2. pielikums
APSTIPRINĀTS
ar LU 29.10.2020.
rīkojumu Nr. 1/412
UZŅEMŠANAS PRASĪBAS UN KRITĒRIJI AUGSTĀKĀ LĪMEŅA STUDIJU
PROGRAMMĀS 2021./2022. AKADĒMISKAJĀ GADĀ
1. Vispārīgie nosacījumi
1.1. Augstākā līmeņa studiju programmās uzņemšanas prasība ir atbilstoša iepriekšējā izglītība
saskaņā ar nosacījumiem studiju programmās, kuru apliecina iepriekšējās izglītības diploms.
1.2. Otrā līmeņa profesionālajai augstākajai izglītībai vai bakalaura grādam pielīdzināma
augstākā izglītība šo noteikumu kontekstā ir augstākā izglītība, kas iegūta pirms akadēmisko un
profesionālo grādu un profesionālo kvalifikāciju ieviešanas.
1.3. Reflektantu ranžēšana tiek veikta pēc konkursa vērtējuma 1000 punktu skalā, kas tiek
aprēķināts pēc formulas, kurā var būt summēti šādi konkursa kritēriji:
1.3.1. iestājpārbaudījums, norādot: iestājpārbaudījums (koeficients x maksimālais punktu
skaits = maksimāli iegūstamie punkti);
1.3.2. atzīme no iepriekšējās izglītības diploma, norādot: atzīmes nosaukums (koeficients x
maksimālais punktu skaits = maksimāli iegūstamie punkti);
1.3.3. pieredzes vērtējums, norādot: pieredzes veids (koeficients x maksimālais punktu skaits
= maksimāli iegūstamie punkti).
1.4. Ja iepriekšējās izglītības diplomā nav norādīts uzņemšanai studiju programmās
nepieciešamais konkursa kritērijs – atzīme noslēguma pārbaudījumos, tad šis konkursa kritērijs tiek
aizstāts ar vidējo svērto atzīmi.
1.5. Ja iepriekšējās izglītības diplomā nav norādīts uzņemšanai studiju programmās
nepieciešamais konkursa kritērijs – noslēguma pārbaudījumu kopējā atzīme, tad tiek ņemta vērā
noslēguma pārbaudījumu vidējā atzīme (ja noslēguma pārbaudījumi sastāv no noslēguma darba
un/vai noslēguma eksāmena/-iem) vai noslēguma darba vai eksāmena atzīme (ja noslēguma
pārbaudījums sastāv tikai no noslēguma darba vai eksāmena).
1.6. Ja iepriekšējās izglītības diplomā nav norādīts uzņemšanai studiju programmās
nepieciešamais konkursa kritērijs – vidējā svērtā atzīme, tad tā tiek aprēķināta pēc LU noteiktās
aprēķināšanas kārtības (noteikta ar LU 29.05.2002. rīkojumu Nr. 1/66 “Par vienota diploma
pielikuma sagatavošanu un ieviešanu LU”). Ja iepriekšējās izglītības diplomā nav norādīts studiju
kursu apjoms kredītpunktos, vidējās svērtās atzīmes aprēķināšanā tiek ņemts vērā studiju kursu
apjoms stundās. Ja iepriekšējās izglītības diplomā nav norādīts studiju kursu apjoms ne
kredītpunktos, ne stundās, tiek aprēķināta vidējā atzīme pēc studiju kursu vērtējumiem.
1.7. Ja vērtējumi iepriekšējās izglītības diplomā ir noteikti pēc 5 ballu skalas, tie tiek pielīdzināti
vērtējumiem pēc 10 ballu skalas. Iegūtais vērtējums 5 (teicami) tiek pielīdzināts vērtējumam 9

(teicami), vērtējums 4 (labi) – vērtējumam 7 (labi), vērtējums 3 (viduvēji) – vērtējumam 5
(viduvēji).
1.8. Tiesības pretendēt uz ārpuskonkursa reģistrāciju iegūst 2020./2021. akadēmiskā gada LU
absolventi saskaņā ar nosacījumiem studiju programmās.
1.9. Personām, kuras ieguvušas tiesības pretendēt uz ārpuskonkursa reģistrāciju, tiek
nodrošinātas budžeta studiju vietas 50% apjomā no studiju programmā paredzētā budžeta studiju
vietu skaita LU apstiprināto studiju vietu ietvaros. Ja noteiktais budžeta vietu skaits ir nepāra
skaitlis, tad lielākā daļa no vietu skaita attiecas uz personām, kuras ieguvušas tiesības pretendēt uz
ārpuskonkursa reģistrāciju.
1.10. Gadījumos, kad pretendentu skaits ir lielāks par ārpuskonkursa reģistrācijai nodrošināto
budžeta studiju vietu skaitu, notiek konkurss, ņemot vērā vidējo svērto atzīmi (60%) un noslēguma
pārbaudījumu kopējo atzīmi (40%) iepriekšējās studijās.
1.11. Reflektanti, kuri neiegūst tiesības uz ārpuskonkursa reģistrāciju, drīkst pretendēt uz studiju
vietu uzņemšanā kopējā kārtībā.
1.12. Ārvalstniekiem, kuri ieguvuši iepriekšējo izglītību ārvalstīs, piesakoties studiju
programmās ar angļu, vācu, franču, spāņu, itāliešu vai krievu studiju valodu, nepieciešams
apliecināt attiecīgās valodas prasmi ar 1.13. punktā minēto starptautisko valodu testu rezultātiem
vismaz B2 līmenī, kurus apliecina pēdējo piecu gadu laikā izsniegts dokuments, izņemot
gadījumus, kad iepriekšējā izglītība iegūta attiecīgajā valodā.
1.13. Valodas prasmi vismaz B2 līmenī apliecina šādi starptautisku valodas testu rezultāti:
1.13.1. angļu valodu:
1.13.1.1. Test of English as a Foreign Language (TOEFL) Internet-based vismaz 72
punkti;
1.13.1.2. International English Language Testing System (IELTS) vismaz 5,5 punkti;
1.13.1.3. Cambridge English: Proficiency (CPE)/C2 Proficiency jebkurš līmenis;
1.13.1.4. Cambridge English: Advanced (CAE)/C1 Advanced jebkurš līmenis;
1.13.1.5. Cambridge English: First (FCE)/B2 First – B;
1.13.1.6. Pearson Test of English (PTE) General vismaz B2;
1.13.1.7. LanguageCert International ESOL vismaz līmenis Communicator B2 (rakstisks
un mutisks eksāmens);
1.13.2. vācu valodu:
1.13.2.1. Das Deutsche Sprachdiplom (DSD) der Kultusministerkonferenz 2. pakāpe;
1.13.2.2. Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang (DSH) vismaz 2. pakāpe;
1.13.2.3. Der Test Deutsch als Fremdsprache (TestDaF) vismaz 4. pakāpe visās daļās;
1.13.2.4. Goethe – Zertifikat vismaz B2;
1.13.3. franču valodu:
1.13.3.1. Diplôme d'études en langue française (DELF) B2;
1.13.3.2. Diplôme approfondi de langue française (DALF) vismaz C1;

1.13.3.3. Test de connaissance du français (TCF) vismaz 400 punkti;
1.13.3.4. Test d’Evaluation du Français (TEF) vismaz 541 punkts;
1.13.4. spāņu valodu:
1.13.4.1. Diploma de Español como Lengua Extranjera (DELE) vismaz B2;
1.13.5. itāliešu valodu:
1.13.5.1. Certificazione di Italiano come Lingua Straniera dell’Universita per Stranieri di
Siena (CILS) vismaz B2;
1.13.5.2. Certificati di Conoscenza della Lingua Italiana (Perugia) (CELI) vismaz B2;
1.13.5.3. Progetto Lingua Italiana Dante Alighieri (PLIDA) vismaz B2;
1.13.6. krievu valodu:
1.13.6.1. Тест по русскому как иностранному (ТРКИ), krievu valodas kā svešvalodas
tests, angliski – TRFL, vismaz B2.
1.14. Indijas, Šrilankas, Nepālas, Bangladešas un Pakistānas pilsoņiem ir jāpiedalās kompleksā
pārbaudījumā Skype intervijas formā.
1.15. Ja nav noteikts citādi, tad studiju valoda studiju programmās ir latviešu valoda.
2. Uzņemšanas prasības un kritēriji maģistra un otrā līmeņa profesionālās augstākās
izglītības studiju programmās
2.1. Bioloģijas fakultāte:
2.1.1. Bioloģija – maģistra studiju programma pilna laika klātienes studijām:


konkursa vērtējuma aprēķināšanas formula: vidējā svērtā atzīme (35 x 10 = 350) +
noslēguma pārbaudījumu kopējā (vai vidējā) atzīme (30 x 10 = 300) + iestājpārbaudījums
(1 x 350 = 350); bakalaura akadēmisko grādu bioloģijā ieguvušie var piedalīties konkursā
ar šādu vērtējuma aprēķināšanas formulu: vidējā svērtā atzīme (60 x 10 = 600) +
noslēguma pārbaudījumu kopējā (vai vidējā) atzīme (40 x 10 = 400);



iepriekšējā izglītība: bakalaura grāds dabaszinātnēs, otrā līmeņa profesionālā augstākā
izglītība (vai tai pielīdzināma augstākā izglītība) bioloģijā, lauksaimniecības zinātnēs un
medicīnā;

2.1.2. Uzturzinātne – maģistra studiju programma pilna laika klātienes studijām:


konkursa vērtējuma aprēķināšanas formula: vidējā svērtā atzīme (35 x 10 = 350) +
noslēguma pārbaudījumu kopējā (vai vidējā) atzīme (30 x 10 = 300) + iestājpārbaudījums
(1 x 350 = 350);



iepriekšējā izglītība: otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība (vai tai pielīdzināma
augstākā izglītība) medicīnā vai zobārstniecībā; bakalaura grāds vai maģistra grāds
dabaszinātnēs, veselības zinātnēs, farmācijā, pārtikas ķīmijā, pārtikas zinībās un pārtikas
zinātnē, sporta pedagoģijā un veselības izglītībā, veterinārmedicīnā un citās radniecīgās
nozarēs;

2.1.3. Sporta zinātne – maģistra studiju programma pilna laika klātienes studijām:



konkursa vērtējuma aprēķināšanas formula: vidējā svērtā atzīme (35 x 10 = 350) +
noslēguma pārbaudījumu kopējā (vai vidējā) atzīme (30 x 10 = 300) + iestājpārbaudījums
(1 x 350 = 350);



iepriekšējā izglītība: bakalaura grāds dabaszinātnēs vai datorzinātnēs vai sociālo zinātņu
bakalaura grāds psiholoģijā vai sporta zinātnē, vai sporta pedagoģijā; profesionālais ārsta
grāds vai bakalaura grāds veselības aprūpē;
2.1.4. Sporta zinātne (angļu valodā) – maģistra studiju programma pilna laika klātienes

studijām:
 studiju valoda: angļu;
 konkursa vērtējuma aprēķināšanas formula: vidējā svērtā atzīme (35 x 10 = 350) +
noslēguma pārbaudījumu kopējā (vai vidējā) atzīme (30 x 10 = 300) + iestājpārbaudījums
(1 x 350 = 350);
 iepriekšējā izglītība: bakalaura grāds dabaszinātnēs vai datorzinātnēs vai sociālo zinātņu
bakalaura grāds psiholoģijā vai sporta zinātnē, vai sporta pedagoģijā; profesionālais ārsta
grāds vai bakalaura grāds veselības aprūpē;
 papildu nosacījums: angļu valodas prasme, kuru apliecina 1.13. punktā minēto
starptautisko angļu valodas testu rezultāti vai citi apliecinājumi par angļu valodas prasmi
vismaz B2 līmenī, vai vērtējums angļu valodā iepriekšējās izglītības dokumentā (atzīmei
jābūt ne zemākai kā 6 (10 ballu skalā)), vai vērtējums iestājpārbaudījumā, izņemot
gadījumus, kad iepriekšējā izglītība iegūta angļu valodā. Angļu valodas prasmes prasības
ārvalstniekiem, kuri iepriekšējo izglītību ieguvuši ārvalstīs, ir noteiktas 1.12. punktā.
2.2. Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte:
2.2.1. Eiropas studijas un ekonomiskā diplomātija (angļu valodā) – maģistra studiju
programma pilna laika klātienes studijām:


studiju valoda: angļu;



konkursa vērtējuma aprēķināšanas formula: iestājpārbaudījums (1 x 1000 = 1000).
Papildu nosacījums iestājpārbaudījumam: jāiesniedz dzīves gājuma apraksts (CV) un
motivācijas vēstule;



iepriekšējā izglītība: akadēmiskais vai profesionālais bakalaura grāds ekonomikā vai
vadības zinībās; akadēmiskais vai profesionālais bakalaura grāds citās sociālo zinātņu vai
dabaszinātņu, vai humanitāro zinātņu jomās un vērā ņemama darba pieredze ekonomikas
nozarē, kas ietver atbilstošas priekšzināšanas;



papildu nosacījumi: angļu valodas prasme, kuru apliecina 1.13. punktā minēto
starptautisko angļu valodas testu rezultāti vai citi apliecinājumi par angļu valodas prasmi
vismaz B2 līmenī, vai vērtējums angļu valodā iepriekšējās izglītības dokumentā (atzīmei
jābūt ne zemākai kā 7 (10 ballu skalā)), vai vērtējums iestājpārbaudījumā, izņemot
gadījumus, kad iepriekšējā izglītība iegūta angļu valodā. Angļu valodas prasmes prasības
ārvalstniekiem, kuri iepriekšējo izglītību ieguvuši ārvalstīs, ir noteiktas 1.12. punktā;

2.2.2. Ekonomika – maģistra studiju programma pilna laika klātienes studijām:


konkursa vērtējuma aprēķināšanas formula: iestājpārbaudījums (1 x 1000 = 1000);
bakalaura grādu vai otrā līmeņa profesionālo augstāko izglītību ekonomikā vai
vadībzinātnē ieguvušie var piedalīties konkursā ar šādu vērtējuma aprēķināšanas formulu:
vidējā svērtā atzīme (60 x 10 = 600) + noslēguma pārbaudījumu kopējā (vai vidējā)
atzīme (40 x 10 = 400);



iepriekšējā izglītība: 1) bakalaura grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība
ekonomikā vai vadībzinātnē; 2) bakalaura vai maģistra grāds citās sociālo zinātņu
nozarēs vai radniecīgo zinātņu nozarēs: matemātikā, datorzinātnē, informācijas
tehnoloģijās, fizikā vai inženierzinātnē un divu gadu darba pieredze uzņēmējdarbības vai
ekonomikas jomā. Obligāti jākārto iestājpārbaudījums;



tiesības pretendēt uz ārpuskonkursa reģistrāciju: 2020./2021. akadēmiskā gada LU
Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes pamatstudiju programmas absolventiem,
kuriem vidējā svērtā atzīme pamatstudijās nav zemāka par 8 un bakalaura darba vai
diplomdarba vērtējums nav zemāks par 8 (ļoti labi);



papildu nosacījums: dzīves gājuma apraksts (CV);

2.2.3. Finanšu ekonomika (4 semestri pilna laika klātienē) – profesionālās augstākās
izglītības maģistra studiju programma pilna laika klātienes studijām:


konkursa vērtējuma aprēķināšanas formula: iestājpārbaudījums (1 x 1000 = 1000);
bakalaura grādu vai otrā līmeņa profesionālo augstāko izglītību ekonomikā vai
vadībzinātnē ieguvušie var piedalīties konkursā ar šādu vērtējuma aprēķināšanas formulu:
vidējā svērtā atzīme (60 x 10 = 600) + noslēguma pārbaudījumu kopējā (vai vidējā)
atzīme (40 x 10 = 400);



iepriekšējā izglītība: 1) bakalaura grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība
ekonomikā vai vadībzinātnē; 2) bakalaura vai maģistra grāds citās sociālo zinātņu
nozarēs vai radniecīgo zinātņu nozarēs: matemātikā, datorzinātnē, informācijas
tehnoloģijās, fizikā vai inženierzinātnē un divu gadu darba pieredze uzņēmējdarbības vai
ekonomikas jomā. Obligāti jākārto iestājpārbaudījums;



papildu nosacījums: dzīves gājuma apraksts (CV);

2.2.4. Finanšu ekonomika (2 semestri pilna laika klātienē) – profesionālās augstākās
izglītības maģistra studiju programma pilna laika klātienes studijām:


konkursa vērtējuma aprēķināšanas formula: vidējā svērtā atzīme (60 x 10 = 600) +
noslēguma pārbaudījumu kopējā (vai vidējā) atzīme (40 x 10 = 400);



iepriekšējā izglītība: otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība (vai tai pielīdzināma
augstākā izglītība) ekonomikā vai vadībzinātnē;



papildu nosacījums: dzīves gājuma apraksts (CV);

2.2.5. Grāmatvedība un audits (2 semestri pilna laika klātienē) – maģistra studiju
programma pilna laika klātienes studijām:



konkursa vērtējuma aprēķināšanas formula: vidējā svērtā atzīme (60 x 10 = 600) +
noslēguma pārbaudījumu kopējā (vai vidējā) atzīme (40 x 10 = 400);



iepriekšējā izglītība: akadēmiskais vai profesionālais bakalaura grāds (vai tai
pielīdzināma augstākā izglītība) vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība (vai tai
pielīdzināma augstākā izglītība) ekonomikas un uzņēmējdarbības nozarē/ekonomikas vai
vadībzinātņu nozarē ar kopējo studiju ilgumu ne mazāk kā 4 gadi jeb 160 KP;



papildu nosacījums: dzīves gājuma apraksts (CV);

2.2.6. Grāmatvedība un audits (4 semestri pilna laika klātienē) – maģistra studiju
programma pilna laika klātienes studijām:


konkursa vērtējuma aprēķināšanas formula: iestājpārbaudījums (1 x 1000 = 1000);
akadēmisko vai profesionālo bakalaura grādu (vai tam pielīdzināmu augstāko izglītību)
ekonomikas un uzņēmējdarbības nozarē/ekonomikas vai vadībzinātņu nozarē ar kopējo
studiju ilgumu ne mazāk kā 3 gadi jeb 120 KP ieguvušie piedalās konkursā ar šādu
vērtējuma aprēķināšanas formulu: vidējā svērtā atzīme (60 x 10 = 600) + noslēguma
pārbaudījumu kopējā (vai vidējā) atzīme (40 x 10 = 400);



iepriekšējā izglītība: 1) akadēmiskais vai profesionālais bakalaura grāds (vai tam
pielīdzināma augstākā izglītība) ekonomikas un uzņēmējdarbības nozarē/ekonomikas vai
vadībzinātņu nozarē ar kopējo studiju ilgumu ne mazāk kā 3 gadi jeb 120 KP; 2)
bakalaura vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība citās sociālo zinātņu nozarēs vai
radniecīgo zinātņu nozarēs: matemātikā, datorzinātnē, informācijas tehnoloģijās, fizikā
vai inženierzinātnē ar kopējo studiju ilgumu ne mazāk kā 3 gadi jeb 120 KP un divu gadu
pieredze uzņēmējdarbības vai ekonomikas jomā. Obligāti jākārto iestājpārbaudījums; 3)
maģistra grāds citās sociālo zinātņu nozarēs vai radniecīgo zinātņu nozarēs: matemātikā,
datorzinātnē, informācijas tehnoloģijās, fizikā vai inženierzinātnē un divu gadu pieredze
uzņēmējdarbības vai ekonomikas jomā. Obligāti jākārto iestājpārbaudījums;



papildu nosacījums: dzīves gājuma apraksts (CV);

2.2.7. Projektu vadīšana – profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programma
pilna laika klātienes studijām:


konkursa vērtējuma aprēķināšanas formula: vidējā svērtā atzīme (50 x 10 = 500) +
noslēguma pārbaudījumu kopējā (vai vidējā) atzīme (30 x 10 = 300) + darba pieredzes
vērtējums (20 x 10 = 200);



iepriekšējā izglītība: 1) bakalaura grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība
(vai tai pielīdzināma augstākā izglītība) ekonomikā, vadībzinātnē vai citās sociālo zinātņu
nozarēs; 2) bakalaura grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība (vai tai
pielīdzināma augstākā izglītība) radniecīgo zinātņu nozarēs: matemātikā, datorzinātnē,
informācijas tehnoloģijās vai inženierzinātnē un pamatstudiju programmā apgūts studiju
kurss vadībzinātņu vai ekonomikas pamatos (2 kredītpunkti); 3) bakalaura grāds vai otrā

līmeņa profesionālā augstākā izglītība (vai tai pielīdzināma augstākā izglītība) citās
zinātņu nozarēs un ne mazāk kā divu gadu darba pieredze projektu vadīšanas jomā;


papildu nosacījums: dzīves gājuma apraksts (CV);

2.2.8. Sabiedrības vadība – maģistra studiju programma pilna laika klātienes studijām:


konkursa vērtējuma aprēķināšanas formula: iestājpārbaudījums (1 x 1000 = 1000);
bakalaura grādu vai otrā līmeņa profesionālo augstāko izglītību (vai tai pielīdzināmu
augstāko izglītību) sociālajās zinātnēs vai radniecisko zinātņu nozarēs ieguvušie var
piedalīties konkursā ar šādu vērtējuma aprēķināšanas formulu: vidējā svērtā atzīme (50 x
10 = 500) + noslēguma pārbaudījumu kopējā (vai vidējā) atzīme (30 x 10 = 300) + darba
pieredzes vērtējums (20 x 10 = 200);



iepriekšējā izglītība: bakalaura grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība, vai
tai pielīdzināma augstākā izglītība;



papildu nosacījums: dzīves gājuma apraksts (CV);

2.2.9. Starptautiskais bizness (angļu valodā) – profesionālās augstākās izglītības maģistra
studiju programma pilna laika klātienes studijām:
Apakšprogramma: eksporta menedžments:


studiju valoda: angļu;



konkursa vērtējuma aprēķināšanas formula: iestājpārbaudījums (1 x 1000 = 1000);
bakalaura grādu vai otrā līmeņa profesionālo augstāko izglītību vadībzinātnē vai
ekonomikā ieguvušie var piedalīties konkursā ar šādu vērtējuma aprēķināšanas formulu:
vidējā svērtā atzīme (60 x 10 = 600) + noslēguma pārbaudījumu kopējā (vai vidējā)
atzīme (40 x 10 = 400);



iepriekšējā izglītība: 1) bakalaura grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība,
vai maģistra grāds ekonomikā vai vadībzinātnē; 2) bakalaura vai maģistra grāds vai otrā
līmeņa profesionālā augstākā izglītība citās sociālo zinātņu nozarēs vai radniecīgo
zinātņu nozarēs: matemātikā, datorzinātnē, informācijas tehnoloģijās, fizikā vai
inženierzinātnē;



papildu nosacījumi: 1) vismaz divu gadu darba pieredze uzņēmējdarbības vai
ekonomikas jomā; 2) angļu valodas prasme, kuru apliecina 1.13. punktā minēto
starptautisko angļu valodas testu rezultāti vai citi apliecinājumi par angļu valodas prasmi
vismaz B2 līmenī, vai vērtējums angļu valodā iepriekšējās izglītības dokumentā (atzīmei
jābūt ne zemākai kā 6 (10 ballu skalā)), vai vērtējums iestājpārbaudījumā, izņemot
gadījumus, kad iepriekšējā izglītība iegūta angļu valodā. Angļu valodas prasmes prasības
ārvalstniekiem, kuri iepriekšējo izglītību ieguvuši ārvalstīs, ir noteiktas 1.12. punktā; 3)
dzīves gājuma apraksts (CV);

2.2.10. Vadības zinības – maģistra studiju programma pilna laika klātienes studijām:
 konkursa vērtējuma aprēķināšanas formula: iestājpārbaudījums (1 x 1000 = 1000);
bakalaura grādu vai otrā līmeņa profesionālo augstāko izglītību vadībzinātnē vai

ekonomikā ieguvušie var piedalīties konkursā ar šādu vērtējuma aprēķināšanas formulu:
vidējā svērtā atzīme (60 x 10 = 600) + noslēguma pārbaudījumu kopējā (vai vidējā)
atzīme (40 x 10 = 400);
 iepriekšējā izglītība: 1) bakalaura grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība
ekonomikā vai vadībzinātnē; 2) bakalaura vai maģistra grāds citās sociālo zinātņu nozarēs
vai radniecīgo zinātņu nozarēs: matemātikā, datorzinātnē, informācijas tehnoloģijās,
fizikā vai inženierzinātnē un divu gadu darba pieredze uzņēmējdarbības vai ekonomikas
jomā. Obligāti jākārto iestājpārbaudījums; 3) bakalaura vai maģistra grāds citās zinātņu
nozarēs un ne mazāk kā piecu gadu darba pieredze uzņēmējdarbības vai ekonomikas
jomā. Obligāti jākārto iestājpārbaudījums;
 tiesības pretendēt uz ārpuskonkursa reģistrāciju: 2020./2021. akadēmiskā gada LU
Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes pamatstudiju programmas absolventiem,
kuriem vidējā svērtā atzīme pamatstudijās nav zemāka par 8 un bakalaura darba vai
diplomdarba vērtējums nav zemāks par 8 (ļoti labi);


papildu nosacījums: dzīves gājuma apraksts (CV).

2.3. Datorikas fakultāte:
Datorzinātnes – maģistra studiju programma pilna laika klātienes studijām:


konkursa vērtējuma aprēķināšanas formula: vidējā svērtā atzīme (60 x 10 = 600) +
noslēguma pārbaudījumu kopējā (vai vidējā) atzīme (40 x 10 = 400);



iepriekšējā izglītība: bakalaura grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība
dabaszinātnēs, datorzinātnēs, matemātikā, inženierzinātnēs, vadībzinātnē vai tam
pielīdzināma augstākā izglītība;



tiesības pretendēt uz ārpuskonkursa reģistrāciju: 2020./2021. akadēmiskā gada LU
bakalaura studiju programmas “Datorzinātnes” absolventiem, kuriem vidējā svērtā atzīme
bakalaura studijās nav zemāka par 8 un bakalaura darba vērtējums nav zemāks par 8 (ļoti
labi);



papildu nosacījums: pārrunas, kuru rezultātā tiek novērtēts, vai reflektanta iepriekšējā
izglītība un darba pieredze nodrošina sekmīgas studijas programmā. Personām, kurām
identificēti trūkumi datorikas zināšanās un prasmēs, maģistra studiju programmas laikā ir
papildus jāapgūst nepieciešamie datorzinātņu bakalaura studiju programmas kursi;



piezīme: studiju programmā ir šādas apakšprogrammas: datorinženierija; datorzinātne;
programminženierija; informācijas tehnoloģijas; informācijas sistēmas; bioinformātika.
Reģistrējoties studijām, jānorāda apakšprogramma.

2.4. Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultāte:
2.4.1. Fizika – maģistra studiju programma pilna laika klātienes studijām:


konkursa vērtējuma aprēķināšanas formula: vidējā svērtā atzīme (60 x 10 = 600) +
noslēguma pārbaudījumu kopējā (vai vidējā) atzīme (40 x 10 = 400);



iepriekšējā izglītība: 1) bakalaura grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība
(vai tai pielīdzināma augstākā izglītība) fizikā, matemātikā, datorzinātnēs; 2) bakalaura
grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība (vai tai pielīdzināma augstākā
izglītība) dabaszinātnēs vai inženierzinātnēs, kurā ir jābūt vērtējumam fizikas nozares
priekšmetos (ne mazāk kā 5 kredītpunktu apjomā) un matemātikas nozares priekšmetos
(ne mazāk kā 4 kredītpunktu apjomā);

2.4.2. Matemātika – maģistra studiju programma pilna laika klātienes studijām:


konkursa vērtējuma aprēķināšanas formula: vidējā svērtā atzīme (60 x 10 = 600) +
noslēguma pārbaudījumu kopējā (vai vidējā) atzīme (40 x 10 = 400);

 iepriekšējā izglītība: 1) bakalaura grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība
(vai tai pielīdzināma augstākā izglītība) matemātikā, fizikā, datorzinātnēs; 2) cita
augstākā akadēmiskā izglītība, ja tās saturs un apjoms atbilst LU matemātikas bakalaura
studiju programmas obligātās A daļas prasībām;


tiesības pretendēt uz ārpuskonkursa reģistrāciju: 2020./2021. akadēmiskā gada LU
bakalaura studiju programmas “Matemātika” un profesionālās augstākās izglītības
bakalaura studiju programmas “Matemātiķis statistiķis” absolventiem, kuriem vidējā
svērtā atzīme pamatstudijās nav zemāka par 7 un bakalaura darba vērtējums nav zemāks
par 8 (ļoti labi);

2.4.3. Optometrija – profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programma pilna
laika klātienes un nepilna laika klātienes studijām:


konkursa vērtējuma aprēķināšanas formula: vidējā svērtā atzīme (60 x 10 = 600) +
noslēguma pārbaudījumu kopējā (vai vidējā) atzīme (40 x 10 = 400);



iepriekšējā izglītība: 1) dabaszinātņu bakalaura grāds optometrijā; 2) bakalaura grāds vai
otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība (vai tai pielīdzināma augstākā izglītība), kurā
ir ietverta optometrijas bakalaura studiju programmas obligātā A daļa; 3) bakalaura grāds
vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība (vai tai pielīdzināma augstākā izglītība)
citās radnieciskās zinātņu nozarēs;



papildu nosacījums: personām, kurām iepriekšējā izglītība nav bakalaura grāds
optometrijā, pirms studiju sākšanas jāapgūst optometrijas tālākizglītības kurss
“Optometrijas pamati” 20 KP apjomā;

2.4.4. Optometrija (angļu valodā) – profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju
programma pilna laika klātienes un nepilna laika neklātienes studijām:
 studiju valoda: angļu;
 bez iestājpārbaudījuma;
 iepriekšējā izglītība: 1) dabaszinātņu bakalaura grāds optometrijā; 2) bakalaura grāds vai
otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība (vai tai pielīdzināma augstākā izglītība), kurā
ir ietverta optometrijas bakalaura studiju programmas obligātā A daļa; 3) bakalaura grāds

vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība (vai tai pielīdzināma augstākā izglītība)
citās radnieciskās zinātņu nozarēs;


papildu nosacījumi: 1) personām, kurām iepriekšējā izglītība nav bakalaura grāds
optometrijā, pirms studiju sākšanas jāapgūst optometrijas tālākizglītības kurss
“Optometry basic” angļu valodā 20 KP apjomā; 2) angļu valodas prasme, kuru apliecina
1.13. punktā minēto starptautisko angļu valodas testu rezultāti vai citi apliecinājumi par
angļu valodas prasmi vismaz B2 līmenī, vai vērtējums angļu valodā iepriekšējās izglītības
dokumentā (atzīmei jābūt ne zemākai kā 6 (10 ballu skalā)), izņemot gadījumus, kad
iepriekšējā izglītība iegūta angļu valodā. Angļu valodas prasmes prasības ārvalstniekiem,
kuri iepriekšējo izglītību ieguvuši ārvalstīs, ir noteiktas 1.12. punktā.

2.5. Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte:
2.5.1. Ģeogrāfija – maģistra studiju programma pilna laika klātienes studijām:


konkursa vērtējuma aprēķināšanas formula: vidējā svērtā atzīme (35 x 10 = 350) +
noslēguma pārbaudījumu kopējā (vai vidējā) atzīme (35 x 10 = 350) + iestājpārbaudījums
(1 x 300 = 300);



iepriekšējā izglītība: bakalaura grāds dabaszinātnēs, inženierzinātnēs, lauksaimniecības
zinātnēs, mežzinātnēs vai sociālajās zinātnēs (vai tam pielīdzināma augstākā izglītība);



tiesības pretendēt uz ārpuskonkursa reģistrāciju: 2020./2021. akadēmiskā gada LU
bakalaura studiju programmas “Ģeogrāfija” absolventiem, kuriem vidējā svērtā atzīme
bakalaura studijās nav zemāka par 7 un bakalaura darba vērtējums nav zemāks par 8 (ļoti
labi);



papildu nosacījums: dzīves gājuma apraksts (CV);

2.5.2. Ģeoloģija – maģistra studiju programma pilna laika klātienes studijām:


konkursa vērtējuma aprēķināšanas formula: vidējā svērtā atzīme (35 x 10 = 350) +
noslēguma pārbaudījumu kopējā (vai vidējā) atzīme (35 x 10 = 350) + iestājpārbaudījums
(1 x 300 = 300);



iepriekšējā izglītība: dabaszinātņu bakalaura grāds (vai tam pielīdzināma augstākā
izglītība) ģeoloģijā, ģeogrāfijā, vides zinātnē, bioloģijā, ķīmijā, fizikā vai inženierzinātņu
bakalaura grāds (vai tam pielīdzināma augstākā izglītība) būvniecībā;



tiesības pretendēt uz ārpuskonkursa reģistrāciju: 2020./2021. akadēmiskā gada LU
bakalaura studiju programmas “Ģeoloģija” absolventiem, kuriem vidējā svērtā atzīme
bakalaura studijās nav zemāka par 7 un bakalaura darba vērtējums nav zemāks par 8 (ļoti
labi);



papildu nosacījums: dzīves gājuma apraksts (CV);

2.5.3. Telpiskās attīstības plānošana – profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju
programma pilna laika klātienes studijām:
 konkursa vērtējuma aprēķināšanas formula: vidējā svērtā atzīme (25 x 10 = 250) +
noslēguma pārbaudījumu kopējā (vai vidējā) atzīme (25 x 10 = 250) + iestājpārbaudījums

(1 x 425 = 425) + darba pieredzes vērtējums (pieredzes izklāsts atbilstoši studiju
programmas profilam teritoriju attīstības plānošanā) (1 x 75 = 75);
 iepriekšējā izglītība: bakalaura grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība, vai
tai pielīdzināma augstākā izglītība;


papildu nosacījums: dzīves gājuma apraksts (CV) darba pieredzes apstiprinājumam;

2.5.4. Vides zinātne – maģistra studiju programma pilna laika klātienes studijām:


konkursa vērtējuma aprēķināšanas formula: vidējā svērtā atzīme (35 x 10 = 350) +
noslēguma pārbaudījumu kopējā (vai vidējā) atzīme (35 x 10 = 350) + iestājpārbaudījums
(1 x 300 = 300);



iepriekšējā izglītība: bakalaura grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība (vai
tai pielīdzināma augstākā izglītība) dabaszinātnēs, vides zinātnē, inženierzinātnēs,
lauksaimniecības zinātnēs vai mežzinātnēs;



tiesības pretendēt uz ārpuskonkursa reģistrāciju: 2020./2021. akadēmiskā gada LU
bakalaura studiju programmas “Vides zinātne” absolventiem, kuriem vidējā svērtā atzīme
bakalaura studijās nav zemāka par 7 un bakalaura darba vērtējums nav zemāks par 8 (ļoti
labi);



papildu nosacījums: dzīves gājuma apraksts (CV).

2.6. Humanitāro zinātņu fakultāte:
2.6.1. Baltu filoloģija – maģistra studiju programma pilna laika klātienes studijām:


konkursa vērtējuma aprēķināšanas formula: vidējā svērtā atzīme (30 x 10 = 300) +
noslēguma pārbaudījumu kopējā (vai vidējā) atzīme (35 x 10 = 350) + iestājpārbaudījums
(1 x 350 = 350); bakalaura grādu humanitārajās zinātnēs vai tam pielīdzināmu augstāko
akadēmisko vai profesionālo izglītību ieguvušie var piedalīties konkursā ar šādu
vērtējuma aprēķināšanas formulu: vidējā svērtā atzīme (60 x 10 = 600) + noslēguma
pārbaudījumu kopējā (vai vidējā) atzīme (40 x 10 = 400);



iepriekšējā izglītība: bakalaura grāds vai profesionālais bakalaura grāds, vai tiem
pielīdzināma izglītība;



tiesības pretendēt uz ārpuskonkursa reģistrāciju: 2020./2021. akadēmiskā gada LU
bakalaura studiju programmas “Baltu filoloģija” absolventiem, kuriem vidējā svērtā
atzīme bakalaura studijās nav zemāka par 8 un bakalaura darba vērtējums nav zemāks par
9 (teicami);

2.6.2. Kultūras un sociālā antropoloģija – maģistra studiju programma pilna laika
klātienes studijām:
 studiju valoda: latviešu un angļu;
 konkursa vērtējuma aprēķināšanas formula: vidējā svērtā atzīme (20 x 10 = 200) +
bakalaura darba vai diplomdarba atzīme (20 x 10 = 200) + iestājpārbaudījums (1 x 600 =
600). Papildu nosacījums iestājpārbaudījumam: jāiesniedz rakstiska eseja par tēmu
“Antropoloģijas studijas: manas izvēles motivācija un pētnieciskās intereses”;



iepriekšējā izglītība: bakalaura grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība, vai
tai pielīdzināma augstākā izglītība;



papildu nosacījumi: 1) angļu valodas prasme, kuru apliecina 1.13. punktā minēto
starptautisko angļu valodas testu rezultāti vai citi apliecinājumi par angļu valodas prasmi
vismaz B2 līmenī, vai vērtējums angļu valodā iepriekšējās izglītības dokumentā (atzīmei
jābūt ne zemākai kā 6 (10 ballu skalā)), vai vērtējums iestājpārbaudījumā, izņemot
gadījumus, kad iepriekšējā izglītība iegūta angļu valodā. Angļu valodas prasmes prasības
ārvalstniekiem, kuri iepriekšējo izglītību ieguvuši ārvalstīs, ir noteiktas 1.12. punktā; 2)
dzīves gājuma apraksts (CV);

2.6.3. Orientālistika – maģistra studiju programma pilna laika klātienes studijām:
 konkursa vērtējuma aprēķināšanas formula: vidējā svērtā atzīme (60 x 10 = 600) +
noslēguma pārbaudījumu kopējā (vai vidējā) atzīme (40 x 10 = 400);
 iepriekšējā izglītība: humanitāro zinātņu bakalaura grāds;
 tiesības pretendēt uz ārpuskonkursa reģistrāciju: 2020./2021. akadēmiskā gada LU
bakalaura studiju programmas “Āzijas studijas” absolventiem, kuriem bakalaura darba
vērtējums nav zemāks par 6 (gandrīz labi);
 papildu nosacījums: prasme kādā no programmā pārstāvētajām Austrumu valodām
atbilstoši specializēto reģiona studiju apguvei, ko apliecina dokuments par valodas
apguvi vidējā līmenī (divu – trīs gadu studijas); ķīniešu valodas prasmi var apliecināt arī
HSK (Hanyu Shuiping Kaoshi) – vismaz 4. līmenis, japāņu valodas prasmi – JLPT
(Japanese-Language Proficiency Test) – vismaz N3 līmenis, arābu un turku valodu
prasmi – TELC (European Language Certificates) – vismaz B1, korejiešu valodas prasmi
– vismaz TOPIK 1. līmenis;
2.6.4. Rakstiskā tulkošana – profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programma
pilna laika klātienes studijām:


studiju valoda: angļu un latviešu; vācu un latviešu; angļu, franču un latviešu; angļu,
latviešu un krievu;



konkursa vērtējuma aprēķināšanas formula: iestājpārbaudījums (1 x 1000 = 1000);



iepriekšējā izglītība: bakalaura grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība, vai
tai pielīdzināma augstākā izglītība;



papildu nosacījums: dzīves gājuma apraksts (CV);



piezīme: studiju programmā ir šādas apakšprogrammas:
1) angļu/latviešu/angļu (tulkošanas pamatvaloda – latviešu; jāzina dzimtās valodas
līmenī);
2) vācu/latviešu/vācu (tulkošanas pamatvaloda – latviešu; jāzina dzimtās valodas
līmenī);
3) franču/angļu/latviešu (tulkošanas pamatvaloda – latviešu; jāzina dzimtās valodas
līmenī);

4) angļu/latviešu/krievu (tulkošanas pamatvaloda – krievu; jāzina dzimtās valodas
līmenī).
Reģistrējoties studijām, jānorāda apakšprogramma;
2.6.5. Konferenču tulkošana – profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju
programma pilna laika klātienes studijām:
 studiju valoda: angļu un latviešu; angļu, vācu un latviešu; angļu, franču un latviešu;
 konkursa vērtējuma aprēķināšanas formula: iestājpārbaudījums (1 x 1000 = 1000);
 iepriekšējā izglītība: bakalaura grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība, vai
tai pielīdzināma augstākā izglītība;
 papildu nosacījumi: 1) nepieciešamas ļoti labas attiecīgo svešvalodu zināšanas un izcilas
latviešu valodas zināšanas, 2) dzīves gājuma apraksts (CV);
 piezīme: studiju programmā ir šādas apakšprogrammas: angļu – latviešu : latviešu –
angļu; angļu – vācu – latviešu : latviešu – angļu – vācu; angļu – franču – latviešu : latviešu –
angļu – franču. Reģistrējoties studijām, jānorāda apakšprogramma.
2.7. Juridiskā fakultāte:
2.7.1. Tiesību zinātne – profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programma pilna
laika klātienes studijām:
 konkursa vērtējuma aprēķināšanas formula reflektantiem, kuri pretendē uz valsts budžeta
finansētu studiju vietu: vidējā svērtā atzīme (40 x 10 = 400) + iestājpārbaudījums (60 x 10
= 600);


konkursa vērtējuma aprēķināšanas formula reflektantiem, kuri nepretendē uz valsts
budžeta finansētu studiju vietu: vidējā svērtā atzīme (100 x 10 = 1000);



iepriekšējā izglītība: bakalaura grāds tiesību zinātnē vai otrā līmeņa profesionālā augstākā
izglītība tiesību zinātnē, ja šajās programmās apgūti tiesību zinātnes kursi vismaz 80
kredītpunktu apmērā;
2.7.2. Tiesības un organizāciju pārvaldība – maģistra studiju programma nepilna laika

klātienes studijām:


konkursa vērtējuma aprēķināšanas formula: vidējā svērtā atzīme (60 x 10 = 600) +
noslēguma pārbaudījumu kopējā (vai vidējā) atzīme (40 x 10 = 400);



iepriekšējā izglītība: 1) bakalaura grāds vismaz četru gadu ilgās studijās vai otrā līmeņa
profesionālā augstākā izglītība (vai tai pielīdzināma augstākā izglītība), vai 2) bakalaura
grāds, kas iegūts trīsgadīgās studijās, un maģistra grāds.

2.8. Ķīmijas fakultāte:
2.8.1. Darba vides aizsardzība un ekspertīze (4 semestri pilna laika klātienē) –
profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programma pilna laika klātienes studijām:
 konkursa vērtējuma aprēķināšanas formula: iestājpārbaudījums (1 x 1000 = 1000);
 iepriekšējā izglītība: 1) bakalaura grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība
(vai tai pielīdzināma augstākā izglītība) dabaszinātnēs vai inženierzinātnēs; 2) bakalaura

grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība (vai tai pielīdzināma augstākā
izglītība) citās izglītības jomās ar ne mazāk kā divu gadu darba pieredzi darba
aizsardzībā;
2.8.2. Darba vides aizsardzība un ekspertīze (2 semestri pilna laika klātienē) –
profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programma pilna laika klātienes studijām:
 konkursa vērtējuma aprēķināšanas formula: vidējā svērtā atzīme (60 x 10 = 600) +
noslēguma pārbaudījumu kopējā (vai vidējā) atzīme (40 x 10 = 400);


iepriekšējā izglītība: otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība darba aizsardzībā ar
kvalifikāciju “Darba aizsardzības vecākais speciālists”;

2.8.3. Ķīmija – maģistra studiju programma pilna laika klātienes studijām:


konkursa vērtējuma aprēķināšanas formula: vidējā svērtā atzīme (60 x 10 = 600) +
noslēguma pārbaudījumu kopējā (vai vidējā) atzīme (40 x 10 = 400);



iepriekšējā izglītība: dabaszinātņu bakalaura grāds vai tam pielīdzināma otrā līmeņa
profesionālā augstākā izglītība (vai tai pielīdzināma augstākā izglītība) dabaszinātnēs,
pārtikas tehnoloģijā, farmācijā, tai skaitā dabaszinātņu skolotāja kvalifikācija.

2.9. Medicīnas fakultāte:
2.9.1. Farmācija – maģistra studiju programma pilna laika klātienes studijām:


konkursa vērtējuma aprēķināšanas formula: vidējā svērtā atzīme (60 x 10 = 600) +
noslēguma pārbaudījumu kopējā (vai vidējā) atzīme (40 x 10 = 400);



iepriekšējā izglītība: veselības zinātņu bakalaura grāds farmācijā vai otrā līmeņa
profesionālā augstākā izglītība farmācijā;

2.9.2. Māszinības – maģistra studiju programma pilna laika klātienes studijām:
 konkursa vērtējuma aprēķināšanas formula: vidējā svērtā atzīme (60 x 10 = 600) +
noslēguma pārbaudījumu kopējā (vai vidējā) atzīme (40 x 10 = 400);
 iepriekšējā izglītība: veselības zinātņu bakalaura grāds māszinībās vai otrā līmeņa
profesionālā augstākā izglītība ar kvalifikāciju “Māsa”. Cita augstākā izglītība, ja ir iegūta
profesionālā kvalifikācija “Māsa” un bakalaura grāds ar apgūtiem pamatkursiem
pedagoģijā, psiholoģijā, ekonomikā, lietvedībā, tiesību pamatos un veikts pētījums
bakalaura līmenī;
2.9.3. Epidemioloģija un medicīniskā statistika – maģistra studiju programma pilna laika
klātienes studijām:
 konkursa vērtējuma aprēķināšanas formula: vidējā svērtā atzīme (40 x 10 = 400) +
noslēguma pārbaudījumu kopējā (vai vidējā) atzīme (30 x 10 = 300) + iestājpārbaudījums
(15 x 20 = 300);
 iepriekšējā izglītība: bakalaura grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība
veselības

aprūpē,

medicīnā,

zobārstniecībā,

farmācijā,

psiholoģijā,

socioloģijā,

dabaszinātnēs, vides zinātnēs, pārtikas zinātnēs vai citā pielīdzināmā augstākajā izglītībā;

2.9.4. Epidemioloģija un medicīniskā statistika (angļu valodā) – maģistra studiju
programma pilna laika klātienes studijām:


studiju valoda: angļu;



konkursa vērtējuma aprēķināšanas formula: vidējā svērtā atzīme (40 x 10 = 400) +
noslēguma pārbaudījumu kopējā (vai vidējā) atzīme (30 x 10 = 300) + iestājpārbaudījums
(15 x 20 = 300);



iepriekšējā izglītība: bakalaura grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība
veselības

aprūpē,

medicīnā,

zobārstniecībā,

farmācijā,

psiholoģijā,

socioloģijā,

dabaszinātnēs, vides zinātnēs, pārtikas zinātnēs vai citā pielīdzināmā augstākajā izglītībā;


papildu nosacījumi: angļu valodas prasme, kuru apliecina 1.13. punktā minēto
starptautisko angļu valodas testu rezultāti vai citi apliecinājumi par angļu valodas prasmi
vismaz B2 līmenī, vai vērtējums angļu valodā iepriekšējās izglītības dokumentā (atzīmei
jābūt ne zemākai kā 6 (10 ballu skalā)), izņemot gadījumus, kad iepriekšējā izglītība
iegūta angļu valodā. Angļu valodas prasmes prasības ārvalstniekiem, kuri iepriekšējo
izglītību ieguvuši ārvalstīs, ir noteiktas 1.12. punktā.

2.10. Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte:
2.10.1. Psiholoģija – profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programma pilna
laika klātienes studijām:
 konkursa vērtējuma aprēķināšanas formula: vidējā svērtā atzīme (25 x 10 = 250), lai
iestātos programmā, vērtējumam jābūt ne zemākam par 150, tātad vidējā atzīme ir ne
zemāka par 6 + bakalaura darba atzīme (25 x 10 = 250), lai iestātos programmā,
vērtējumam jābūt ne zemākam par 150, tātad vidējā atzīme ir ne zemāka par 6 + angļu
valodas iestājpārbaudījums (25 x 10 = 250), lai iestātos programmā, vērtējumam jābūt
ne zemākam par 100 + iestājpārbaudījums – pārrunas (25 x 10 = 250), lai iestātos
programmā,

vērtējumam

jābūt

ne

zemākam

par

100.

Papildu

nosacījums

iestājpārbaudījumam: jāiesniedz eseja par studiju motivāciju un apakšnozares izvēli un
darba un dzīves gājuma apraksts (CV);
 iepriekšējā izglītība: bakalaura grāds psiholoģijā;
 tiesības pretendēt uz ārpuskonkursa reģistrāciju: 2020./2021. akadēmiskā gada LU
bakalaura studiju programmas “Psiholoģija” absolventiem un profesionālās augstākās
izglītības bakalaura studiju programmas “Psiholoģija” absolventiem, kuriem bakalaura
darba vērtējums nav zemāks par 9 (teicami) un vidējā svērtā atzīme bakalaura studijās
nav zemāka par 8;
2.10.2. Izglītības zinātnes – maģistra studiju programma pilna laika klātienes un nepilna
laika klātienes studijām Rīgā un nepilna laika klātienes studijām Alūksnes, Bauskas,
Cēsu, Jēkabpils, Kuldīgas, Madonas un Tukuma filiālē:
 konkursa vērtējuma aprēķināšanas formula: iestājpārbaudījums (1 x 1000 = 1000).
Papildu nosacījums iestājpārbaudījumam: jāiesniedz rakstiska argumentēta eseja par

aktualitātēm un problemātiku izglītībā izvēlētajā specializācijā saistībā ar iespējamo
maģistra darba tēmu (ne vairāk kā 500 vārdi). Minimālais punktu skaits uzņemšanai –
300;
 iepriekšējā izglītība (specializācijās “Dažādība un iekļaušanās izglītībā” un “Mācīšana
un mācīšanās lietpratībai”, 50 KP, 2,5 semestru studijām pilna laika klātienē un 3,5
semestru studijām nepilna laika klātienē): pedagoģiskā izglītība – bakalaura grāds vai
otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība ar apgūtu programmu vismaz 160 KP apjomā;
 iepriekšējā izglītība (specializācijās “Izglītības vadība” un “Cilvēku uzvedība un
izglītība”, 50 KP, 2,5 semestru studijām pilna laika klātienē un 3,5 semestru studijām
nepilna laika klātienē): bakalaura grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība ar
apgūtu programmu vismaz 160 KP apjomā;
 iepriekšējā izglītība (modulī “Pedagoģija”, 80 KP, 4 semestru studijām pilna laika
klātienē un 5 semestru studijām nepilna laika klātienē): bakalaura grāds vai otrā līmeņa
profesionālā augstākā izglītība ar apgūtu programmu vismaz 120 KP apjomā;
 tiesības pretendēt uz ārpuskonkursa reģistrāciju pilna laika studijās: 2020./2021.
akadēmiskā gada LU profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmu
“Skolotājs”, “Dabaszinātņu un informācijas tehnoloģijas skolotājs”, “Sākumskolas
skolotājs ar tiesībām mācīt vienu priekšmetu pamatskolā”, “Izglītības darba vadītājs un
viena mācību priekšmeta skolotājs”, “Pirmsskolas un sākumskolas skolotājs”,
“Pirmsskolas izglītības skolotājs”, “Sociālais pedagogs” vai “Vidējās izglītības bioloģijas
un pamatizglītības bioloģijas, ģeogrāfijas un dabaszinību skolotājs” absolventiem vai otrā
līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas “Skolotājs” absolventiem,
kuriem bakalaura darba vai diplomdarba vērtējums nav zemāks par 9 (teicami) un vidējā
svērtā atzīme iepriekšējās studijās nav zemāka par 9;
2.10.3. Izglītības zinātnes (angļu valodā) – maģistra studiju programmas specializāciju
“Mācīšana un mācīšanās lietpratībai” un “Izglītības vadība” pilna laika klātienes
studijām:
 studiju valoda: angļu;
 konkursa vērtējuma aprēķināšanas formula: iestājpārbaudījums (1 x 1000 = 1000).
Papildu nosacījums iestājpārbaudījumam: jāiesniedz rakstiska argumentēta eseja par
aktualitātēm un problemātiku izglītībā izvēlētajā specializācijā saistībā ar iespējamo
maģistra darba tēmu (ne vairāk kā 500 vārdi). Minimālais punktu skaits uzņemšanai –
300;
 iepriekšējā izglītība (specializācijā “Mācīšana un mācīšanās lietpratībai”, 50 KP, 2,5
semestru studijām pilna laika klātienē): pedagoģiskā izglītība – bakalaura grāds vai otrā
līmeņa profesionālā augstākā izglītība ar apgūtu programmu vismaz 160 KP apjomā;

 iepriekšējā izglītība (specializācijā “Izglītības vadība”, 50 KP, 2,5 semestru studijām
pilna laika klātienē): bakalaura grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība ar
apgūtu programmu vismaz 160 KP apjomā;
 papildu nosacījums: angļu valodas prasme, kuru apliecina 1.13. punktā minēto
starptautisko angļu valodas testu rezultāti vai citi apliecinājumi par angļu valodas prasmi
vismaz B2 līmenī, vai vērtējums angļu valodā iepriekšējās izglītības dokumentā (atzīmei
jābūt ne zemākai kā 6 (10 ballu skalā)), vai vērtējums iestājpārbaudījumā, izņemot
gadījumus, kad iepriekšējā izglītība iegūta angļu valodā. Angļu valodas prasmes prasības
ārvalstniekiem, kuri iepriekšējo izglītību ieguvuši ārvalstīs, ir noteiktas 1.12. punktā;
2.10.4. Skolotājs – otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma pilna
laika klātienes studijām Rīgā un Alūksnes, Bauskas, Cēsu, Jēkabpils, Kuldīgas,
Madonas un Tukuma filiālē:


konkursa vērtējuma aprēķināšanas formula: vidējā svērtā atzīme (ne zemāka par 7
ballēm) (30 x 10 = 300) + noslēguma pārbaudījumu kopējā (vai vidējā) atzīme (20 x 10 =
200) + nodibinājuma “Iespējamā misija” organizētās atlases trīs kārtās rezultāti (1 x 500
= 500);



iepriekšējās izglītības 1. variants: bakalaura un/vai maģistra grāds vai otrā līmeņa
profesionālā augstākā izglītība, vai tai pielīdzināma augstākā izglītība izvēlētajai mācību
jomai (valodu (latviešu valodas un literatūras, latviešu valoda kā otrā valoda, krievu
valoda un literatūra, krievu valoda kā svešvaloda, angļu valoda, franču valoda, zviedru
valoda, vācu valoda, spāņu valoda), matemātikas, tehnoloģiju, kultūras izpratnes un
pašizpausmes mākslā, dabaszinātņu, veselības un fiziskās aktivitātes, sociālā un
pilsoniskā) atbilstošā zinātnes nozarē;



iepriekšējās izglītības 2. variants: bakalaura un/vai maģistra grāds vai otrā līmeņa
profesionālā augstākā izglītība un studiju programmas ietvaros apgūti mācību jomai
(valodu (latviešu valodas un literatūras, latviešu valoda kā otrā valoda, krievu valoda un
literatūra, krievu valoda kā svešvaloda, angļu valoda, franču valoda, zviedru valoda, vācu
valoda, spāņu valoda), matemātikas, tehnoloģiju, kultūras izpratnes un pašizpausmes
mākslā, dabaszinātņu, veselības un fiziskās aktivitātes, sociālā un pilsoniskā) atbilstoši
studiju kursi 12 kredītpunktu apjomā;



iepriekšējās izglītības 3. variants: bakalaura un/vai maģistra grāds vai otrā līmeņa
profesionālā

augstākā

izglītība

ar

mācību

jomu

nesaistītā

nozarē,

bet

LU

iestājpārbaudījumā izvēlētajā mācību jomā (valodu (latviešu valodas un literatūras,
latviešu valoda kā otrā valoda, krievu valoda un literatūra, krievu valoda kā svešvaloda,
angļu valoda, franču valoda, zviedru valoda, vācu valoda, spāņu valoda), matemātikas,
tehnoloģiju, kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā, dabaszinātņu, veselības un
fiziskās aktivitātes, sociālā un pilsoniskā) iegūts vērtējums ļoti labi/teicami/izcili (8-10);

2.10.5. Tehnoloģiju inovācijas un dizains izglītībai – maģistra studiju programma pilna
laika klātienes studijām:


konkursa vērtējuma aprēķināšanas formula: vidējā svērtā atzīme (20 x 10 = 200) +
noslēguma pārbaudījumu kopējā (vai vidējā) atzīme (20 x 10 = 200) + eseja studiju
motivācijas apliecinājumam (1 x 300 = 300) + iestājpārbaudījums (1 x 300 = 300).
Papildus iestājpārbaudījumam pretendents iesniedz dzīves gājuma aprakstu (CV) un, ja
ir, tad: 1) apliecinošu dokumentu par piedalīšanos ar referātu zinātniskajās konferencēs
vai par publikāciju/-ām zinātniskā izdevumā; 2) apliecinošu dokumentu par pieredzi,
kas gūta, izstrādājot digitālos mācību līdzekļus un izmantojot mācību tehnoloģisko
risinājumu, vai apliecinošu dokumentu par radošiem sasniegumiem dizaina izstrādē; 3)
Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības rekomendāciju;

 iepriekšējā izglītība: bakalaura grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība, vai
tai pielīdzināma augstākā izglītība vismaz 120 KP apjomā;
2.10.6. Tehnoloģiju inovācijas un dizains izglītībai (angļu valodā) – maģistra studiju
programma pilna laika klātienes studijām:
 studiju valoda: angļu;


konkursa vērtējuma aprēķināšanas formula: vidējā svērtā atzīme (20 x 10 = 200) +
noslēguma pārbaudījumu kopējā (vai vidējā) atzīme (20 x 10 = 200) + eseja studiju
motivācijas apliecinājumam (1 x 300 = 300) + iestājpārbaudījums (1 x 300 = 300).
Papildus iestājpārbaudījumam pretendents iesniedz dzīves gājuma aprakstu (CV) un, ja ir,
tad: 1) apliecinošu dokumentu par piedalīšanos ar referātu zinātniskajās konferencēs vai
par publikāciju/-ām zinātniskā izdevumā; 2) apliecinošu dokumentu par pieredzi, kas
gūta, izstrādājot digitālos mācību līdzekļus un izmantojot mācību tehnoloģisko
risinājumu, vai apliecinošu dokumentu par radošiem sasniegumiem dizaina izstrādē; 3)
Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības rekomendāciju;



iepriekšējā izglītība: bakalaura grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība, vai
tai pielīdzināma augstākā izglītība vismaz 120 KP apjomā;

 papildu nosacījums: angļu valodas prasme, kuru apliecina 1.13. punktā minēto
starptautisko angļu valodas testu rezultāti vai citi apliecinājumi par angļu valodas prasmi
vismaz B2 līmenī, vai vērtējums angļu valodā iepriekšējās izglītības dokumentā (atzīmei
jābūt ne zemākai kā 6 (10 ballu skalā)), vai vērtējums iestājpārbaudījumā, izņemot
gadījumus, kad iepriekšējā izglītība iegūta angļu valodā. Angļu valodas prasmes prasības
ārvalstniekiem, kuri iepriekšējo izglītību ieguvuši ārvalstīs, ir noteiktas 1.12. punktā.
2.11. Sociālo zinātņu fakultāte:
2.11.1. Bibliotēkzinātne un informācija – maģistra studiju programma pilna laika klātienes
studijām:


konkursa vērtējuma aprēķināšanas formula: iestājpārbaudījums (1 x 1000 = 1000); LU
bakalaura grādu bibliotēkzinātnē un informācijā ieguvušie var piedalīties konkursā ar

šādu vērtējuma aprēķināšanas formulu: vidējā svērtā atzīme (60 x 10 = 600) + noslēguma
pārbaudījumu kopējā (vai vidējā) atzīme (40 x 10 = 400);


iepriekšējā izglītība: bakalaura grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība, vai
tai pielīdzināma augstākā izglītība;



tiesības pretendēt uz ārpuskonkursa reģistrāciju: 2020./2021. akadēmiskā gada LU
bakalaura studiju programmas “Informācijas pārvaldība” absolventiem, kuriem vidējā
svērtā atzīme bakalaura studijās nav zemāka par 8 un bakalaura darba vērtējums nav
zemāks par 9 (teicami);



papildu nosacījums: dzīves gājuma apraksts (CV);

2.11.2. Diplomātija – maģistra studiju programma pilna laika klātienes studijām:
 konkursa vērtējuma aprēķināšanas formula: iestājpārbaudījums (1 x 1000 = 1000);
bakalaura grādu vai otrā līmeņa profesionālo augstāko izglītību politikas zinātnē
ieguvušie var piedalīties konkursā ar šādu vērtējuma aprēķināšanas formulu: vidējā svērtā
atzīme (60 x 10 = 600) + noslēguma pārbaudījumu kopējā (vai vidējā) atzīme (40 x 10 =
400);


iepriekšējā izglītība: bakalaura grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība, vai
tai pielīdzināma augstākā izglītība;



papildu nosacījums: dzīves gājuma apraksts (CV);

2.11.3. Komunikācijas zinātne – maģistra studiju programma pilna laika klātienes studijām:


konkursa vērtējuma aprēķināšanas formula: bakalaura darba atzīme (30 x 10 = 300) +
iestājpārbaudījums (1 x 700 = 700); LU bakalaura grādu komunikācijas zinātnē ieguvušie
var piedalīties konkursā ar šādu vērtējuma aprēķināšanas formulu: vidējā svērtā atzīme
(60 x 10 = 600) + noslēguma pārbaudījumu kopējā (vai vidējā) atzīme (40 x 10 = 400);



iepriekšējā izglītība: bakalaura grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība, vai
tai pielīdzināma augstākā izglītība;



tiesības pretendēt uz ārpuskonkursa reģistrāciju: 2020./2021. akadēmiskā gada LU
bakalaura studiju programmas “Komunikācijas zinātne” absolventiem, kuriem vidējā
svērtā atzīme bakalaura studijās nav zemāka par 8 un bakalaura darba vērtējums ir 10
(izcili);



papildu nosacījums: dzīves gājuma apraksts (CV);

2.11.4. Politikas zinātne – maģistra studiju programma pilna laika klātienes studijām:


konkursa vērtējuma aprēķināšanas formula: iestājpārbaudījums (1 x 1000 = 1000);
bakalaura grādu vai otrā līmeņa profesionālo augstāko izglītību politikas zinātnē
ieguvušie var piedalīties konkursā ar šādu vērtējuma aprēķināšanas formulu: vidējā svērtā
atzīme (60 x 10 = 600) + noslēguma pārbaudījumu kopējā (vai vidējā) atzīme (40 x 10 =
400);



iepriekšējā izglītība: bakalaura grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība, vai
tai pielīdzināma augstākā izglītība;



tiesības pretendēt uz ārpuskonkursa reģistrāciju: 2020./2021. akadēmiskā gada LU
bakalaura studiju programmas “Politikas zinātne” absolventiem, kuriem vidējā svērtā
atzīme bakalaura studijās nav zemāka par 8 un bakalaura darba vērtējums nav zemāks par
9 (teicami);



papildu nosacījumi: 1) personām, kurām bakalaura grāds ir iegūts citās zinātnes nozarēs
(nevis politikas zinātnē), maģistra studiju programmas apguves laikā ir papildus jāapgūst
kurss “Politikas teorijas pamatjautājumi” (2 kredītpunkti); 2) dzīves gājuma apraksts
(CV);

2.11.5. Socioloģija – maģistra studiju programma pilna laika klātienes studijām:


konkursa vērtējuma aprēķināšanas formula: iestājpārbaudījums (1 x 1000 = 1000); LU
bakalaura grādu socioloģijā ieguvušie var piedalīties konkursā ar šādu vērtējuma
aprēķināšanas formulu: vidējā svērtā atzīme (60 x 10 = 600) + noslēguma pārbaudījumu
kopējā (vai vidējā) atzīme (40 x 10 = 400);



iepriekšējā izglītība: bakalaura grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība, vai
tai pielīdzināma augstākā izglītība;



tiesības pretendēt uz ārpuskonkursa reģistrāciju: 2020./2021. akadēmiskā gada LU
bakalaura studiju programmas “Socioloģija” absolventiem, kuriem vidējā svērtā atzīme
bakalaura studijās nav zemāka par 8 un bakalaura darba vērtējums nav zemāks par 9
(teicami);



papildu nosacījums: dzīves gājuma apraksts (CV).

2.12. Teoloģijas fakultāte:
Teoloģija – maģistra studiju programma pilna laika klātienes studijām:
 konkursa vērtējuma aprēķināšanas formula: vidējā svērtā atzīme (60 x 10 = 600) +
noslēguma pārbaudījumu kopējā (vai vidējā) atzīme (40 x 10 = 400);
 iepriekšējā izglītība: bakalaura grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība, vai
tai pielīdzināma augstākā izglītība;
 tiesības pretendēt uz ārpuskonkursa reģistrāciju: 2020./2021. akadēmiskā gada LU
bakalaura studiju programmas “Teoloģija un reliģiju zinātne” absolventiem, kuriem
bakalaura darba vērtējums nav zemāks par 8 (ļoti labi) un vidējā svērtā atzīme bakalaura
studijās nav zemāka par 7,5.
2.13. Vēstures un filozofijas fakultāte:
2.13.1. Filozofija – maģistra studiju programma pilna laika klātienes studijām:


konkursa vērtējuma aprēķināšanas formula: iestājpārbaudījums (1 x 1000 = 1000);
papildu nosacījums iestājpārbaudījumam: jāiesniedz rakstisks pieteikums par iepriekš
apgūtām zināšanām un savu filozofisko interešu sfēru. Filozofijas bakalaura grādu vai
tam pielīdzināmu augstāko izglītību filozofijā ieguvušie var piedalīties konkursā ar šādu
vērtējuma aprēķināšanas formulu: vidējā svērtā atzīme (60 x 10 = 600) + noslēguma
pārbaudījumu kopējā (vai vidējā) atzīme (40 x 10 =400);



iepriekšējā izglītība: bakalaura grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība, vai
tai pielīdzināma augstākā izglītība;

2.13.2. Vēsture – maģistra studiju programma pilna laika klātienes studijām:


konkursa vērtējuma aprēķināšanas formula: iestājpārbaudījums (1 x 1000 = 1000);
vēstures bakalaura grādu vai otrā līmeņa profesionālo augstāko izglītību (vai tai
pielīdzināmu augstāko izglītību) vēsturē ieguvušie var piedalīties konkursā ar šādu
vērtējuma aprēķināšanas formulu: vidējā svērtā atzīme (60 x 10 = 600) + noslēguma
pārbaudījumu kopējā (vai vidējā) atzīme (40 x 10 =400);



iepriekšējā izglītība: bakalaura grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība (vai
tai pielīdzināma augstākā izglītība) humanitārajās, sociālajās vai izglītības zinātnēs;



piezīme: studiju programmā ir šādi studiju moduļi: jaunāko laiku vēsture; kultūras
mantojums; seno laiku, Viduslaiku un jauno laiku vēsture. Reģistrējoties studijām,
jānorāda modulis.

