
Vienīgā medicīniska profila izglītības iestāde Kurzemē, 
kas piedāvā Eiropas standartiem atbilstošu bakalaura 
un pirmā un otrā līmeņa augstāko profesionālo izglītību

Liepājas filiāle

ATVER DURVIS SAVIEM PANĀKUMIEM UN SĀC SAVU KARJERAS CEĻU LIEPĀJĀ!
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VESELĪBAS SPORTA SPECIĀLISTSĀRSTNIECISKĀ MASĀŽA

MĀSZINĪBAS
ĀRSTNIECĪBA



Māszinības
Medicīnas māsas kvalifikācija ar specializāciju vienā no medicīnas 
māsas pamatspecialitātēm (2 gadu studijām pēc medicīnas skolas 
absolvēšanas) vai māsas kvalifikācija (3 gadu studijām)
12 Budžeta vietas 3 gadu studijām 12 Maksas studiju vietas  
(1200 EUR gadā 2 gadu studijām, 1400 EUR 3 gadu studijām)
Studiju ilgums: 2 vai 3 gadi (atkarībā no iepriekš iegūtās izglītības)
Uzņemšanas prasības 2 gadu studijām: vidējā izglītība un 
medicīnas skolas izglītība, CE sertifikāti latviešu valodā un svešvalodā 
vai starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījuma dokuments 
Uzņemšanas prasības 3 gadu studijām: vidējā izglītība,  
CE sertifikāti latviešu valodā un svešvalodā vai starptautiskas 
testēšanas institūcijas pārbaudījuma dokuments

Māszinības
Bakalaura grāds veselības aprūpē un medicīnas māsas kvalifikācija vai 
kvalifikācija kādā no pamatspecialitātēm: medicīnas māsa, ambulatorās 
aprūpes māsa, ķirurģiskās aprūpes māsa, operāciju māsa, garīgās veselības 
aprūpes māsa, internās aprūpes māsa, bērnu aprūpes māsa, anestēzijas, 
intensīvās un neatliekamās aprūpes māsa
24/24 Budžeta vietas 12/12 Maksas studiju vietas (1400 EUR gadā) 
Studiju ilgums: 4 gadi VAI 1 gads (uzsākot studijas 4. studiju gadā ar 
iepriekš iegūtu izglītību)
Uzņemšanas prasības 4 gadu studijām: iepriekš iegūta vidējā  
izglītība, CE sertifikāti latviešu valodā un svešvalodā vai starptautiskas 
testēšanas institūcijas pārbaudījuma dokuments, gada atzīme bioloģijā vai 
dabas zinībās 
Uzņemšanas prasības 1 gada studijām: vidējā izglītība,1. līmeņa 
profesionālā augstākā izglītība un medicīnas māsas kvalifikācija (120 KP)

Uzņemšanas 
prasības:  
vidējā izglītība,  
CE sertifikāti latviešu 
valodā un svešvalodā 
vai starptautiskas 
testēšanas 
institūcijas 
pārbaudījuma 
dokuments, VSS arī 
objektīvi strukturētais 
profesionālās 
piemērotības 
pārbaudījums

1. LĪMEŅA PROFESIONĀLĀ AUGSTĀKĀ IZGLĪTĪBA

Ārstniecība (ārsta palīgs)
36 Budžeta vietas
10 Maksas studiju vietas  
(1181 EUR gadā)
Studiju ilgums: 3 gadi

Ārstnieciskā masāža
3 Budžeta vietas
20 Maksas studiju vietas  
(1500 EUR gadā)
Studiju ilgums: 2 gadi

Veselības sporta speciālists
20 Maksas studiju vietas 
(1200 EUR gadā)
Studiju ilgums: 2,5 gadi
NLK Nepilna laika klātiene

PROFESIONĀLĀ BAKALAURA STUDIJU PROGRAMMA

SAZINIES AR MUMS:
RSU Liepājas filiāle,
Riņķu iela 24/26, 
Liepāja
+371 63442119
+371 63484632

www.rsu.lv/liepajas-filiale
www.facebook.com/rsulf


