploma un diploma
pielikuma kopija ir jāiesniedz RSU Studentu servisā līdz 2019. gada 1. oktobrim.
2. Uzņemšana studiju programmā “Rezidentūra medicīnā” fizisko un juridisko personu
finansētajās studiju vietās pamatspecialitātēs, papildspecialitātēs un apakšspecialitātēs
2.1. Organizēt dokumentu pieņemšanu no 4. septembra līdz 6. septembrim, no plkst. 9.00 līdz
17.00, Studentu servisā (K-100), Dzirciema ielā 16, Rīgā.
2.2. Apakšspecialitāšu un papildspecialitāšu reflektanti, kuri pamatspecialitātes studiju
programmu absolvēs un diplomu iegūs līdz 1. oktobrim, iesniedz izziņu no augstākās
izglītības iestādes, kas apliecina plānoto konkrētās pamatspecialitātes absolvēšanas laiku.
Diploma un diploma pielikuma kopija ir jāiesniedz RSU Studentu servisā līdz 1. oktobrim.
2.3. Organizēt intervijas rezidentūras reflektantiem un izvērtēt iesniegto dokumentu atbilstību
noteiktajiem vērtēšanas kritērijiem un to vērtējumu skalai 12. septembrī.
2.4. Atlases konkursa rezultātu paziņošana 17. septembrī, no plkst. 12.00 www.rsu.lv/rezultati
2.5. Organizēt studiju līgumu slēgšanu 23. septembrī, no plkst. 10.00 līdz 17.00 Studentu
servisā (K-100), Dzirciema ielā 16, Rīgā.
2.6. Konkursu izturējušajiem reflektantiem līguma slēgšana ar ārstniecības iestādi
26. septembrī, ja to paredz ārstniecības iestāde.
3. Uzņemšanas komisijai organizēt papildus uzņemšanu studiju programmās, kurās nav
nokomplektētas grupas iepriekš minētajā laika periodā un publicēt informāciju RSU mājas
lapā:
3.1. studiju programmā “Rezidentūra medicīnā” līdz 2019. gada 25. septembrim.
*Pamatojoties uz 17.04.2019. Rektora rīkojumu Nr.5-1/112/2019 “Par reflektantu uzņemšanu
Rīgas Stradiņa universitātē”

