2016/2017

Daugavpils Universitāte stabili ir Latvijas
labāko augstskolu pieciniekā. Mēs esam būtiski
modernizējuši savu infrastruktūru un studiju
programmu saturu. Daugavpils Universitātē ir
izveidotas mūsdienīgas laboratorijas un studiju
auditorijas, moderni mācību korpusi ar pievilcīgu
studiju vidi, kas pieejami ikvienam studēt gribētājam.
Katru gadu skolu absolventiem mēs piedāvājam
vairāk nekā 700 valsts ﬁnansētās budžeta vietas.
Mēs esam viena no zaļāk domājošajām
Latvijas universitātēm ar ilgtspējīgu skatu nākotnē.
DU darbība balstīta spēcīgās vēsturiskās tradīcijās.
2016. gads ir Daugavpils Universitātes 95. jubilejas
gads.
Mūsu absolventi jau tagad veiksmīgi attīsta
savu karjeru daudzos starptautiskos un vietējos
uzņēmumos, strādā augstskolās, zinātniskajos
institūtos, skolās Daugavpilī, citviet Latvijā un plašajā
pasaulē. Mūsu zinātnieki palīdz risināt Latvijas
uzņēmējiem un sabiedrībai būtiskus jautājumus,
studējošie iesaistās dažādos starptautiskos projektos
un apmaiņas programmās. Pie mums studē ārvalstu
studenti no daudzām pasaules valstīm. Mūsu
universitātē ir studentiska un internacionāla gaisotne,
kurā ikviens jaunietis var realizēt savas ieceres!

Nāc studēt Daugavpils Universitātē un iegūsti mūsdienīgu, kvalitatīvu,
konkurētspējīgu un pieprasītu augstāko izglītību!
Mēs esam tuvāk, nekā tev šķiet!

DU rektors akadēmiķis

profesors Arvīds Barševskis
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BIOLOĢIJA
AKADĒMISKĀ BAKALAURA
STUDIJU
PROGRAMMA
AKADĒMISKĀ
BAKALAURA
STUDIJU PROGRAMMA
VALSTS FINANSĒTĀS STUDIJU VIETAS

KĀPĒC STUDĒT BIOLOĢIJU?

MAKSAS STUDIJU VIETAS

Bioloģija ir 21. gadsimta zinātne! Tā ir daudzšķautnaina, interesanta un aizraujoša. Genētika, molekulāra
bioloģja, ekoloģija, biotehnoloģijas, bioķīmija, biofizika, dabas aizsardzība ir jaunu izaicinājumu priekšā, kurus
atrisināt var tikai kvalificēti biologi.

STUDIJU ILGUMS: 3 gadi
PILNA LAIKA STUDIJAS
IEGŪSTAMAIS AKADĒMISKAIS GRĀDS
dabaszinātņu bakalaurs bioloģijā
UZŅEMŠANAS PRASĪBAS
centralizētie eksāmeni:
- latviešu valodā
- pirmajā svešvalodā
papildu punkti tiks piešķirti par CE:
- bioloģijā
- ķīmijā
PROGRAMMAS DIREKTORE:
Dr. biol., asociētā profesore Inese Kokina
e-pasts: inese.kokina@du.lv
tālrunis: 65425452

Ekspedīcijas uz interesantākajām un mazizpētītākajām pasaules vai Latvijas vietām un ceļojumi virtuālajā
iekšūnas pasaulē ar elektronmikroskopu palīdzību, DNS analīze, un daudzas citas aizraujošas lietas – katrs
varēs realizēt savas intereses!

APGŪSTOT ŠO STUDIJU PROGRAMMU, TU VARĒSI:
- Kļūt par profesionālu speciālistu akvakultūrā - visstraujāk augošā tautsaimniecības nozarē Latvijā un
pasaulē un strādāt labi apmaksātā darba vieta mūsdienīgās akvakultūras ražotnēs;
- Kļūt par meža ekologu un, strādājot meža industrijā, prasmīgi integrēt biologa zināšanas ar apgūtajiem
mežsaimniecības pamatiem ilgtspējīgas eksportspējīgākās nozares attīstībai;
- Kļūt par konkurētspējīgu biologu un strādāt XXI gadsimta profesijā kādā no biotehnoloģiju, pārtikas
tehnoloģiju, biomedicīnas, dabas aizsardzības, augstākās izglītības, zinātnes un citu jomu uzņēmumiem vai
iestādēm;
- Veidot savu biznesu strauji augošā nozarē ar ļoti plašām attīstības iespējām un kļūt par darba devēju citiem
kolēģim;
- Varēsi izprast dabā notiekošos procesus un mazināt cilvēka saimnieciskās darbības ietekmi uz dabu, strādāt
ļoti interesantu, aizraujošu darbu, kas daudziem vienlaicīgi ir arī hobijs!

SEKMĪGI ABSOLVĒJOT PROGRAMMU, TU VARĒSI:
- Turpināt izglītību DU maģistra studiju programmās: BIOLOĢIJA, VIDES PLĀNOŠANA, SABIEDRĪBAS UN
IESTAŽU VADĪBA, IZGLĪTĪBA
(iegūstot kvalifikāciju „Bioloģijas un ķīmijas skolotājs” un „Bioloģijas un ģeogrāfijas skolotājs”);
- Turpināt biologa izglītību citās Latvijas un pasaules augstskolās.
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FIZIKA
AKADĒMISKĀ BAKALAURA STUDIJU PROGRAMMA
KĀPĒC STUDĒT FIZIKU?

VALSTS FINANSĒTĀS STUDIJU VIETAS

Fizika ir visu zinātņu zinātne! Tā ir dziļa, izpratni dodoša un daudzšķautnaina. Nanotehnoloģijas, funkcionāli
nanostrukturēti materiāli, hologrāfija, lāzeri, vakuums, elektronu un atomspēka mikroskopija, materiālu
apstrāde, procesu modelēšana, viss no Ņūtona līdz Novoselovam – apskati, kas lācītim vēderā līdz pat atomu
izšķirtspējai!

MAKSAS STUDIJU VIETAS

Apgūsti jaunākās tehnoloģijas nanozinātnē un materiālu izpētē no A līdz Z - te ir vienīgā vieta Latvijā, kur to var
izdarīt vienkopus! Arī jaunāko rūpniecisko materiālu lāzerapstrādes tehnoloģiju un fizikas pamatzināšanu
apguve tev dos lielu priekšrocību darba tirgū – tu būsi augstas klases speciālists, spējīgs veidot arī savu
ražojošo uzņēmumu.

APGŪSTOT ŠO STUDIJU PROGRAMMU, TU VARĒSI:
- studēt profesionālu un pieredzējušu docētāju vadībā, iegūt starptautiski atzītus sertifikātus (CISCO
Networking Academy Program, Managing and Maintaining a Microsoft Windows Server 2003 Environment,
Microsoft Access);
- gūt praktiskas pētnieciskās iemaņas DU un tās sadarbības augstskolu laboratorijās;
- iesaistīties studentu starptautiskajās apmaiņas programmās un studēt ārvalstu augstkolās (ERASMUS, E. M.
Čermakas fonds u.c.);
- kļūt par zinošu un konkurētspējīgu speciālistu fizikas jomā.

SEKMĪGI ABSOLVĒJOT PROGRAMMU, TU VARĒSI:
turpināt izglītību DU maģistra studiju programmās:
- «Fizika» (fizikas didaktika, cietvielu fizika un optisko sakaru fizika);
- «Izglītība», iegūstot kvalifikāciju «Fizikas un matemātikas skolotājs»;
- «Darba aizsardzība»;
- «Sabiedrības un iestāžu vadība»
vai arī citās augstskolās Latvijā un ārvalstīs.
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STUDIJU ILGUMS: 3 gadi
PILNA LAIKA STUDIJAS
IEGŪSTAMAIS AKADĒMISKAIS GRĀDS
dabaszinātņu bakalaurs fizikā
(nanotehnoloģijas vai materiālu
apstrādes tehnoloģijas)
UZŅEMŠANAS PRASĪBAS
centralizētie eksāmeni:
- latviešu valodā
- pirmajā svešvalodā
papildu punkti tiks piešķirti par CE:
- fizikā
PROGRAMMAS DIREKTORE:
Dr. paed., docente Lolita Jonāne
e-pasts: lolita.jonane@du.lv, dmf@du.lv
tālrunis: 65422302

FIZIOTERAPIJA
DATORZINĀTNES
AKADĒMISKĀ BAKALAURA
PROFESIONĀLĀ
BAKALAURA
STUDIJU
STUDIJU
PROGRAMMA
PROGRAMMA
AKADĒMISKĀ
BAKALAURA
STUDIJU PROGRAMMA
VALSTS FINANSĒTĀS STUDIJU VIETAS
MAKSAS STUDIJU VIETAS
STUDIJU ILGUMS:
ILGUMS 4 gadi
PILNA LAIKA STUDIJAS
IEGŪSTAMAIS
AKADĒMISKAIS
IEGŪSTAMĀ
KVALIFIKĀCIJA
UN GRĀDS
PROFESIONĀLAIS
GRĀDS
dabaszinātņu bakalaurs
datorzinātnēs
fizioterapeits, profesionālais bakalaurs
veselības aprūpē
centralizētie eksāmeni:
UZŅEMŠANAS
- latviešu valodāPRASĪBAS
un literatūrā
eksāmeni:
-centralizētie
pirmajā svešvalodā
- latviešu punkti
valodā tiks piešķirti
papildus
- pirmajā
par
CE: svešvalodā
punkti tiks piešķirti par CE:
-papildu
matemātikā
- bioloģijā
- ķīmijā
Dr. paed., asociētā profesore
PROGRAMMAS
DIREKTORE:
Nellija Bogdanova
Mg.
biol.,
lektore
Irēna
Kuņicka
e-pasts: nelly.bogdanova@du.lv
e-pasts: 65427814
irena.kunicka@du.lv
tālrunis:
tālruņi: 65425297; 65422302

Fizioterapeits
ir ārstniecības
persona – funkcionālais speciālists, kurš izvērtē vesela vai slima cilvēka fiziskās
STUDIJU LAIKĀ
TU APGŪSI:
veselības
stāvokli
un iespējamos
veselības
riskus
ikdienā,analizēt
izstrādā
tikaidabas
ieteikumus
rehabilitācijai,
bet arī
Klasiskās un
modernās
bioloģijas studiju
kursus,
iemācīsies
unne
risināt
aizsardzības
problēmas,
veselības
nostiprināšanai
un
saslimšanu
profilaksei
konkrētam
cilvēkam.
Fizioterapeits
prot
izvēlēties
un
pielietot
izprast komplicētu bioloģisko procesu likumsakarības zooloģijā, botānikā, ekoloģijā, ģenētikā, molekulārajā
atbilstošas
ārstēšanas metodes,
ārstniecisko
vingrošanu,
masāžas un manuālās terapijas elementus
bioloģijā, biotehnoloģijā,
fizioloģijāpiemēram,
un vēl daudzās
citās dzīvības
zinātnēs!
u.c.
FIZIOTERAPEITSŠO
STUDIJU
LAIKĀPROGRAMMU,
APGŪST INTERESANTUS
STUDIJU KURSUS, KURI:
APGŪSTOT
STUDIJU
TU VARĒSI:

- palīdz izprast cilvēka organisma darbības pamatus;
- Kļūt par profesionālu speciālistu akvakultūrā - visstraujāk augošā tautsaimniecības nozarē Latvijā un
- iepazīstina ar dažādām slimībām un cilvēka funkcionēšanas traucējumiem;
pasaulē un strādāt labi apmaksātā darba vieta mūsdienīgās akvakultūras ražotnēs;
- iemāca sekmīgi palīdzēt veseliem cilvēkiem saglabāt veselību, bet slimiem cilvēkiem – veselību atgūt;
- Kļūt par meža ekologu un, strādājot meža industrijā, prasmīgi integrēt biologa zināšanas ar apgūtajiem
- palīdz veikt interesantus pētījumus veselības aprūpes jomā, izstrādājot studiju darbus un bakalaura darbu
mežsaimniecības pamatiem ilgtspējīgas eksportspējīgākās nozares attīstībai;
katedras laboratorijās un veselības aprūpes iestādēs.
- Kļūt par konkurētspējīgu biologu un strādāt XXI gadsimta profesijā kādā no biotehnoloģiju, pārtikas
tehnoloģiju,
biomedicīnas,
aizsardzības,
augstākās
izglītības,
zinātnes
un citu jomu
uzņēmumiem
vai
Fizioterapeits
var strādāt dabas
veselības
aprūpes, sociālās
aprūpes
un izglītības
iestādēs,
veselības
un SPA centros,
iestādēm;
sporta klubos un komandās, fizioterapeitu privātpraksēs, kā arī iegūt fizioterapeita sertifikātu un uzsākt savu
-privātpraksi.
Veidot savu biznesu strauji augošā nozarē ar ļoti plašām attīstības iespējām un kļūt par darba devēju citiem
kolēģim;
Fizioterapeits var turpināt izglītību atbilstošās ar veselības aprūpi saistītās maģistra studiju programmās Latvijā un
-ES.
Varēsi izprast dabā notiekošos procesus un mazināt cilvēka saimnieciskās darbības ietekmi uz dabu, strādāt
ļoti
interesantu,
aizraujošu
darbu, kas daudziem
ir arī
hobijs!
Papildus
vari ieskatīties
Fizioterapeitu
asociācijasvienlaicīgi
mājas lapā
www.fizioterapeitiem.lv

SEKMĪGI ABSOLVĒJOT PROGRAMMU, TU VARĒSI:
- Turpināt izglītību DU maģistra studiju programmās: BIOLOĢIJA, VIDES PLĀNOŠANA, SABIEDRĪBAS UN
IESTAŽU VADĪBA, IZGLĪTĪBA
(iegūstot kvalifikāciju „Bioloģijas un ķīmijas skolotājs” un „Bioloģijas un ģeogrāfijas skolotājs”);
- Turpināt biologa izglītību citās Latvijas un pasaules augstskolās.
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INFORMĀCIJAS
TEHNOLOĢIJAS

PROFESIONĀLĀ BAKALAURA STUDIJU PROGRAMMA
VALSTS FINANSĒTĀS STUDIJU VIETAS

KĀPĒC STUDĒT INFORMĀCIJAS TEHNOLOĢIJAS?
Mūsdienās informācijas tehnoloģijas ir iekļāvušās visās sabiedrības dzīves jomās, radot neatgriezenisku
ietekmi biznesā, profesionālajā jomā, privātajā dzīvē. Tās ir mainījušas sazināšanās veidus, informācijas
apmaiņas principus, attiecību formas. Informācijas tehnoloģiju izmantošana dod iespēju būtiski paaugstināt
valsts iestāžu un komercuzņēmumu darba efektivitāti, kas ir ļoti svarīgi tirgus konkurences apstākļos.
Darbs informācijas tehnoloģiju jomā – tā ir ļoti interesanta, daudzpusīga un radoša darbošanās, kur
novērojama humanitāro un inženierzinātņu simbioze.
Mūsdienu darba tirgū IT speciālistiem ir stabils pieprasījums un, kas nav mazsvarīgi, - parasti viņu darba
atalgojums ir divreiz lielāks par vidējo atalgojumu valstī. Un finansiāli veiksmīgākie cilvēki – tie ir nevis baņķieri
vai naftas magnāti, bet IT jomas pārstāvji.

KUR IT SPECIĀLISTS VAR STRĀDĀT?
Pieprasījums pēc izglītotiem informācijas tehnoloģiju speciālistiem, t.sk. programmēšanas inženieriem, Latvijā
pārsniedz piedāvājumu. Mūsdienu darba tirgus un studiju programmās studējošo un absolventu reālo darba
vietu analīze ļauj izveidot šādas darba devēju grupas:
- firmas, kas nodarbojas ar programmnodrošinājuma izstrādi un pakalpojumu sniegšanu informācijas
tehnoloģiju jomā;
- izglītības sistēmas iestādes: skolas, augstskolas, koledžas, mācību centri;
- organizācijas, kas aktīvi izmanto IT: pašvaldību organizācijas, bankas.
Absolventi strādā IT jomā arī kā pašnodarbinātās personas vai dibina savus uzņēmumus.

SEKMĪGI ABSOLVĒJOT PROGRAMMU, TU VARĒSI:
turpināt izglītību DU maģistra studiju programmās:
- «Datorzinātnes»;
- «Izglītība», iegūstot kvalifikāciju «Matemātikas un informātikas skolotājs»;
- «Sabiedrības un iestāžu vadība» vai arī citās augstskolās Latvijā un ārvalstīs.
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MAKSAS STUDIJU VIETAS
STUDIJU ILGUMS: 4 gadi
PILNA LAIKA STUDIJAS
IEGŪSTAMĀ KVALIFIKĀCIJA UN
PROFESIONĀLAIS GRĀDS
programmēšanas inženieris vai
loģistikas struktūrvienības vadītājs,
profesionālais bakalaurs informācijas
tehnoloģijās
UZŅEMŠANAS PRASĪBAS
centralizētie eksāmeni:
- latviešu valodā
- pirmajā svešvalodā
papildu punkti tiks piešķirti par:
- CE matemātikā
- eksāmenu/ ieskaiti atestātā
informātikā/ lietišķajā informātikā
PROGRAMMAS DIREKTORE:
Mg. paed., lektore Ieva Boļakova
e-pasts: ieva.bolakova@du.lv
tālrunis: 65427814

INFORMĀCIJAS

DATORZINĀTNES
TEHNOLOĢIJAS
1.LĪMEŅA PROFESIONĀLĀS
AUGSTĀKĀS
IZGLĪTĪBAS
STUDIJU
AKADĒMISKĀ
BAKALAURA
STUDIJU
PROGRAMMA
AKADĒMISKĀ
BAKALAURA
STUDIJUPROGRAMMA
PROGRAMMA
VALSTS FINANSĒTĀS STUDIJU VIETAS

STUDIJU LAIKĀ TU APGŪSI:

MAKSAS STUDIJU VIETAS

prasmes
informācijas
tehnoloģiju
nozares
tehnisko
dokumentāciju;
veikt datorsistēmu
un
Klasiskāslietot
un modernās
bioloģijas
studiju
kursus,standartus
iemācīsiesun
analizēt
un risināt
dabas aizsardzības
problēmas,
izprast komplicētu
bioloģisko
procesu
likumsakarības
zooloģijā,
botānikā,un
ekoloģijā,
ģenētikā,
molekulārajā
datortīklu
projektēšanu,
kā arī veikt
esošās
datortehnikas,
programmatūras
esošā datortīkla
inventarizāciju;
bioloģijā,iekārtu
biotehnoloģijā,
fizioloģijādarba
un vēl daudzās
citās
dzīvības zinātnēs!
ievērot
ekspluatācijas,
drošības,
ugunsdrošības,
elektrodrošības un apkārtējās vides
aizsardzības noteikumus; veikt sīkus datortehnikas remontdarbus, instalēt un konﬁgurēt programmatūru,
uzstādīt un konﬁgurēt datortehniku; veikt esošās datortehnikas, programmatūras un esošā datortīkla
APGŪSTOT
ŠO STUDIJU PROGRAMMU, TU VARĒSI:
inventarizāciju; administrēt datortīkla servisus un datņu sistēmu; izmantot progresīvo darba pieredzi un
-jaunākos
Kļūt partehniskos
profesionālu
speciālistu akvakultūrā - visstraujāk augošā tautsaimniecības nozarē Latvijā un
risinājumus.
pasaulē un strādāt labi apmaksātā darba vieta mūsdienīgās akvakultūras ražotnēs;
- Kļūt par meža ekologu un, strādājot meža industrijā, prasmīgi integrēt biologa zināšanas ar apgūtajiem
SEKMĪGI ABSOLVĒJOT PROGRAMMU, TU VARĒSI:
mežsaimniecības pamatiem ilgtspējīgas eksportspējīgākās nozares attīstībai;
izglītību
Daugavpils Universitātē
arī citās
augstskolās
un ārzemēs.
-turpināt
Kļūt par
konkurētspējīgu
biologu un vai
strādāt
XXI
gadsimta Latvijā
profesijā
kādā no biotehnoloģiju, pārtikas
tehnoloģiju, biomedicīnas, dabas aizsardzības, augstākās izglītības, zinātnes un citu jomu uzņēmumiem vai
iestādēm;
- Veidot savu biznesu strauji augošā nozarē ar ļoti plašām attīstības iespējām un kļūt par darba devēju citiem
kolēģim;
- Varēsi izprast dabā notiekošos procesus un mazināt cilvēka saimnieciskās darbības ietekmi uz dabu, strādāt
ļoti interesantu, aizraujošu darbu, kas daudziem vienlaicīgi ir arī hobijs!

STUDIJU ILGUMS:
ILGUMS 42 gadi
gadi
PILNA LAIKA STUDIJAS
IEGŪSTAMAIS
AKADĒMISKAIS GRĀDS
IEGŪSTAMĀ
KVALIFIKĀCIJA
Datorsistēmu
un datortīklu
dabaszinātņu bakalaurs
datorzinātnēs
administrators
centralizētie eksāmeni:
UZŅEMŠANAS
- latviešu valodāPRASĪBAS
un literatūrā
izglītība
-vidējā
pirmajā
svešvalodā
centralizētie
eksāmeni:
papildus
punkti
tiks piešķirti
- latviešu
par
CE: valodā
pirmajā svešvalodā
- matemātikā
papildus punkti tiks piešķirti par:
- CE matemātikā
-Dr.
CEpaed.,
ﬁzikāasociētā profesore
Bogdanova
-Nellija
eksāmenu
/ ieskaiti atestātā
e-pasts: nelly.bogdanova@du.lv
informatikā
/ lietišķajā informātikā
tālrunis: 65427814
PROGRAMMAS DIREKTORE:
Dr.phys., docente Svetlana Ignatjeva
e-pasts: svetlana.ignatjeva@du.lv
tālrunis: 65427814, 65422302
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ĶĪMIJA
AKADĒMISKĀ BAKALAURA STUDIJU PROGRAMMA
KĀPĒC STUDĒT ĶĪMIJU?

VALSTS FINANSĒTĀS STUDIJU VIETAS

Ja Tevi interesē dabā notiekošie procesi, ja Tev patīk izzināt, novērot, eksperimentēt, tad droši nāc un iekļaujies
kuplajā Daugavpils Universitātes studentu pulkā!
Studiju laikā Tevi gaida interesantas lekcijas un laboratorijas darbi, patstāvīgie pētnieciskie darbi, aizraujošas
prakses un ekskursijas.

MAKSAS STUDIJU VIETAS
STUDIJU ILGUMS: 3 gadi
PILNA LAIKA STUDIJAS
IEGŪSTAMAIS AKADĒMISKAIS GRĀDS

Tu apgūsi zinātnisku pamatu profesionālajai darbībai, attīstīsi savas spējas un dotības, kā arī prasmi strādāt
komandā vai patstāvīgi risināt problēmas.

dabaszinātņu bakalaurs ķīmijā
(atjaunojamo resursu ķīmijā vai
praktiskā bioanalītikā)

KUR ĶĪMIĶIS VAR STRĀDĀT?

UZŅEMŠANAS PRASĪBAS
centralizētie eksāmeni:
- latviešu valodā
- pirmajā svešvalodā
papildu punkti tiks piešķirti par CE:
- ķīmijā
- bioloģijā

- Augstskolās un Zinātniskajos institūtos Latvijā un ārvalstīs
- Ķīmiskajās laboratorijās un ar ķīmiju saistītās rūpnieciskās nozarēs
- Tu vari veidot arī savu uzņēmumu un kļūt par darba devēju citiem. Studiju laikā mēs iemācīsim, kā to darīt!
- Valsts pārvaldē – dažādās dabas aizsardzības un vides institūcijās, inspekcijās, kriminālistikas laboratorijās, Lauku atbalsta dienesta struktūrās u.c.
- Turpinot izglītību, vari iegūt ķīmijas skolotāja profesiju
- Un daudz, daudz kur citur

PROGRAMMAS DIREKTORS:
Dr. chem., asoc.prof. Sergejs Osipovs
e-pasts: sergejs.osipovs@du.lv
tālrunis: 65422302

SEKMĪGI ABSOLVĒJOT PROGRAMMU, TU VARĒSI:
turpināt izglītību DU maģistra studiju programmās: «Izglītība», iegūstot kvalifikāciju «Bioloģijas un ķīmijas
skolotājs» vai «Ģeogrāfijas un ķīmijas skolotājs», «Darba aizsardzība», «Sabiedrības un iestāžu vadība»;
studēt citās augstskolās Latvijā un ārvalstīs; iekļauties Latvijas un ES darba tirgū, piedāvājot savas ķīmijas
zināšanas un prasmes atjaunojamo resursu vai praktiskās bioanalītikas jomā.
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MATEMĀTIKA
AKADĒMISKĀ BAKALAURA
STUDIJU
PROGRAMMA
AKADĒMISKĀ
BAKALAURA
STUDIJU PROGRAMMA
VALSTS FINANSĒTĀS STUDIJU VIETAS

KĀPĒC STUDĒT MATEMĀTIKU?

MAKSAS STUDIJU VIETAS

Daudzu dabas un sociālo procesu izpēte visbiežāk reducējas uz matemātisko modeļu izpēti. Attiecīgo procesu
matemātiskie modeļi ņem vērā tikai daļu no parametriem, no kuriem ir atkarīgs attiecīgais process. Jo vairāk
parametru tiek ņemts vērā, jo matemātiskais modelis ir sarežģītāks. Matemātiķi analītiski vai skaitliski (lietojot
speciālas datorprogrammas) analizē modeļus un tādējādi spēj prognozēt, piemēram, to dinamiku.

STUDIJU ILGUMS: 3 gadi
PILNA LAIKA STUDIJAS
IEGŪSTAMAIS AKADĒMISKAIS GRĀDS
dabaszinātņu bakalaurs matemātikā

APGŪSTOT ŠO STUDIJU PROGRAMMU, TU VARĒSI:

UZŅEMŠANAS PRASĪBAS
centralizētie eksāmeni:
- latviešu valodā
- pirmajā svešvalodā
papildu punkti tiks piešķirti:
- par CE matemātikā
-DU Jauno matemātiķu skolas
dalībniekiem

-

PROGRAMMAS DIREKTORS:
Dr. math., asociētais profesors
Armands Gricāns
e-pasts: armands.gricans@du.lv
tālrunis: 65422302

turpināt izglītību DU maģistra studiju programmās:
- «Matemātika» (Diferenciālvienādojumi, modernā elementārā matemātika un matemātikas didaktika);
- «Izglītība», iegūstot kvalifikāciju «Matemātikas un informātikas skolotājs»;
- «Sabiedrības un iestāžu vadība»
vai arī citās augstskolās Latvijā un ārvalstīs;
- iekļauties Latvijas un ES darba tirgū, piedāvājot savas matemātiskās un informācijas tehnoloģiju zināšanas un
prasmes dažādu tehnoloģisko un sabiedrības procesu modelēšanai.

studēt profesionālu un pieredzējušu docētāju vadībā;
veikt pētniecisko darbu matemātikā;
iesaistīties studentu starptautiskajās apmaiņas programmās un studēt ārvalstu augstskolās;
kļūt par zinošu un konkurētspējīgu speciālistu matemātikas jomā.

SEKMĪGI ABSOLVĒJOT PROGRAMMU, TU VARĒSI:
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VIDES ZINĀTNE
AKADĒMISKĀ BAKALAURA STUDIJU PROGRAMMA
VALSTS FINANSĒTĀS STUDIJU VIETAS

KĀPĒC STUDĒT VIDES ZINĀTNI?
“Mēs neesam mantojuši šo zemi no saviem senčiem, bet gan esam aizņēmušies to no saviem bērniem, ” tā
skan Ziemeļamerikas Krī cilts indiāņu sakāmvārds, un mūsu uzdevums ir saglabāt nākamajām paaudzēm šo
brīnišķīgo planētu – Zeme. Vides zinātne ir jauna un multidisciplināra dabaszinātņu nozare, kas ietver sevī
ekoloģijas, ģeogrāfijas, ģeoloģijas, bioloģijas, ķīmijas, augsnes zinātnes un klimatoloģijas zināšanas un uz to
pamata pēta apkārtējo vidi un meklē efektīvus ceļus, kā atrisināt globālās un lokālās vides problēmas. Latvijā un
Eiropā ir nepieciešami speciālisti, kuri ir spējīgi veikt vispusīgu šo būtisko jautājumu analīzi un izstrādāt
risinājumus vides problēmu cēloņu novēršanai un negatīvo seku ietekmes mazināšanai nākotnē.

APGŪSTOT ŠO STUDIJU PROGRAMMU, TU VARĒSI:
studēt profesionālu un pieredzējušu docētāju vadībā; gūt praktiskās iemaņas laboratorijas darbos un lauka
kursu laikā, strādāt ar modernu zinātnisko aprīkojumu DU zinātniskajos institūtos; iesaistīties studentu
starptautiskajās apmaiņas programmās un studēt ārvalstu augstskolās (ERASMUS+, E. M. Čermakas fonds
u.c.); kļūt par starptautiskajā darba tirgū konkurētspējīgu speciālistu ar vispusīgām, mūsdienu līmenim
atbilstošām zināšanām vides zinātnē.

SEKMĪGI ABSOLVĒJOT PROGRAMMU, TU VARĒSI:
- turpināt izglītību DU maģistra studiju programmās: «Vides plānošana»; «Bioloģija»; «Izglītība», iegūstot
kvalifikāciju «Bioloģijas un ķīmijas skolotājs» vai «Ģeogrāfijas un ķīmijas skolotājs»; «Darba aizsardzība»;
«Sabiedrības un iestāžu vadība»; vai arī citās augstskolās Latvijā un ārvalstīs;
- strādāt: vides aizsardzībā (Dabas aizsardzības pārvaldē, Valsts Vides dienestā u.c.); Latvijas ģeotelpiskās
informācijas aģentūrā; dažāda līmeņa pašvaldībās un struktūrvienībās - plānošanas nodaļā, reģionālās
attīstības nodaļās; vides konsultāciju birojos u.c.
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MAKSAS STUDIJU VIETAS
STUDIJU ILGUMS: 3 gadi
PILNA LAIKA STUDIJAS
IEGŪSTAMAIS AKADĒMISKAIS GRĀDS
dabaszinātņu bakalaurs vides zinātnē
UZŅEMŠANAS PRASĪBAS
centralizētie eksāmeni:
- latviešu valodā
- pirmajā svešvalodā
papildu punkti tiks piešķirti par:
- CE bioloģijā;
- CE ķīmijā;
- eksāmenu atestātā ģeogrāfijā
PROGRAMMAS DIREKTORS:
Dr. geol., docents Juris Soms
e-pasts: juris.soms@du.lv
tālrunis: 65422302

HUMANITĀRĀ FAKULTĀTE
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AUSTRUMEIROPAS KULTŪRAS
UN BIZNESA SAKARI

AKADĒMISKĀ BAKALAURA STUDIJU PROGRAMMA
VALSTS FINANSĒTĀS STUDIJU VIETAS

STUDIJU LAIKĀ TU APGŪSI:

MAKSAS STUDIJU VIETAS

mākslas zinātnes pamatus; kultūras vēsturi un teoriju, kultūras semiotiku; Austrumeiropas biznesa sakarus un
biznesa vidi; valsts studijas; menedžmentu; Latvijas, Lietuvas, Polijas, Krievijas un Baltkrievijas
komerctiesības; Austrumeiropas valstu ekonomiku; projektu vadību; u.c.

PILNA LAIKA STUDIJAS

APGŪSTOT ŠO STUDIJU PROGRAMMU, TU VARĒSI:

IEGŪSTAMAIS AKADĒMISKAIS GRĀDS
humanitāro zinātņu bakalaurs
Austrumeiropas kultūras studijās

- studēt profesionālu un pieredzējušu docētāju vadībā;
- gūt teorētiskās un praktiskās iemaņas Austrumeiropas valstu kultūras un biznesa vadībā;
- iesaistīties studentu starptautiskajās apmaiņas programmas un studēt ārvalstu augstskolās atbilstoši
noslēgtajiem līgumiem (ERASMUS+, E. M. Čermakas fonds u.c.);
- kļūt par starptautiskajā darba tirgū konkurētspējīgu speciālistu ar vispusīgām, mūsdienu līmenim atbilstošām
zināšanām Austrumeiropas kultūras un biznesa jomā.

SEKMĪGI ABSOLVĒJOT PROGRAMMU, TU VARĒSI:
turpināt izglītību DU maģistra studiju programmās:
- «Starpkultūru attiecības»
- «Vēsture»
- «Sabiedrības un iestāžu vadība» vai arī citās augstskolās Latvijā un ārvalstīs
- strādāt dažāda veida Latvijas vai Austrumeiropas valsts uzņēmumos un iestādēs kultūras un biznesa jomā.
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STUDIJU ILGUMS: 3 gadi

UZŅEMŠANAS PRASĪBAS
centralizētie eksāmeni:
- latviešu valodā
- pirmajā svešvalodā
papildu punkti tiks piešķirti:
- par CE vēsturē
- par eksāmenu atestātā kultūras
vēsturē vai kulturoloģijā
- par eksāmenu atestātā biznesa
ekonomiskajos pamatos
- DU Interešu izglītības skolas
«Humanitārā akadēmija jauniešiem»
dalībniekiem
- JAL sertifikāta ieguvējiem
PROGRAMMAS DIREKTORE:
Dr. philol., asociētā profesore Anna
Stankeviča
e-pasts: annastankevica@inbox.lv
tālrunis: 65424238

FILOLOĢIJA
(ANGĻU FILOLOĢIJA)

PROGRAMMA PAREDZ ARĪ LATVIEŠU, VĀCU,
ZVIEDRU, FRANČU, SPĀŅU, KRIEVU VAI POĻU VALODAS
KĀ OTRĀS VALODAS APGUVI

AKADĒMISKĀ BAKALAURA
STUDIJU
PROGRAMMA
AKADĒMISKĀ
BAKALAURA
STUDIJU PROGRAMMA
VALSTS FINANSĒTĀS STUDIJU VIETAS

STUDIJU LAIKĀ TU APGŪSI:

MAKSAS STUDIJU VIETAS
STUDIJU ILGUMS: 3 gadi
PILNA LAIKA STUDIJAS
IEGŪSTAMAIS AKADĒMISKAIS GRĀDS
humanitāro zinātņu bakalaurs
filoloģijā (angļu filoloģijā)
UZŅEMŠANAS PRASĪBAS
centralizētie eksāmeni:
- latviešu valodā
- pirmajā svešvalodā
papildu punkti tiks piešķirti:
studiju programmā „Filoloģija (angļu filoloģija
ar vācu valodu)” par CE vācu valodā;
studiju programmā „Filoloģija (angļu filoloģija
ar franču valodu)” par CE franču valodā;
studiju programmā „Filoloģija (angļu filoloģija
ar krievu valodu)” par CE krievu valodā,
eksāmenu atestātā krievu valodā un/vai
literatūrā;
DU Interešu izglītības skolas „Humanitārā
akadēmija jauniešiem” dalībniekiem.

- studiju kursus lingvistikā: ievads valodniecībā, latīņu valoda, ievads ģermānistikā, angļu valodas fonētika un
fonoloģija, leksikoloģija un frazeoloģija, sistēmiskā gramatika, angļu valodas ortogrāfija, funkcionālā
gramatika, normatīvā gramatika, teksta lingvistiskā analīze, angļu valodas vēsture, ievads sociolingvistiskā
u.c.
- studiju kursus literatūrzinātnē: ievads literatūrzinātnē, literārā darba analīze, Britu un ASV literatūra līdz 19.
gs., 19. gs. britu un ASV literatūra, 20. gs. britu un ASV literatūra, literārā teksta interpretācija u.c.
- otro valodu: vācu, zviedru, franču, poļu, latviešu, krievu vai spāņu.

SEKMĪGI ABSOLVĒJOT PROGRAMMU, TU VARĒSI:
turpināt izglītību DU maģistra studiju programmās:
- «Filoloģija (angļu vai salīdzināmā filoloģija)»;
- «Starpkultūru attiecības»;
- «Tulks, tulkotājs»;
- «Izglītība», iegūstot vienu no kvalifikācijām «Angļu valodas un vācu vai franču, vai zviedru, vai spāņu, vai poļu
valodas skolotājs»;
- «Sabiedrības un iestāžu vadība»;
vai arī citās augstskolās Latvijā un ārvalstīs.

PROGRAMMAS DIREKTORE:
Dr. philol., docente Ilze oļehnoviča
e-pasts: ilze.olehnovica@du.lv
tālrunis: 65422994
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PROGRAMMA PAREDZ ARĪ LATVIEŠU, ANGĻU, VĀCU, SPĀŅU, FRANČU
VAI ZVIEDRU,POĻU VALODAS KĀ OTRĀS VALODAS APGUVI

FILOLOĢIJA
(KRIEVU FILOLOĢIJA)

AKADĒMISKĀ BAKALAURA STUDIJU PROGRAMMA
VALSTS FINANSĒTĀS STUDIJU VIETAS

STUDIJU LAIKĀ TU APGŪSI:
slāvu mitoloģiju un krievu folkloru; literatūrzinātni; krievu literatūras un kultūras vēsturi; Rietumeiropas
literatūras vēsturi; mūsdienu krievu literāro valodu; ievadu valodniecībā; teksta lingvistiku un lingvopoētiku;
senslāvu valodu u.c.
Ir iespēja izvēlēties kombināciju ar otro valodu: angļu, vācu, spāņu, franču, poļu, latviešu vai zviedru.

APGŪSTOT ŠO STUDIJU PROGRAMMU, TU VARĒSI:
- studēt profesionālu un pieredzējušu docētāju vadībā, jo studiju kursu apguvi nodrošina gan teorētiķi, gan
praktiķi;
- studēt ārvalstīs atbilstoši noslēgtajiem līgumiem (ERASMUS+, E. M. Čermakas fonds u.c.);
- kļūt par kompetentu speciālistu filoloģijas jomā.

SEKMĪGI ABSOLVĒJOT PROGRAMMU, TU VARĒSI:
turpināt izglītību DU maģistra studiju programmās:
- «Filoloģija (krievu vai salīdzināmā filoloģija)»;
- «Starpkultūru attiecības»;
- «Izglītība», iegūstot kvalifikāciju «Krievu valodas un literatūras skolotājs»;
- «Sabiedrības un iestāžu vadība»
-vai arī citās augstskolās Latvijā un āvalstīs.

MAKSAS STUDIJU VIETAS
STUDIJU ILGUMS: 3 gadi
PILNA LAIKA STUDIJAS
IEGŪSTAMAIS AKADĒMISKAIS GRĀDS
humanitāro zinātņu
bakalaurs filoloģijā (krievu filoloģijā)
UZŅEMŠANAS PRASĪBAS
centralizētie eksāmeni:
- latviešu valodā un literatūrā
- pirmajā svešvalodā
papildu punkti tiks piešķirti:
studiju programmā „Filoloģija (krievu
filoloģija ar angļu valodu)” par CE
angļu valodā;
studiju programmā „filoloģija ( krievu
filoloģija ar vācu valodu)” par CE
vācu valodā;
studiju programmā „Filoloģija
(krievu filoloģija ar franču valodu)”
par CE franču valodā;
- par eksāmenu atestātā krievu
valodā un/vai literatūrā;
DU interešu izglītības skolas
„Humanitārā akadēmija jauniešiem”
dalībniekiem.
PROGRAMMAS DIREKTORE:
Dr. philol., docente Inna Dvorecka
e-pasts: inna.dvorecka@du.lv
tālrunis: 65424238
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FILOLOĢIJA
(LATVIEŠU FILOLOĢIJA)

PROGRAMMA PAREDZ ARĪ , ANGĻU, VĀCU, SPĀŅU, KRIEVU, POĻU, FRANČU
VAI ZVIEDRU VALODAS KĀ OTRĀS VALODAS APGUVI

AKADĒMISKĀ BAKALAURA
STUDIJU
PROGRAMMA
AKADĒMISKĀ
BAKALAURA
STUDIJU PROGRAMMA
VALSTS FINANSĒTĀS STUDIJU VIETAS

STUDIJU LAIKĀ TU APGŪSI:

MAKSAS STUDIJU VIETAS

- mūsdienu latviešu valodas kursus;
- latviešu un ārzemju literatūras vēstures kursus un Eiropas literāros virzienus Latvijā;
- latgaliešu rakstu valodu un literatūru;
- baltu mītoloģiju un latviešu folkloru;
- darījumu tekstu valodu u.c.
- ir iespēja izvēlēties kombināciju ar otro valodu: angļu, vācu, spāņu, franču, poļu, krievu vai zviedru.

STUDIJU ILGUMS: 3 gadi
PILNA LAIKA STUDIJAS
IEGŪSTAMAIS AKADĒMISKAIS GRĀDS
humanitāro zinātņu bakalaurs filoloģijā
(latviešu filoloģijā)
UZŅEMŠANAS PRASĪBAS
centralizētie eksāmeni:
- latviešu valodā
- pirmajā svešvalodā
papildu punkti tiks piešķirti:
studiju programmā „Filoloģija (latviešu
filoloģija ar angļu valodu)” par CE angļu
valodā;
studiju programmā „Filoloģija (latviešu
filoloģija ar vācu valodu)” par CE vācu valodā;
studiju programmā „Filoloģija (latviešu
filoloģija ar franču valodu)” par CE franču
valodā;
studiju programmā „Filoloģija (latviešu
filoloģija ar krievu valodu)” par CE krievu
valodā, eksāmenu atestātā krievu valodā
un/vai literatūrā;
DU Interešu izglītības skolas „Humanitārā
akadēmija jauniešiem” dalībniekiem;

PROGRAMMAS DIREKTORE:
Dr. philol., profesore Vilma Šaudiņa
e-pasts: vilma.saudina@du.lv
tālrunis: 65424238

APGŪSTOT ŠO STUDIJU PROGRAMMU, TU VARĒSI:
- studēt profesionālu un pieredzējušu docētāju vadībā, jo studiju kursu apguvi nodrošina gan teorētiķi, gan
praktiķi;
- gūt praktiskās iemaņas dialektoloģijas un folkloras prakses laikā;
- studēt ārvalstu augstskolās atbilstoši noslēgtajiem līgumiem (ERASMUS+, E. M. Čermakas fonds u.c.
projektos);
- kļūt par kompetentu speciālistu filoloģijas jomā.

SEKMĪGI ABSOLVĒJOT PROGRAMMU, TU VARĒSI:
turpināt izglītību DU maģistra studiju programmās:
- «Filoloģija (latviešu vai salīdzināmā filoloģija)»;
- «Starpkultūru attiecības»;
-«Izglītība», iegūstot kvalifikāciju «Latviešu valodas un literatūras skolotājs»;
- «Sabiedrības un iestāžu vadība»
studēt citās augstskolās Latvijā un ārvalstīs.
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VĒSTURE (VĒSTURE VAI
KULTŪRAS VĒSTURE)

AKADĒMISKĀ BAKALAURA STUDIJU PROGRAMMA
VALSTS FINANSĒTĀS STUDIJU VIETAS

STUDIJU LAIKĀ TU APGŪSI:
- pasaules vēstures pamatkursu: senie, viduslaiki, jaunie un jaunākie laiki;
- pasaules reģionu un valstu vēsturi: Ziemeļvalstis, Baltijas valstis, Polija, slāvu tautas;
- Latgales vēsturi, novadpētniecību;
- historiogrāfiju un avotmācību, tostarp arī mutvārdu vēsturi; u.c.

APGŪSTOT ŠO STUDIJU PROGRAMMU, TU VARĒSI:
- studēt profesionālu un pieredzējušu docētāju vadībā, jo studiju kursu apguvi nodrošina gan teorētiķi, gan
praktiķi;
- gūt praktiskās iemaņas Mutvārdu Vēstures un Novadpētniecības prakses laikā;
- studēt ārvalstīs atbilstoši noslēgtajiem līgumiem (ERASMUS+, E. M. Čermakas fonds u.c.);
- kļūt par kompetentu speciālistu vēstures jomā.

SEKMĪGI ABSOLVĒJOT PROGRAMMU, TU VARĒSI:
turpināt izglītību DU maģistra studiju programmās:
- «Vēsture»;
- «Starpkultūru attiecības»;
- «Izglītība», iegūstot vienu no kvalifikācijām «Vēstures un sociālo zinību vai kulturoloģijas skolotājs»;
- «Sabiedrības un iestāžu vadība»
vai arī citās augstskolās Latvijā un ārvalstīs.

19

MAKSAS STUDIJU VIETAS
STUDIJU ILGUMS: 3 gadi
PILNA LAIKA STUDIJAS
IEGŪSTAMAIS AKADĒMISKAIS GRĀDS
humanitāro zinātņu bakalaurs vēsturē ar
specializāciju vēsturē vai kultūras vēsturē
UZŅEMŠANAS PRASĪBAS
centralizētie eksāmeni:
- latviešu valodā
- pirmajā svešvalodā
papildu punkti tiks piešķirti:
- par CE vēsturē
- par eksāmena atzīmi atestātā ģeogrāfijā,
politikā un tiesībās, filosofijā, kultūras
vēsturē vai kulturoloģijā
- DU Interešu izglītības skolas «Humanitārā
akadēmija jauniešiem» dalībniekiem
PROGRAMMAS DIREKTORE:
Dr. soc. sc., docente Ilze Šenberga
e-pasts: ilze.senberga@du.lv
tālrunis: 65424238

IZGLĪTĪBAS UN VADĪBAS FAKULTĀTE
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PIRMSSKOLAS UN PAMATIZGLĪTĪBAS (1.-3.KL.)SKOLOTĀJS;
PAMATIZGLĪTĪBAS (1.-6.KL.) UN SOCIĀLO ZINĪBU VAI MĀJTURĪBAS
UN TEHNOLOĢIJU SKOLOTĀJS, VAI PIRMSSKOLAS SKOLOTĀJS;
SPORTA UN SOCIĀLO ZINĪBU SKOLOTĀJS

SKOLOTĀJS ar specializāciju
vienā no virzieniem:

PROFESIONĀLĀ BAKALAURA STUDIJU PROGRAMMA
APGŪSTOT ŠO STUDIJU PROGRAMMU, TU VARĒSI:

VALSTS FINANSĒTĀS STUDIJU VIETAS

- studēt profesionālu un pieredzējušu docētāju vadībā;
- iegūtās zināšanas un prasmes prakses laikā pilnveidot pirmsskolā/ pamatskolā/ vidusskolā;
- studēt ārvalstīs atbilstoši noslēgtajiem līgumiem (ERASMUS+, E. M. Čermakas fonds, u.c.);
- iekļauties ES un Latvijas darba tirgū, piedāvājot apgūtās zināšanas, prasmes un iemaņas pedagoģiskā
procesa plānošanai, vadīšanai un izvērtēšanai;
- piedalīties un organizēt DU sporta pasākumus, sporta sacensības Daugavpils pilsētas skolām (DU
spartakiāde, Aerobikas festivāls, Veselības diena utt.).
- kļūt par kompetentu speciālistu izglītības jomā.

MAKSAS STUDIJU VIETAS
STUDIJU ILGUMS:
pilna laika studijas - 4 gadi
nepilna laika studijas - 4,5 gadi
PILNA UN NEPILNA LAIKA STUDIJAS

SEKMĪGI ABSOLVĒJOT PROGRAMMU, TU VARĒSI:

IEGŪSTAMĀ KVALIFIKĀCIJA UN
PROFESIONĀLAIS GRĀDS
pirmsskolas un pamatizglītības (1. - 3. kl.)
skolotājs vai pamatizglītības (1. - 6. kl.) un
sociālo zinību vai mājturības un
tehnoloģiju, vai pirmsskolas skolotājs, vai
sporta un sociālo zinību skolotājs,
profesionālais bakalaurs izglītībā

- turpināt izglītību DU maģistra studiju programmās:
- «Izglītība»;
- «Karjeras konsultants un jaunatnes lietu speciālists»;
- «Sabiedrības un iestāžu vadība»
- vai arī citās augstskolās Latvijā un ārvalstīs.

UZŅEMŠANAS PRASĪBAS
Pilna un nepilna laika studijām:
centralizētie eksāmeni:
- latviešu valodā
- pirmajā svešvalodā

Papildu punkti tiks piešķirti:
Kvalifikācijai «Pamatizglītības (1. - 6. kl.) un sociālo zinību vai mājturības un tehnoloģiju,
vai pirmsskolas skolotājs»: par CE matemātikā
Kvalifikācijai «Sporta un sociālo zinību skolotājs»: par sasniegumiem 2012.-2016.gadā:
- par piedalīšanos Latvijas čempionātos pieaugušo grupā (tikai olimpiskajos sporta
veidos) (attiecīgās sporta veida federācijas izziņa),
- par piedalīšanos Latvijas čempionātos junioru grupā (tikai olimpiskajos sporta veidos)
(attiecīgās sporta veida federācijas izziņa),
- par godalgotām vietām pilsētu un rajonu čempionātos (tikai olimpiskajos sporta
veidos) (izziņa no sporta pārvaldēm, sporta skolām, sporta klubiem), ja ir saņemts DU
apliecinājums.
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PROGRAMMAS DIREKTORE:
Dr. paed., docente Sandra Zariņa
e-pasts: sandra.zarina@du.lv
tālrunis: 65428636
Ja esi izvēlējies profesionālo bakalaura studiju
programmu „Skolotājs” (sporta un sociālo zinību
skolotājs), jāiesniedz medicīniskā izziņa no ģimenes
ārsta ar norādi par derīgumu studēt „Skolotājs”
(sporta un sociālo zinību skolotājs) studiju programmā.

MŪZIKAS UN MĀKSLU FAKULTĀTE
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DIZAINS
PROFESIONĀLĀ BAKALAURA STUDIJU PROGRAMMA
KĀPĒC STUDĒT DIZAINU?
Dizains ir līdzeklis, kura klātbūtne kultūras un tautsaimniecības procesos veido nacionālās kultūrvides identitāti,
uztur saikni starp saimnieciskās darbības un kultūras nozarēm. Dizainam ir neatsverama loma veiksmīgā
uzņēmējdarbībā. Mūsdienās, augstās tirgus konkurences apstākļos, dizains ir viens no būtiskākajiem
elementiem, lai radītu inovatīvus un konkurētspējīgus ražojumus un pakalpojumus ar augstu pievienoto vērtību.
DU Dizaina programmā studējošajiem ir iespēja strādāt ar mūsdienīgām datorprogrammām, realizēt dizaina
idejas gatavā produktā, izmantojot poligrāfijas darbu tehniku un aprīkojumu. Programmā strādā zinoša, radoša,
gados jauna un studentiem pretimnākoša mācībspēku komanda.
Studiju laikā studenti var piedalīties izstādēs, konkursos, mākslas akcijās gan Latvijā, gan ārzemēs, veidot sevi
par zinošiem un konkurētspējīgiem jauniem speciālistiem.
Daugavpils ir multinacionāla, skaista un toleranta pilsēta. Visiem studentiem ir pieejamas dienesta viesnīcas,
kas no universitātes atrodas tikai 7 minūšu gājienā.

KUR DATORDIZAINERS UN PRODUKTU DIZAINERS VAR STRĀDĀT?
- Lielos un mazos uzņēmumos Latvijā un ārvalstīs, kas nodarbojas ar grafisko, reklāmas un produktu dizainu
- Periodikas izdevumu uzņēmumos, izdevniecībās kā maketētājs un dizainers
- Uzņēmumos, kas nodarbojas ar tīmekļa vietņu dizaina izstrādi
- Valsts iestādēs, pildot dizainera pienākumus
- Var strādāt kā pašnodarbinātais, radot savus dizaina darbus vai veicot pasūtījumus, bieži kā ārštata darbinieks
dažādos uzņēmumos
- Dizainers var dibināt savu uzņēmumu vizuālās reklāmas, poligrāfijas darbu jomā, kā arī veidot savu individuālu
dizaina produktu līniju
- Un daudz, daudz kur citur...

SEKMĪGI ABSOLVĒJOT PROGRAMMU, TU VARĒSI:
turpināt izglītību DU maģistra studiju programmās:
- «Māksla»;
-«Izglītība», iegūstot vienu no kvalifikācijām «Vizuālās mākslas skolotājs», «Vizuālās mākslas un tehniskās
grafikas skolotājs», «Kulturoloģijas skolotājs»;
- «Sabiedrības un iestāžu vadība»;
- «Starpkultūru attiecības»;
- vai arī citās augstskolās Latvijā un ārzemēs.
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VALSTS FINANSĒTĀS STUDIJU VIETAS
MAKSAS STUDIJU VIETAS
STUDIJU ILGUMS: 4 gadi
PILNA LAIKA STUDIJAS
IEGŪSTAMĀ KVALIFIKĀCIJA UN
PROFESIONĀLAIS GRĀDS
grafikas dizainers vai produktu
dizainers, profesionālais bakalaurs
mākslā
UZŅEMŠANAS PRASĪBAS
centralizētie eksāmeni:
- latviešu valodā
- pirmajā svešvalodā
papildu punkti tiks piešķirti par
atzīmi atestātā:
- informātikā / lietišķajā informātikā
- kultūras vēsturē vai kulturoloģijā
-kvalifikācijas darba vērtējums
profesionālās vidējās izglītības
atestātā
PROGRAMMAS DIREKTORE:
Mg.art., Mg.paed. lektore
Ilze Meldere
e-pasts: ilze.meldere@du.lv
tālrunis: 65424633

MĀKSLAS

MENEDŽMENTS
DATORZINĀTNES

AKADĒMISKĀ BAKALAURA
PROFESIONĀLĀ
BAKALAURA
STUDIJU
STUDIJU
PROGRAMMA
PROGRAMMA
AKADĒMISKĀ
BAKALAURA
STUDIJU PROGRAMMA
VALSTS FINANSĒTĀS STUDIJU VIETAS

KĀPĒC
STUDIJU
STUDĒT
LAIKĀ TU
MĀKSLAS
APGŪSI:MENEDŽMENTU?

MAKSAS STUDIJU VIETAS

Klasiskās un modernās bioloģijas studiju kursus, iemācīsies analizēt un risināt dabas aizsardzības problēmas,
Tas ir aizraujoši! Ja tu esi uzņēmīgs, aktīvs un radošs, ja tevi saista tas, kas šodien notiek kultūras telpā, ja tu esi
izprast komplicētu bioloģisko procesu likumsakarības zooloģijā, botānikā, ekoloģijā, ģenētikā, molekulārajā
gatavs
ietbiotehnoloģijā,
un darīt, tad irfizioloģijā
jāstudē šajā
Tevdzīvības
ir lieliska
iespēja vienā programmā iepazīt mākslas
bioloģijā,
un vēlprogrammā.
daudzās citās
zinātnēs!
teoriju, menedžmenta, mārketinga pamatus, iegūt projektu izstrādes tehnoloģiju, vadības, finansējuma
plānošanas prasmes; paplašināt mākslas pasākumu veidošanas un organizēšanas pieredzi, tuvāk iepazīt un
APGŪSTOT
ŠO STUDIJU
PROGRAMMU,
TU VARĒSI:
pašam radoši izmēģināt
sevi dejas, mūzikas,
vizuālās un teātra
mākslas jomā. Projektu piesaiste, izstrāde un
-vadība
Kļūt par
profesionālu
speciālistu
akvakultūrā
visstraujāk
augošāgalvenais
tautsaimniecības
nozarē
Latvijāgan
un
ir ne tikai šodienas, bet arī rītdienas kultūras, mākslas dzīves
stūrakmens
gan globālā
pasaulē
un
strādāt
labi
apmaksātā
darba
vieta
mūsdienīgās
akvakultūras
ražotnēs;
lokālā līmenī. Tev ir iespēja iesaistīties šādu projektu realizācijā, veidot savus projektus vai arī doties pieredzes
- Kļūt par uz
meža
ekologu
strādājot
industrijā,
prasmīgi
zināšanas
ar apgūtajiem
iegūšanai
ārzemēm.
Tāun,
ir iespēja
jaumeža
kopš studiju
pirmās
dienasintegrēt
kļūt parbiologa
aktīvu kultūras,
mākslas
dzīves
mežsaimniecības pamatiem ilgtspējīgas eksportspējīgākās nozares attīstībai;
dalībnieku, veidotāju un tradīciju kopēju un saglabātāju.
- Kļūt par konkurētspējīgu biologu un strādāt XXI gadsimta profesijā kādā no biotehnoloģiju, pārtikas
tehnoloģiju, biomedicīnas, dabas aizsardzības, augstākās izglītības, zinātnes un citu jomu uzņēmumiem vai
iestādēm;
KUR
MĀKSLAS MENEDŽERIS VAR STRĀDĀT?
-- mākslas
Veidot savu
biznesu strauji
ar ļoti
iespējām
un kļūt
par
darba īpaši
devēju
citiem
menedžera
darbs augošā
saistās nozarē
ar muzeju
unplašām
izstāžuattīstības
zāļu, mūzikas
studiju,
deju
studiju,
kultūras
kolēģim;
centru u.c. valstisko organizāciju darbību;
- Varēsi izprast dabā notiekošos procesus un mazināt cilvēka saimnieciskās darbības ietekmi uz dabu, strādāt
- nevalstiskās organizācijas, biedrības, kuras piedalās kultūras dzīves veidošanā Latvijas novados, kuras
ļoti interesantu, aizraujošu darbu, kas daudziem vienlaicīgi ir arī hobijs!
iesniedz un realizē visdažādākos projektus;
- darboties mēdijos, organizēt šovus, veidot raidījumus, izdot bukletus un katalogus;
- ...un kāpēc nepamēģināt izveidot savu individuālo uzņēmumu un piedāvāt mūsu sabiedrībai to, ko gribam
dzirdēt un redzēt!

STUDIJU ILGUMS:
ILGUMS 4 gadi
PILNA LAIKA STUDIJAS
IEGŪSTAMAIS
AKADĒMISKAIS
IEGŪSTAMĀ
KVALIFIKĀCIJA
UN GRĀDS
PROFESIONĀLAIS
GRĀDS
dabaszinātņu bakalaurs
datorzinātnēs
mākslas projektu vadītājs, profesionālais
bakalaurs mākslā
centralizētie eksāmeni:
UZŅEMŠANAS
- latviešu valodāPRASĪBAS
un literatūrā
eksāmeni:
-centralizētie
pirmajā svešvalodā
- latviešu valodā
papildus
punkti tiks piešķirti
- pirmajā
par
CE: svešvalodā
punkti tiks piešķirti par:
-papildu
matemātikā
- atzīmi atestātā
- kultūras vēsturē vai kulturoloģijā
Dr. paed., asociētā profesore
PROGRAMMAS
DIREKTORE:
DIREKTORS:
Nellija Bogdanova
Dr.
paed.,
asociētais
profesors
e-pasts: nelly.bogdanova@du.lv
Edgars Znutiņš
tālrunis:
65427814
e-pasts: edgars.znutins@du.lv
tālrunis: 65440818

SEKMĪGI ABSOLVĒJOT PROGRAMMU, TU VARĒSI:
- turpināt izglītību DU maģistra studiju programmās:
- «Māksla»;
Turpināt izglītību
DU maģistra
studiju programmās: BIOLOĢIJA, VIDES PLĀNOŠANA, SABIEDRĪBAS UN
-- «Starpkultūru
attiecības»
;
IESTAŽU
VADĪBA,
IZGLĪTĪBA
- «Sabiedrības un iestāžu vadība»
(iegūstot kvalifikāciju „Bioloģijas un ķīmijas skolotājs” un „Bioloģijas un ģeogrāfijas skolotājs”);
vai arī citās augstskolās Latvijā un ārvalstīs.
- Turpināt biologa izglītību citās Latvijas un pasaules augstskolās.

SEKMĪGI ABSOLVĒJOT PROGRAMMU, TU VARĒSI:
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AKORDEONA SPĒLES SKOLOTĀJS, KLAVIERSPĒLES SKOLOTĀJS,
PŪŠAMINSTRUMENTA SPĒLES SKOLOTĀJS, STĪGU INSTRUMENTA SPĒLES SKOLOTĀJS,
SOLO DZIEDĀŠANAS SKOLOTĀJS, KORA PRIEKŠMETU SKOLOTĀJS,
VISPĀRIZGLĪTOJOŠĀS SKOLAS MŪZIKAS SKOLOTĀJS

MŪZIKA ar specializāciju
vienā no virzieniem:

PROFESIONĀLĀ BAKALAURA STUDIJU PROGRAMMA
Mūzika spēj ietekmēt emocionāli vairāk nekā jebkura cita mākslas forma. Mūzikai ir spēks!
Studiju laikā tu apgūsi mākslinieciski radošās, analītiskās prasmes, pilnveidosi savas iemaņas izpausties
mūzikā. Tev būs iespēja iesaistīties dažādos mākslinieciski radošajos projektos gan Latvijā, gan arī ārzemēs.
Esi patriots, sekmē Latvijas jo īpaši Latgales reģiona kultūrvides attīstību! Esi spējīgs profesionāli darboties
mākslinieciski radošajā, pedagoģiskajā un zinātniski pētnieciskajā jomā!
Mūzikas studijas DU salīdzinoši ar citām Latvijas augstskolām ir daudz plašākas stilistiski. Mēs neesam
ierobežoti tikai klasiskās mākslas vai mūzikas apguvei. Mūsu studenti izkopj dažādus mūzikas stilus, tostarp
nav vienaldzīgi pret sakrālo, tradicionālo, populāro un mūsdienu laikmetīgo mākslu.
Mūzikai ir maģiska vienošanas funkcija, tā spēj vienā mirklī saistīt cilvēkus!
Mūzika ir pasaule, kurā jādzīvo!

KUR MŪZIĶIS VAR STRĀDĀT?
- Mākslas zinātnes institūtos
- Mākslas vai mūzikas skolās vai vidusskolās par skolotāju
- Dažādos Eiropas Savienības un Latvijas mākslinieciski radošos projektos, vietējās, paša dibinātās vai
starptautiskās nevalstiskās organizācijās, muzejos, kultūras centros u. c.
- Ar mākslu vai mūziku saistītajās jomās tu vari veidot arī savu uzņēmumu un kļūt par darba devēju citiem.
Studiju laikā mēs iemācīsim, kā to darīt!
- Kļūt par brīvmākslinieku…
Studēt mūziku ir aizraujoši un stilīgi! Mēs gaidām tevi!

SEKMĪGI ABSOLVĒJOT PROGRAMMU, TU VARĒSI:
turpināt izglītību DU maģistra studiju programmās:
- «Mūzika»;
- «Sabiedrības un iestāžu vadība»;
- «Izglītība»;
- «Starpkultūru attiecības»
vai arī citās augstskolās Latvijā un ārvalstīs.
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VALSTS FINANSĒTĀS STUDIJU VIETAS
MAKSAS STUDIJU VIETAS
STUDIJU ILGUMS: 4 gadi
PILNA LAIKA STUDIJAS
IEGŪSTAMĀ KVALIFIKĀCIJA UN
PROFESIONĀLAIS GRĀDS
profesionālās vai vispārējās izglītības
mūzikas skolotājs ar specializāciju vienā
no 7 virzieniem, profesionālais bakalaurs
mūzikā
UZŅEMŠANAS PRASĪBAS
centralizētie eksāmeni:
- latviešu valodā
- pirmajā svešvalodā
papildu punkti tiks piešķirti par atzīmi
atestātā:
- specialitātē
- mūzikas teorijā
- solfedžo
- mūzikas literatūrā
- harmonijā
PROGRAMMAS DIREKTORS:
Dr. art., profesors Ēvalds Daugulis
e-pasts: evalds.daugulis@du.lv
tālrunis: 65440819

SOCIĀLO ZINĀTŅU FAKULTĀTE
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CIVILĀ DROŠĪBA
UN AIZSARDZĪBA

1.LĪMEŅA PROFESIONĀLĀS AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS STUDIJU PROGRAMMA
PROGRAMMAS STRATĒĢISKIE MĒRĶI:

VALSTS FINANSĒTĀS STUDIJU VIETAS

sagatavot izglītojamo darbībai noteiktā profesijā, veicinot viņa pilnveidošanos par garīgi un fiziski attīstītu,
brīvu, atbildīgu un radošu personību;
veicināt zināšanu un prasmju (arī patstāvīgas mācīšanas prasmju) apguvi, kas nodrošina ceturtā līmeņa
profesionālās kvalifikācijas ieguvi un sekmē konkurētspēju mainīgajos sociālekonomiskajos apstākļos;
radīt motivāciju tālākizglītībai un sniegt iespēju sagatavoties, lai iegūtu otrā līmeņa profesionālo augstāko
izglītību un piektā līmeņa profesionālo kvalifikāciju.

MAKSAS STUDIJU VIETAS

PROGRAMMAS SPECIFISKIE MĒRĶI UN UZDEVUMI:
- sniegt pirmo medicīnisko palīdzību, kā arī palīdzību personām, kuras cietušas likumpārkāpumu rezultātā,
nelaimes gadījumos vai atrodas bezpalīdzības stāvoklī;
- novērst un atklāt likumpārkāpumus;
- veikt personu datu pārbaudi;
- savas kompetences ietvaros dokumentēt likumpārkāpumus un sastādīt protokolus;
- savas kompetences ietvaros veikt neatliekamās un citas procesuālās izmeklēšanas darbības par
noziedzīgiem nodarījumiem, lai savāktu pierādījumus un noskaidrotu personas, kuras izdarījušas noziedzīgus
nodarījumus;
- izskatīt iesniegumus un sniegt uz tiem atbildes.

STUDIJU LAIKĀ TU APGŪSI:
cilvēktiesību pamatus; civilo aizsardzību un ugunsdrošību; ievadu civiltiesībās; pirmo palīdzību; profesionālo
ētiku; publiskās varas organizāciju Latvijā; vides aizsardzību; informācijas sistēmas un informācijas drošību;
svešvalodas (angļu vai vācu) profesionālo terminoloģiju; moduli uzņēmējdarbības profesionālo kompetenču
veidošanai u.c.

APGŪSTOT ŠO STUDIJU PROGRAMMU, TU VARĒSI:
- studēt profesionālu un pieredzējušu docētāju vadībā, jo studiju kursu apguvi nodrošina gan teorētiķi, gan
praktiķi;
- gūt praktiskās iemaņas prakses laikā.

SEKMĪGI ABSOLVĒJOT PROGRAMMU, TU VARĒSI:
turpināt izglītību DU piedāvātajās studiju programmās vai arī citās augstskolās Latvijā.
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STUDIJU ILGUMS: 2 gadi
PILNA LAIKA STUDIJAS
IEGŪSTAMĀ KVALIFIKĀCIJA
speciālists policijas darbā,
speciālists penitenciārajā darbā vai
speciālists organizāciju drošībā
UZŅEMŠANAS PRASĪBAS
vidējā izglītība
centralizētie eksāmeni:
- latviešu valodā
- pirmajā svešvalodā
Netiek uzņemtas personas, kuras
agrāk krimināli sodītas par tīšu
noziedzīgu nodarījumu izdarīšanu neatkarīgi no sodāmības dzēšanas vai
noņemšanas
PROGRAMMAS DIREKTORS:
Dr.iur,. docents Aleksandrs Matvejevs
e-pasts: szf@du.lv
tālrunis: 65428629, 65427737

EKONOMIKA
AKADĒMISKĀ BAKALAURA
STUDIJU
PROGRAMMA
AKADĒMISKĀ
BAKALAURA
STUDIJU PROGRAMMA
VALSTS FINANSĒTĀS STUDIJU VIETAS

STUDIJU LAIKĀ TU APGŪSI:

MAKSAS STUDIJU VIETAS

-

STUDIJU ILGUMS: 3 gadi
PILNA LAIKA STUDIJAS
IEGŪSTAMAIS AKADĒMISKAIS GRĀDS
sociālo zinātņu bakalaurs ekonomikā

mikro un makroekonomiku;
finanšu uzskaiti un vadību;
grāmatvedību; uzņēmējdarbību;
reģionālo ekonomiku;
mārketingu;
banku darbību; u.c.

UZŅEMŠANAS PRASĪBAS
centralizētie eksāmeni:
- latviešu valodā
- pirmajā svešvalodā
papildu punkti tiks piešķirti:
- par CE matemātikā
- JAL sertifikāta ieguvējiem

APGŪSTOT ŠO STUDIJU PROGRAMMU, TU VARĒSI:

PROGRAMMAS DIREKTORE:
Dr. oec.,pētniece Oksana Ruža
e-pasts: oksana.ruza@du.lv
tālrunis: 65427737

SEKMĪGI ABSOLVĒJOT PROGRAMMU, TU VARĒSI:

- studēt profesionālu un pieredzējušu docētāju vadībā;
- studēt ārvalstīs - Polijā, Nicolaus Copernicus University, Spānijā Universidad Complutense de Madrid utt.
atbilstoši noslēgtajiem līgumiem (ERASMUS +, E. M. Čermakas fonds u.c.);
- kļūt par kompetentu speciālistu sociālo zinātņu jomā.

turpināt izglītību DU maģistra studiju programmās:
- «Ekonomika»;
- «Starpkultūru attiecības»;
- «Sabiedrības un iestāžu vadība»
vai arī citās augstskolās Latvijā un ārvalstīs.
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PSIHOLOĢIJA
AKADĒMISKĀ BAKALAURA STUDIJU PROGRAMMA
VALSTS FINANSĒTĀS STUDIJU VIETAS

STUDIJU LAIKĀ TU APGŪSI:
psiholoģijas vēsturi; vispārīgo psiholoģiju; psiholoģiskā treniņa tehnikas; psihes bioloģiskos pamatus;
psihodiagnostikas pamatus; eksperimentālo psiholoģiju; cilvēka fizioloģiju un veselības veicināšanu;
statistiskās metodes psiholoģijā; attīstības psiholoģiju; sociālo psiholoģiju; kognitīvo psiholoģiju; klīnisko
psiholoģiju; u.c.

APGŪSTOT ŠO STUDIJU PROGRAMMU, TU VARĒSI:
- studēt profesionālu un pieredzējušu docētāju vadībā;
- iesaistīties studentu starptautiskajās apmaiņas programmās un studēt ārvalstu augstskolās (ERASMUS +, E.
M. Čermakas fonds u.c.);
- kļūt par kompetentu speciālistu sociālo zinātņu jomā.

SEKMĪGI ABSOLVĒJOT PROGRAMMU, TU VARĒSI:

MAKSAS STUDIJU VIETAS
STUDIJU ILGUMS: 3 gadi
PILNA LAIKA STUDIJAS
IEGŪSTAMAIS AKADĒMISKAIS GRĀDS
sociālo zinātņu bakalaurs psiholoģijā
UZŅEMŠANAS PRASĪBAS
centralizētie eksāmeni:
- latviešu valodā
- pirmajā svešvalodā
papildu punkti tiks piešķirti par CE:
- matemātikā
- bioloģijā
PROGRAMMAS DIREKTORS:

turpināt izglītību DU maģistra studiju programmās:
- «Psiholoģija» (sociālā psiholoģija);
- «Izglītības psihologs»;
- «Karjeras konsultants un jaunatnes lietu speciālists»;
- «Sabiedrības un iestāžu vadība»
vai arī citās augstskolās Latvijā un ārvalstīs.

Dr. psych., asociētais profesors
Aleksejs Ruža
e-pasts: aleksejs.ruza@du.lv
tālruņi: 65428629, 65427737
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TIESĪBU ZINĀTNE
DATORZINĀTNES
AKADĒMISKĀ BAKALAURA
PROFESIONĀLĀ
BAKALAURA
STUDIJU
STUDIJU
PROGRAMMA
PROGRAMMA
AKADĒMISKĀ
BAKALAURA
STUDIJU PROGRAMMA
VALSTS FINANSĒTĀS STUDIJU VIETAS

STUDIJU LAIKĀ TU APGŪSI:

MAKSAS STUDIJU VIETAS

valsts un un
tiesību
teoriju;bioloģijas
Latvijas studiju
valsts kursus,
un tiesību
vēsturi; analizēt
tiesu varas
institūciju
krimināltiesības;
Klasiskās
modernās
iemācīsies
un risināt
dabastiesības;
aizsardzības
problēmas,
civiltiesības;
administratīvās
Kopienu tiesības
u.c.botānikā, ekoloģijā, ģenētikā, molekulārajā
izprast
komplicētu
bioloģiskotiesības;
procesuEiropas
likumsakarības
zooloģijā,
bioloģijā, biotehnoloģijā, fizioloģijā un vēl daudzās citās dzīvības zinātnēs!

STUDIJU ILGUMS:
ILGUMS 44 gadi
gadi
PILNA LAIKA STUDIJAS
IEGŪSTAMAIS
AKADĒMISKAIS
IEGŪSTAMĀ
KVALIFIKĀCIJA
UN GRĀDS
PROFESIONĀLAIS
GRĀDS
dabaszinātņu bakalaurs
datorzinātnēs
juriskonsults, profesionālais
bakalaurs tiesībās
centralizētie eksāmeni:
UZŅEMŠANAS PRASĪBAS
- latviešu valodā un literatūrā
eksāmeni:
-centralizētie
pirmajā svešvalodā
- latviešu punkti
valodā tiks piešķirti
papildus
- pirmajā
par
CE: svešvalodā
papildu
punkti tiks piešķirti par CE:
- matemātikā
- vēsturē
PROGRAMMAS DIREKTORS:
DIREKTORE:
Dr. paed., asociētā profesore
Dr.iur,. asociētais profesors Jānis
Nellija Bogdanova
Teivāns - Treinovskis
e-pasts: nelly.bogdanova@du.lv
e-pasts: janis.teivans@du.lv
tālrunis: 65427814
tālrunis: 65428629

APGŪSTOT ŠO
ŠO STUDIJU
STUDIJU PROGRAMMU,
PROGRAMMU, TU
TU VARĒSI:
VARĒSI:
APGŪSTOT

- studēt profesionālu un pieredzējušu docētāju vadībā, jo studiju kursu apguvi nodrošina gan teorētiķi, gan
-praktiķi;
Kļūt par profesionālu speciālistu akvakultūrā - visstraujāk augošā tautsaimniecības nozarē Latvijā un
pasaulē
un strādāt
labi apmaksātā
darba
vieta
mūsdienīgās
akvakultūras ražotnēs;
- gūt praktiskās
iemaņas
prakses laikā
Tevis
izvēlētajā
iestādē;
-- Kļūt
ekologu speciālistu
un, strādājot
meža industrijā,
prasmīgi
integrēt biologa
zināšanas
ar apgūtajiem
kļūt par
par meža
kompetentu
juridiskās
palīdzības
un konsultāciju
sniegšanā,
juridisku
atzinumu
mežsaimniecības
pamatiem
ilgtspējīgas
eksportspējīgākās
nozares
attīstībai;
sagatavošanā, juridisku dokumentu izstrādē, kā arī pārstāvībā tiesās un oficiālās iestādēs;
-- studēt
Kļūt par
konkurētspējīgu
biologu unlīgumiem
strādāt (ERASMUS+,
XXI gadsimtaE.profesijā
kādāfonds
no biotehnoloģiju,
pārtikas
ārvalstīs
atbilstoši noslēgtajiem
M. Čermakas
u.c.).
tehnoloģiju, biomedicīnas, dabas aizsardzības, augstākās izglītības, zinātnes un citu jomu uzņēmumiem vai
iestādēm;
-SEKMĪGI
Veidot savuABSOLVĒJOT
biznesu strauji augošā
nozarē ar ļoti plašām
iespējām un kļūt par darba devēju citiem
PROGRAMMU,
TUattīstības
VARĒSI:
kolēģim;
turpināt izglītību DU maģistra studiju programmās:
-- Varēsi
izprast
dabā notiekošos procesus un mazināt cilvēka saimnieciskās darbības ietekmi uz dabu, strādāt
«Tiesību
zinātne»;
ļoti
interesantu,
aizraujošu
darbu, kas daudziem vienlaicīgi ir arī hobijs!
- «Sabiedrības un
iestāžu vadība»
vai arī citās augstskolās Latvijā un ārvalstīs.

SEKMĪGI ABSOLVĒJOT PROGRAMMU, TU VARĒSI:
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DABASZINĀTŅU UN MATEMĀTIKAS FAKULTĀTE
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MAĢISTRANTŪRA

BIOLOĢIJA
AKADĒMISKĀ MAĢISTRA
STUDIJUBAKALAURA
PROGRAMMA
AKADĒMISKĀ
STUDIJU PROGRAMMA
VALSTS FINANSĒTĀS STUDIJU VIETAS

STUDIJU PROGRAMMA DOD IESPĒJU:

MAKSAS STUDIJU VIETAS

padziļināt prasmes un iemaņas zinātniski pētnieciskajā darbā dabaszinātnēs, padziļināt zināšanas
vispārbioloģiskajos un ar attiecīgās apakšnozares specifiku saistītajos kursos, attīstīt prasmes un iemaņas
mūsdienu informācijas apstrādē un informācijas tehnoloģiju izmantošanā dabaszinātnēs.

STUDIJU ILGUMS: 2 gadi
PILNA LAIKA STUDIJAS
IEGŪSTAMAIS AKADĒMISKAIS GRĀDS
dabaszinātņu maģistrs bioloģijā
UZŅEMŠANAS PRASĪBAS
- bakalaura grāds bioloģijā vai
medicīnā, vai vides zinātnē, vai 2.
līmeņa augstākā profesionālā izglītība
bioloģijas, medicīnas, farmācijas vai
veterinārmedicīnas jomā;
- konkursā piedalās ar gala/ valsts
pārbaudījumu vidējo atzīmi.
PROGRAMMAS DIREKTORS:
Dr. biol., profesors Artūrs Škute
e-pasts: arturs.skute@du.lv
tālrunis: 65422302

STUDIJU PROGRAMMAS SATURS:
- bioloģijas aktuālās problēmas;
- evolucionārā ekoloģija;
- sistemātiskā bioloģija;
- lauka / eksperimentālo pētījumu metodoloģija;
- šūnu fizioloģija;
- daudzfaktoru biometrija;
- bioloģijas didaktikas aktuālās problēmas;
- maģistra darba izstrāde u.c.

STUDIJU LAIKĀ STUDĒJOŠAIS VAR:
- studēt profesionālu un pieredzējušu docētāju vadībā, jo studiju kursu apguvi nodrošina gan teorētiķi, gan
praktiķi;
- studēt ārvalstīs atbilstoši noslēgtajiem līgumiem (ERASMUS+, E. M. Čermakas fonds u.c.);
- izmantot modernizētu bibliotēku ar datorizētām darba vietām un aktuālām datu bāzēm;
- darboties dažādos zinātniskajos virzienos (pētījumu veikšanā, konferencēs, projektos).

STUDIJU PROGRAMMAS ABSOLVENTIEM BŪS IESPĒJAS:
- turpināt studijas doktorantūrā;
- iekļauties ES un Latvijas darba tirgū, piedāvāt savas zināšanas un prasmes.
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DATORZINĀTNES

AKADĒMISKĀ MAĢISTRA STUDIJU PROGRAMMA
STUDIJU PROGRAMMA DOD IESPĒJU:

VALSTS FINANSĒTĀS STUDIJU VIETAS

iespēju turpināt izglītību datorzinātnes jomā, iegūstot teorētiskās zināšanas matemātikā un informātikā, īpaši
padziļinot zināšanas programmēšanā, matemātiskajā modelēšanā, paplašināt zināšanas par datoru
programmnodrošinājumu un aparātnodrošinājumu, sniegt iespēju uzkrāt pieredzi zinātniskajā un pētnieciskajā
darbā.

MAKSAS STUDIJU VIETAS
PILNA LAIKA STUDIJAS

STUDIJU PROGRAMMAS SATURS:

IEGŪSTAMAIS AKADĒMISKAIS GRĀDS
dabaszinātņu maģistrs datorzinātnēs

- programmēšanas paradigmas, valodas un programmu izstrādes sistēmas;
- diskrētas dinamikas sistēmas;
- vadība telekomunikāciju tīklos;
- multimediju tehnoloģijas;
- tīklu operētājsistēmas;
- intelektuālās sistēmas;
- datu bāzu stratēģiskās tehnoloģijas;
- informāciju aizsardzība;
- programmnodrošinājuma izstrāde;
- Audio un Video integrēšana multimediju pielikumos;
- pētījumu metodoloģija un tehnoloģijas;
- maģistra darba izstrāde.

STUDIJU ILGUMS: 2 gadi

UZŅEMŠANAS PRASĪBAS
bakalaura grāds datorzinātnēs vai
2.līmeņa vai tai pielīdzināma augstākā
profesionālā izglītība informāciju
tehnoloģiju vai datorzinātņu jomā;
- konkursā piedalās ar gala / valsts
pārbaudījumu vidējo atzīmi.
PROGRAMMAS DIREKTORE:
Dr. phys., docente
Svetlana Ignatjeva
e-pasts:svetlana.ignatjeva@du.lv
tālrunis: 65427814; 65422302

STUDIJU LAIKĀ STUDĒJOŠAIS VAR:
- studēt profesionālu un pieredzējušu docētāju vadībā, jo studiju kursu apguvi nodrošina gan teorētiķi, gan
praktiķi;
- studēt ārvalstīs atbilstoši noslēgtajiem līgumiem (ERASMUS+, E. M. Čermakas fonds u.c.);
- izmantot modernizētu bibliotēku ar datorizētām darba vietām un aktuālām datu bāzēm;
- darboties dažādos zinātniskajos virzienos (pētījumu veikšanā, konferencēs, projektos).

STUDIJU PROGRAMMAS ABSOLVENTIEM BŪS IESPĒJAS:
- turpināt studijas doktorantūrā;
- iekļauties ES un Latvijas darba tirgū, piedāvāt savas zināšanas un prasmes.
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DARBA AIZSARDZĪBA

PROFESIONĀLĀ MAĢISTRA
STUDIJU
PROGRAMMA
AKADĒMISKĀ
BAKALAURA
STUDIJU PROGRAMMA
VALSTS FINANSĒTĀS STUDIJU VIETAS

STUDIJU PROGRAMMAS MĒRĶIS:

MAKSAS STUDIJU VIETAS

sniegt kvalitatīvu, valsts vajadzībām atbilstošu un ar profesijas standartu prasībām saskaņotu izglītību,
nodrošinot iespēju apgūt teorētiskās un prakstiskās zināšanas, papildināt pētnieciskā darba iemaņas un
prasmes, tādā veidā sagatavojot studējošos darbam darba aizsardzībā; attīstīt prasmi patstāvīgi analizēt un
risināt vietējās attīstības plānošanas un darba aizsardzības problēmas; sagatavot starptautiskā līmenī
konkurētspējīgus speciālistus ar vispusīgām, mūsdienu līmenim atbilstošām zināšanām darba aizsardzībā.

STUDIJU ILGUMS: 2 gadi
PILNA LAIKA STUDIJAS
IEGŪSTAMĀ KVALIFIKĀCIJA UN
PROFESIONĀLAIS GRĀDS
darba aizsardzības vecākais
speciālists, profesionālais maģistrs
darba aizsardzībā
UZŅEMŠANAS PRASĪBAS
- bakalaura grāds vai 2. līmeņa augstākā
profesionālā izglītība darba aizsardzības,
vides aizsardzības, inženierzinātņu, fizikas
vai ķīmijas jomās;
- bakalaura grāds vai 2. līmeņa augstākā
profesionālā izglītība un vismaz 2 gadu
darba pieredze darba aizsardzībā;
- konkursā piedalās ar gala/ valsts
pārbaudījumu vidējo atzīmi.
DU Uzņemšanas komisija var izskatīt
atsevišķu citu izglītības tematisko jomu
bakalaura vai 2. līmeņa augstāko
profesionālo studiju programmu
absolventu pieteikumus studijām,
gadījumā, ja pretendentam ir vismaz 2
gadu darba pieredze darba aizsardzībā,
ko apliecina izziņa no darba vietas

STUDIJU LAIKĀ TU APGŪSI:
darba aizsardzības un drošības līdzekļus; ekonomikas un vadībzinību pamatus; vides aizsardzību; darba un
vides tiesību pamatus; uzņēmējdarbības pamatus; darba psiholoģiju un pedagoģiju; darba medicīnu un
arodveselību; ugunsdrošību; elektrodrošību; ķīmisko vielu izmantošanas drošību; u.c.

STUDIJU LAIKĀ STUDĒJOŠAIS VAR:
- studēt profesionālu un pieredzējušu docētāju vadībā, jo studiju kursu apguvi nodrošina gan teorētiķi, gan
praktiķi;
- iesaistīties studentu starptautiskajās apmaiņas programmās un studēt ārvalstu augstskolās (ERASMUS+,
u.c.);
- izmantot modernizētu bibliotēku ar datorizētām darba vietām un aktuālām datu bāzēm;
- veikt pētījumus Daugavpils Universitātes, kā arī citu augstskolu zinātniskajās laboratorijās;
- darboties dažādos zinātniskajos virzienos (pētījumu veikšanā, konferencēs, projektos).

STUDIJU PROGRAMMAS ABSOLVENTIEM BŪS IESPĒJAS:
iekļauties ES un Latvijas darba tirgū, piedāvājot savas zināšanas valsts un pašvaldības institūcijās,
uzņēmumos, kopuzņēmumos, firmās, kur nepieciešami darba aizsardzības speciālisti.

PROGRAMMAS DIREKTORS:
Dr. phys., profesors Valfrīds Paškevičs
e-pasts: valfrids.paskevics@du.lv
tālrunis: 65471059
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DABAS REKREĀCIJA

AKADĒMISKĀ MAĢISTRA STUDIJU PROGRAMMA
STUDIJU PROGRAMMA DOD IESPĒJU:

VALSTS FINANSĒTĀS STUDIJU VIETAS

uzlabot un nostiprināt saikni starp pētniecību, inovāciju un darbavietu radīšanu; attīstīt prasmes un iemaņas

MAKSAS STUDIJU VIETAS

zinātniski pētnieciskajā darbā dabas rekreācijas jomā; attīstīt prasmes un iemaņas mūsdienu informācijas

STUDIJU ILGUMS: 2 gadi

apstrādē un jaunāko informācijas tehnoloģiju izmantošanā dabas rekreācijā; padziļināt ieskatu ekonomiski

PILNA LAIKA STUDIJAS

pamatotu dabas rekreācijas stratēģiju plānošanā.

IEGŪSTAMAIS AKADĒMISKAIS GRĀDS

STUDIJU PROGRAMMAS SATURS:
Bioloģijas aktuālās problēmas, Lauka pētījumu metodoloģija, Starpdisciplināro pētījumu priekšrocības, Dabas
atpūtas stratēģija, Ekonomiskā bioloģija, Dabas terapija, Cilvēku drošība, Vides interpretācija un
demonstrējumi.

STUDIJU LAIKĀ STUDĒJOŠAIS VAR:
- studēt profesionālu un pieredzējušu docētāju vadībā, jo studiju kursu apguvi nodrošina gan teorētiķi, gan
praktiķi;
- studēt ārvalstīs atbilstoši noslēgtajiem līgumiem (ERASMUS+, E. M. Čermakas fonds u.c.);
- izmantot modernizētu bibliotēku ar datorizētām darba vietām un aktuālām datu bāzēm;
- darboties dažādos zinātniskajos virzienos (pētījumu veikšanā, konferencēs, projektos).

STUDIJU PROGRAMMAS ABSOLVENTIEM BŪS IESPĒJAS:
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UZŅEMŠANAS PRASĪBAS
- akadēmiskais bakalaura grāds bioloģijā
vai medicīnā, vai vides zinātnē, vai
2.līmeņa augstākā profesionālā izglītība
bioloģijas, medicīnas, farmācijas vai
veterinārmedicīnas jomā;
- vismaz B2 līmeņa angļu valodas
zināšanas saskaņā ar Eiropas kopīgajām
pamatnostādnēm valodu apguvei
PROGRAMMAS DIREKTORE:
Dr.biol., asociētā profesore
Inese Kokina
e-pasts: inese.kokina@du.lv
tālrunis:65425452

FIZIKA

cietvielu ﬁzika,
optisko sakaru ﬁzika,
ﬁzikas didaktika

AKADĒMISKĀ MAĢISTRA
STUDIJUBAKALAURA
PROGRAMMA
AKADĒMISKĀ
STUDIJU PROGRAMMA
VALSTS FINANSĒTĀS STUDIJU VIETAS

STUDIJU PROGRAMMA DOD IESPĒJU:

MAKSAS STUDIJU VIETAS

veicināt fizikas zināšanu, prasmju un iemaņu apguvi, lai orientētos mūsdienu fizikas un tehnikas sasniegumos
un veiktu patstāvīgu zinātniski pētniecisku darbību izvēlētajā fizikas nozarē, dot labas zināšanas teorētiskajā
fizikā, kondensētas vielas fizikā, optikā, eksperimentālajā fizikā un citos attiecīgās apakšnozares studiju
programmu kursos, apgūt fizikālo mērījumu veikšanas un datu apstrādes prasmes un iemaņas patstāvīgajam
zinātniski pētnieciskajam darbam; attīstīt prasmes un iemaņas mūsdienu informācijas ieguves un apstrādes
tehnoloģijas, padziļināt maģistrantu izpratni par fizikas lomu mūsdienu zinātnē, tehnikā un tautsaimniecībā,
veicināt konkurētspēju turpmākajās studijās doktorantūrā.

STUDIJU ILGUMS: 2 gadi
PILNA LAIKA STUDIJAS
IEGŪSTAMAIS AKADĒMISKAIS GRĀDS
dabaszinātņu maģistrs fizikā
UZŅEMŠANAS PRASĪBAS
- bakalaura grāds fizikā vai 2. līmeņa
augstākā profesionālā izglītība fizikas jomā;
- konkursā piedalās ar gala / valsts
pārbaudījumu vidējo atzīmi.
PROGRAMMAS DIREKTORS:
Dr. phys., docents Amandis Podiņš
e-pasts: amandis.podins@du.lv
tālrunis: 65422302

STUDIJU PROGRAMMAS SATURS:
- Teorētiskie kursi (Kristālfizika, Kondensētas vielas fizika, Grupu teorija un tenzoru analīzes elementi, Gaismas
mijiedarbība ar vielu, Radiācijas defekti cietvielās,Visuma pētīšanas fizikālās metodes, Fizikas didaktikas
aktuālās problēmas, Fizikālo procesu datormodulēāna u.c.)
- Fizikālo mērījumu veikšanas un datu apstrādes prasmes un iemaņas patstāvīgajam zinātniski pētnieciskajam
darbam.
- Prasmes un iemaņas mūsdienu informācijas ieguves un apstrādes tehnoloģijās.
- Zinātniski pētnieciskā darbība izvēlētajā fizikas nozarē.

STUDIJU LAIKĀ STUDĒJOŠAIS VAR:
- studēt profesionālu un pieredzējušu docētāju vadībā, jo studiju kursu apguvi nodrošina gan teorētiķi, gan
praktiķi;
- studēt ārvalstīs atbilstoši noslēgtajiem līgumiem (ERASMUS+, E. M. Čermakas fonds u.c.);
- izmantot modernizētu bibliotēku ar datorizētām darba vietām un aktuālām datu bāzēm;
- veikt pētījumus Daugavpils Universitātes, kā arī citu augstskolu zinātniskajās laboratorijās;
- darboties dažādos zinātniskajos virzienos (pētījumu veikšanā, konferencēs, projektos);
- iesaistīties zinātniskajā darbībā modernā Gunta Liberta Inovatīvās Mikroskopijas centrā, strādāt ar
atomspēka mikroskopu, elektronmikroskopu, konfokālo skenējošo mikroskopu, optiskajiem mikroskopiem,
spektrofotometriem, veidot plānas kartiņas, nanostruktūras, kvantu punktus, veikt rentgenstruktūranalīzes
pētījumus.

STUDIJU PROGRAMMAS ABSOLVENTIEM BŪS IESPĒJAS:
- turpināt studijas doktorantūrā doktora studiju programmā «Cietvielu fizika»;
- strādāt zinātniskajās laboratorijās;
- iekļauties ES un Latvijas darba tirgū, piedāvājot savas zināšanas un prasmes.
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ĶĪMIJA
AKADĒMISKĀ MAĢISTRA STUDIJU PROGRAMMA
STUDIJU PROGRAMMAS UZDEVUMS:

VALSTS FINANSĒTĀS STUDIJU VIETAS

ir sniegt kvalitatīvas teorētiskās un praktiskās zināšanas, lai nodrošinātu maģistru specializācijas virzienus
vides ķīmijā vai praktiskā bioanalītikā, integrējot dažādas ķīmijas, ekoloģijas, bioloģijas, medicīnas un vides
zinātnes saistošas nozares, liekot uzsvaru uz teorijas un prakses savstarpējo saistību.

MAKSAS STUDIJU VIETAS
STUDIJU ILGUMS: 2 gadi
PILNA LAIKA STUDIJAS
IEGŪSTAMAIS AKADĒMISKAIS GRĀDS
dabaszinātņu maģistrs ķīmijā (vides
ķīmija vai praktiskā bioanalītika)

STUDIJU PROGRAMMAS SATURS:
Neorganiskā ķīmija; organiskā ķīmija; modernās analīzes metodes; fizikālā ķīmija; bioanalītiskās un
farmaceitiskās analīzes; gaisa, ūdens un augsnes piesārņojuma hromatogrāfiskā identificēšana; ķīmiskā
toksikoloģija; spektroskopija; maģistra darba izstrāde; u.c.oloģija / matemātikas didaktika;
- maģistra darba izstrāde; u.c.

UZŅEMŠANAS PRASĪBAS
- akadēmiskais bakalaura grāds ķīmijā
- otrā līmeņa augstākā profesionālā vai
tai pielīdzināma izglītība ķīmijas jomā
- konkursā piedalās ar gala/valsts
pārbaudījumu vidējo atzīmi
PROGRAMMAS DIREKTORE:
Dr. chem., asoc. profesors
Sergejs Osipovs
e-pasts: sergejs.osipovs@du.lv
tālrunis: 65422302
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MATEMĀTIKA

diferenciālvienādojumi,
modernā elementārā matemātika un matemātikas didaktika

AKADĒMISKĀ MAĢISTRA
STUDIJUBAKALAURA
PROGRAMMA
AKADĒMISKĀ
STUDIJU PROGRAMMA
VALSTS FINANSĒTĀS STUDIJU VIETAS

STUDIJU PROGRAMMA DOD IESPĒJU:

MAKSAS STUDIJU VIETAS

turpināt matemātisko zināšanu, prasmju un iemaņu apguvi, lai varētu veikt patstāvīgu zinātniski pētniecisku
darbību izvēlētajā matemātikas jomā; sniegt zināšanas vispārīgajā topoloģijā, funkcionālanalīzē, parciālo
diferenciālvienādojumu teorijā; attīstīt prasmes un iemaņas mūsdienu informācijas ieguves un apstrādes
tehnoloģijā un to izmantošanu zinātniski pētnieciskajā darbā; padziļināt izpratni par tehnoloģisko, sabiedrisko
un dabaszinātnisko procesu matemātisko modelēšanu.

STUDIJU ILGUMS: 2 gadi
PILNA LAIKA STUDIJAS
IEGŪSTAMAIS AKADĒMISKAIS GRĀDS
dabaszinātņu maģistrs matemātikā
UZŅEMŠANAS PRASĪBAS
- bakalaura grāds matemātikā vai 2.
līmeņa augstākā profesionālā izglītība
matemātikas jomā;
- konkursā piedalās ar gala / valsts
pārbaudījumu vidējo atzīmi.
PROGRAMMAS DIREKTORE:
Dr. math., asociētā profesore Ināra
Jermačenko
e-pasts: inara.jermacenko@du.lv
tālrunis: 65422302

STUDIJU PROGRAMMAS SATURS:
- funkcionālanalīze;
- elementārās matemātikas speciālās metodes;
- parasto diferenciālvienādojumu teorijas pamati;
- diskrētā matemātika;
- speciālo datorprogrammu izmantošana matemātikā;
- parciālie diferenciālvienādojumi;
- funkciju teorija / ģeometrija / topoloģija / matemātikas didaktika;
- maģistra darba izstrāde; u.c.

STUDIJU LAIKĀ STUDĒJOŠAIS VAR:
- studēt profesionālu un pieredzējušu docētāju vadībā, jo studiju kursu apguvi nodrošina gan teorētiķi, gan
praktiķi;
- studēt ārvalstīs atbilstoši noslēgtajiem līgumiem (ERASMUS+, E. M. Čermakas fonds u.c.);
- izmantot modernizētu bibliotēku ar datorizētām darba vietām un aktuālām datu bāzēm;
- veikt pētījumus Daugavpils Universitātes, kā arī citu augstskolu zinātniskajās laboratorijās;
- darboties dažādos zinātniskajos virzienos (projektos, pētījumos, konferencēs);
iesaistīties zinātniskajā darbībā Matemātisko pētījumu centrā.

STUDIJU PROGRAMMAS ABSOLVENTIEM BŪS IESPĒJAS:
- turpināt studijas doktorantūrā;
- iekļauties ES un Latvijas darba tirgū, piedāvāt savas zināšanas un prasmes.
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VIDES PLĀNOŠANA

PROFESIONĀLĀ MAĢISTRA STUDIJU PROGRAMMA
STUDIJU PROGRAMMAS MĒRĶIS:

VALSTS FINANSĒTĀS STUDIJU VIETAS

sniegt studējošiem kvalitatīvu, valsts vajadzībām atbilstošu un ar profesijas standartu prasībām saskaņotu
izglītību, nodrošinot iespēju apgūt teorētiskās un praktiskās zināšanas, papildināt pētnieciskā darba iemaņas
un prasmes, tādā veidā sagatavojot studējošos darbam divās vides plānošanas jomās: vides pārvaldībā un
dabas aizsardzībā;
Studiju programmas apguves laikā tiek attīstīta studējošo prasme patstāvīgi analizēt un risināt vides
pārvaldības un dabas aizsardzības problēmas; veidota izpratne par ES un Latvijas reģionālās politikas, vides
pārvaldības un attīstības plānošanas pamatprincipiem, akcentējot jomas saistību ar situāciju kopumā Latvijā un
atšķirībām reģionos, padziļinātas studējošo zināšanas par dabas vides un tās pamatkomponentu savstarpējo
saistību, nozīmi cilvēces un dzīvības kā tādas eksistencei uz planētas Zeme, kā arī šīs vides racionālas un
ilgtspējīgas attīstības plānošanas un saglabāšanas likumsakarībām, veidojot aktīvu sadarbību ar publisko,
privāto un valsts sektoru, attīstīta un nostiprināta prasme patstāvīgi organizēt pētījumus, iegūt un apstrādāt
datus, veikt vides, sociālo un ekonomisko indikatoru monitoringu.

MAKSAS STUDIJU VIETAS

STUDIJU PROGRAMMAS SATURS:
- vietējo iniciatīvu attīstība (lietišķā psiholoģija, vietējo iniciatīvu
attīstība, sabiedrisko attiecību veidošana, darījumu tekstu valoda);
- vides projektu izstrāde un vadība;
- teritorijas un attīstības plānošana;
- bioindikācija un vides monitorings;
- matemātiskā modelēšana un lietišķais ĢIS;

- upju sateces baseinu apsaimniekošana;
- sugu un biotopu aizsardzība;
- ainavu plānošana;
- meža apsaimniekošanas plānošana;
- vides tehnoloģijas;
- ievads mērniecībā un kadastrā;
- menedžmenta pamati u.c.

STUDIJU LAIKĀ STUDĒJOŠAIS VAR:
- studēt profesionālu un pieredzējušu docētāju vadībā, jo studiju kursu apguvi nodrošina gan teorētiķi, gan
praktiķi;
- gūt praktiskās iemaņas prakses laikā Tevis izvēlētajā uzņēmumā (izglītības iestādē);
- studēt ārvalstīs atbilstoši noslēgtajiem līgumiem (ERASMUS+, E. M. Čermakas fonds, u.c.);
- izmantot modernizētu bibliotēku ar datorizētām darba vietām un aktuālām datu bāzēm;
- darboties dažādos zinātniskajos virzienos (pētījumu veikšanā, konferencēs, projektos).

STUDIJU PROGRAMMAS ABSOLVENTIEM BŪS IESPĒJAS:
- turpināt studijas doktora studiju programmā «Bioloģija» DU vai arī citās augstskolās Latvijā un ārzemēs
doktorantūrā bioloģijā, ģeogrāfijā vai vides zinātnē.
- iekļauties ES un Latvijas darba tirgū, piedāvājot savas zināšanas un prasmes dažāda līmeņa pašvaldībās
(ekologs, vides pārvaldības, dabas aizsardzības speciālists), Valsts vides dienestā, Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijā, Dabas aizsardzības pārvaldē, Lauku atbalsta dienestā u.c., pierādot spēju
«domāt globāli, bet rīkoties lokāli».
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STUDIJU ILGUMS 2 gadi
PILNA LAIKA STUDIJAS
IEGŪSTAMĀ KVALIFIKĀCIJA UN
PROFESIONĀLAIS GRĀDS
vides pārvaldības speciālists vai dabas
aizsardzības speciālists, profesionālais
maģistrs vides plānošanā
UZŅEMŠANAS PRASĪBAS
bakalaura grāds bioloģijā, ģeogrāfijā,
vides, lauksaimniecības zinātnēs vai
vides inženierzinātnēs vai 2. līmeņa
augstākā profesionālā izglītība bioloģijā,
ģeogrāfijā, vides zinātnē, lauksaimniecībā
vai vides inženierzinātnēs;
- konkursā piedalās ar gala/ valsts
pārbaudījumu vidējo atzīmi.
DU Uzņemšanas komisija var izskatīt
atsevišķu citu izglītības tematisko jomu
bakalaura vai 2. līmeņa augstāko
profesionālo studiju programmu
absolventu pieteikumus studijām,
gadījumā, ja pretendentam ir vismaz 2
gadu darba pieredze dabas aizsardzībā
vai vides pārvaldībā, ko apliecina izziņa
no darba vietas.
PROGRAMMAS DIREKTORE:
Mg.sci.geogr., lektore Santa Rutkovska
e-pasts: santa.rutkovska@du.lv
tālrunis: 65422302

MAĢISTRANTŪRA

HUMANITĀRĀ FAKULTĀTE
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FILOLOĢIJA
(ANGĻU FILOLOĢIJA)

AKADĒMISKĀ MAĢISTRA
STUDIJUBAKALAURA
PROGRAMMA
AKADĒMISKĀ
STUDIJU PROGRAMMA
VALSTS FINANSĒTĀS STUDIJU VIETAS

STUDIJU PROGRAMMAS MĒRĶIS:

MAKSAS STUDIJU VIETAS

sniegt akadēmisko izglītību, paplašinot un padziļinot zināšanas filoloģijā, sekmēt prasmju nostiprināšanu
zinātniski pētnieciskajā darbā filoloģijā, sniegt zināšanas lingvistikas jomā (fonoloģija, semantika, angļu
literatūras paradigma, sociolingvistika, sastatāmā valodniecība) un lietišķajās disciplīnās (hermeneitika, teksta
interpretācija, sociolingvistika u. c.), kas nodrošina ne tikai valodas funkcionēšanas likumsakarību izpratni, bet
arī sniedz zināšanas par prasmju izmantošanu un valodu pētniecību, iepazīstina ar jaunākajām tendencēm
valodas pētniecībā.

STUDIJU ILGUMS: 2 gadi
PILNA LAIKA STUDIJAS
IEGŪSTAMAIS AKADĒMISKAIS GRĀDS
humanitāro
zinātņu maģistrs
filoloģijā (angļu filoloģijā)
UZŅEMŠANAS PRASĪBAS
- bakalaura grāds angļu filoloģijā vai
2. līmeņa augstākā profesionālā
izglītība angļu filoloģijas jomā;
- konkursā piedalās ar gala / valsts
pārbaudījumu vidējo atzīmi.
PROGRAMMAS DIREKTORE:
Dr. philol., profesore Zaiga Ikere
e-pasts: zaiga.ikere@du.lv
tālrunis: 65422994

STUDIJU PROGRAMMAS SATURS:
- studiju kursi lingvistikā (fonoloģija, semiotika, semantika, sastatāmā valodniecība, psiholingvistika,
valodniecības vēsture u. c.);
- lietišķās disciplīnas (sociolingvistika, hermeneitika u. c.);
- zinātniski pētnieciskā darba prasmes un iemaņas;
- maģistra darba izstrāde un aizstāvēšana.

STUDIJU LAIKĀ STUDĒJOŠAIS VAR:
- studēt profesionālu un pieredzējušu docētāju vadībā, jo studiju kursu apguvi nodrošina gan teorētiķi, gan
praktiķi;
- studēt ārvalstīs atbilstoši noslēgtajiem līgumiem (ERASMUS+, E. M. Čermakas fonds, u.c.);
- izmantot modernizētu bibliotēku ar datorizētām darba vietām un aktuālām datu bāzēm;
- darboties dažādos zinātniskajos virzienos (projektos, pētījumos, konferencēs).

STUDIJU PROGRAMMAS ABSOLVENTIEM BŪS IESPĒJAS:
- studēt doktorantūrā;
- iekļauties Latvijas un ES darba tirgū, piedāvājot savas angļu filoloģijas zināšanas un prasmes.
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FILOLOĢIJA
(KRIEVU FILOLOĢIJA)

AKADĒMISKĀ MAĢISTRA STUDIJU PROGRAMMA
STUDIJU PROGRAMMAS MĒRĶIS:

VALSTS FINANSĒTĀS STUDIJU VIETAS

paplašināt teorētisko sagatavošanu valodniecībā un literatūrzinātnē, lai attīstītu spējas brīvi orientēties
pagātnes un mūsdienu zinātniskajās metodoloģijās, iepazīt mūsdienu filoloģijas zinātņu problemātiku un
procesu, attīstīt spējas izvirzīt un risināt zinātniskās problēmas, padziļināt lingvistikas un literatūrzinātnes
zināšanas.

MAKSAS STUDIJU VIETAS
STUDIJU ILGUMS: 2 gadi
PILNA LAIKA STUDIJAS
IEGŪSTAMAIS AKADĒMISKAIS GRĀDS
humanitāro zinātņu maģistrs filoloģijā
(krievu filoloģijā)

STUDIJU PROGRAMMAS SATURS:
- slāvu mitoloģija un krievu folklora;
- jaunākās tendences un pētniecības virzieni krievu filoloģijā;
- semiotika;
- lingvokulturoloģija;
- vispārīgā retorika;
- teksta teorija;
- mītu poētika un eposa problēmas;
- etnolingvistika;
- cilvēks Eiropas pasaules ainā;
- hermeneitikas pamati;
- literatūrzinātnes skolu vēsture;
- krievu filozofijas vēsture;
- krievu literārās valodas vēsture;
- sociolingvistika u.c.

UZŅEMŠANAS PRASĪBAS
- bakalaura grāds krievu filoloģijā vai 2.
līmeņa augstākā profesionālā izglītība
krievu filoloģijas jomā;
- konkursā piedalās ar gala / valsts
pārbaudījumu vidējo atzīmi.
PROGRAMMAS DIREKTORE:
Dr. philol., docente Elvīra Isajeva
e-pasts: elvira.isajeva@du.lv
tālrunis: 65424238

STUDIJU PROGRAMMAS ABSOLVENTIEM BŪS IESPĒJAS:
- turpināt studijas doktora studiju programmās «Valodniecība», «Literatūrzinātne» vai arī citās augstskolās
Latvijā un ārzemēs;
- iekļauties ES un Latvijas darba tirgū, piedāvājot savas filoloģijas zināšanas un prasmes.
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FILOLOĢIJA
(LATVIEŠU FILOLOĢIJA)

AKADĒMISKĀ MAĢISTRA
STUDIJUBAKALAURA
PROGRAMMA
AKADĒMISKĀ
STUDIJU PROGRAMMA
VALSTS FINANSĒTĀS STUDIJU VIETAS

STUDIJU PROGRAMMAS UZDEVUMI:

MAKSAS STUDIJU VIETAS

sniegt akadēmisko izglītību, paplašinot zināšanas filoloģijā, sekmēt prasmju nostiprināšanu zinātniski

STUDIJU ILGUMS: 2 gadi

pētnieciskajā darbā filoloģijas nozarē.

PILNA LAIKA STUDIJAS
IEGŪSTAMAIS AKADĒMISKAIS GRĀDS
humanitāro
zinātņu maģistrs
filoloģijā ( latviešu filoloģijā)
UZŅEMŠANAS PRASĪBAS
- bakalaura grāds latviešu filoloģijā vai
2. līmeņa augstākā profesionālā
izglītība latviešu filoloģijas jomā;
- konkursā piedalās ar gala / valsts
pārbaudījumu vidējo atzīmi.
PROGRAMMAS DIREKTORS:
Dr. philol., docents Gatis Ozoliņš
e-pasts: gatis.ozolins@du.lv
tālrunis: 65424238

STUDIJU PROGRAMMAS SATURS:
- dažādas literatūras, valodas, folkloras un kultūras uztveres un pētniecības metodes;
- padziļinātas zināšanas latviešu literatūras un valodas vēstures, teorijas un kritikas laukā;
- mūsdienīga izpratne par literāro un kultūras procesu;
- analītiskas zināšanas valodniecības un literatūrzinātnes jomā;
- maģistra darba izstrāde, plaši un dziļi priekšstati par izvēlēto pētniecisko tēmu.

STUDIJU PROGRAMMAS ABSOLVENTIEM BŪS IESPĒJAS:
- turpināt studijas doktorantūrā;
- iekļauties ES un Latvijas darba tirgū, piedāvājot savas zināšanas izglītības un kultūras iestādēs.
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FILOLOĢIJA
(SALĪDZINĀMĀ FILOLOĢIJA)

AKADĒMISKĀ MAĢISTRA STUDIJU PROGRAMMA
STUDIJU PROGRAMMAS MĒRĶIS:

VALSTS FINANSĒTĀS STUDIJU VIETAS

paplašināt teorētisko sagatavošanu valodniecībā un literatūrzinātnē, lai attīstītu spējas brīvi orientēties
tradicionālajās un mūsdienu zinātniskajās metodoloģijās, padziļināti iepazīt filoloģijas zinātņu problemātiku un
procesu, attīstīt prasmes veikt literatūrzinātnisko un lingvistisko pētniecību.

MAKSAS STUDIJU VIETAS
PILNA LAIKA STUDIJAS
IEGŪSTAMAIS AKADĒMISKAIS GRĀDS
humanitāro
zinātņu maģistrs
filoloģijā (salīdzināmā filoloģija)

STUDIJU PROGRAMMAS SATURS:
-

STUDIJU ILGUMS: 2 gadi

dažādu nacionālo literatūru un kultūru salīdzināmās apguves pamatprincipi;
salīdzināmās pieejas izmantojuma stratēģija darbam skolā;
tradicionālās un aktuālākās literatūras un kultūras studiju metodes;
svešvalodas u.c.

UZŅEMŠANAS PRASĪBAS
- bakalaura grāds filoloģijā vai 2. līmeņa
augstākā profesionālā izglītība filoloģijas
jomā;
- konkursā piedalās ar gala / valsts
pārbaudījumu vidējo atzīmi.

STUDIJU LAIKĀ STUDĒJOŠAIS VAR:
- studēt mūsdienīgus, uz jaunām zinātniskām un metodiskām pieejām veidotus studiju kursus vienā no
programmas virzieniem: literatūrzinātnē vai valodniecībā;
- studēt profesionālu un pieredzējušu docētāju vadībā, jo studiju kursu apguvi nodrošina gan teorētiķi, gan
praktiķi;
- studēt ārvalstīs atbilstoši noslēgtajiem līgumiem (ERASMUS+, E. M. Čermakas fonds u.c.);
- izmantot modernizētu bibliotēku ar datorizētām darba vietām un aktuālām datu bāzēm;
- darboties dažādos zinātniskajos virzienos (pētījumu veikšanā konferencēs, projektos);
- aktīvi pievērsties zinātniskajai pētniecībai, iesaistoties DU Humanitārās fakultātes Komparatīvistikas institūta
projektu darbā un aktivitātēs;

STUDIJU PROGRAMMAS ABSOLVENTIEM BŪS IESPĒJAS:
- turpināt studijas DU doktora studiju programmās «Literatūrzinātne», «Valodniecība» vai arī citās augstskolās
Latvijā un ārzemēs;
- iekļauties Latvijas un ES darba tirgū, piedāvājot savas filoloģijas zināšanas un prasmes.

45

PROGRAMMAS DIREKTORE:
Dr. philol., profesore Maija Burima
e-pasts: maija.burima@du.lv
tālrunis: 65424238

STARPKULTŪRU
ATTIECĪBAS

PROFESIONĀLĀ MAĢISTRA
STUDIJU
PROGRAMMA
AKADĒMISKĀ
BAKALAURA
STUDIJU PROGRAMMA
VALSTS FINANSĒTĀS STUDIJU VIETAS

STUDIJU PROGRAMMAS MĒRĶIS:

MAKSAS STUDIJU VIETAS

sagatavot starptautiskiem un Latvijas valsts kritērijiem atbilstošas kvalifikācijas speciālistus, kas spēj organizēt
un vadīt darbu starpkultūru attiecību jomā, izmantojot zināšanas mārketingā, politoloģijā, komunikācijās,
sabiedrisko attiecību teorijās.

STUDIJU ILGUMS: 2 gadi
PILNA LAIKA STUDIJAS
IEGŪSTAMĀ KVALIFIKĀCIJA UN
PROFESIONĀLAIS GRĀDS
starpkultūru attiecību menedžeris,
profesionālais maģistrs starpkultūru
attiecībās
UZŅEMŠANAS PRASĪBAS
- bakalaura grāds vai 2. līmeņa augstākā
profesionālā izglītība filoloģijā, vēsturē,
ekonomikā, vadībzinībās, mākslā,
mūzikā, socioloģijā, bibliotēkzinātnē,
kultūras jomā;
- konkursā piedalās ar gala/ valsts
pārbaudījumu vidējo atzīmi.
PROGRAMMAS DIREKTORE:
Dr. philol., asociētā profesore Elīna
Vasiļjeva
e-pasts: elina.vasiljeva@du.lv
tālrunis: 65424238

STUDIJU PROGRAMMAS SATURS:
-

sabiedriskās attiecības;
starpkultūru komunikācijas;
komunikācijas teorijas;
projektu vadīšana;
žurnālistikas pamati un tehnikas;
plašsaziņas līdzekļu un reklāmas darbību regulējošā likumdošana u.c.

STUDIJU PROGRAMMAS ABSOLVENTIEM BŪS IESPĒJAS:
- turpināt studijas doktorantūrā;
- iekļauties ES un Latvijas darba tirgū, piedāvāt savas zināšanas un prasmes sabiedriskajās, tūrisma,
menedžmenta un citās iestādēs.
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TULKS, TULKOTĀJS

PROFESIONĀLĀ MAĢISTRA STUDIJU PROGRAMMA
STUDIJU PROGRAMMAS MĒRĶIS:

VALSTS FINANSĒTĀS STUDIJU VIETAS

sagatavot augsti kvalificētus speciālistus, kuri spēj strādāt par profesionāliem tulkiem un tulkotājiem valsts,
pašvaldības un ES institūcijās, uzņēmumos, kopuzņēmumos, firmās, tulkošanas birojos, kultūras, sporta u.c.
iestādēs, informācijas, zinātnes, tehnikas jomās, kur nepieciešami augsti kvalificētu tulku un tulkotāju
pakalpojumi.

MAKSAS STUDIJU VIETAS

STUDIJU PROGRAMMAS UZDEVUMI
nodrošināt studējošo teorētisko un praktisko sagatavotību, lai varētu veiksmīgi iekļauties darba tirgū, dot
studējošiem iespēju apgūt teorētiskās, profesionālās zināšanas un praktiskās iemaņas dažādu jomu
(ekonomisku, juridisku, zinātnisku, tehnisku, publicistisku) tekstu tulkošanā vairākās svešvalodās, apgūt
teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas mutiskajā tulkošanā, nodrošināt iespēju praktiski pielietot
jaunākās informācijas komunikāciju tehnoloģijas studiju darbā, veidot un attīstīt specifiskās prasmes, kas
nepieciešamas profesionāla tulka un tulkotāja darbā, attīstīt, studējošo komunikatīvo kompetenci, veicināt
absolventu konkurētspēju.

STUDIJU PROGRAMMAS SATURS:
- ekonomisko un darījumu, juridisko, zinātnisko, tehnisko, publicistisko tekstu praktiskā tulkošanā;
- ekonomikas zinātņu pamati, tiesību pamati, dabaszinātņu pamati, zināšanas par ES institūcijām un to politiku;
- padziļinātas zināšanas gan otrajā svešvalodā, gan latviešu valodas ortogrāfijā, leksikoloģijā, sintaksē un
stilistikā;
- zinātniski pētnieciskā darba veikšana;
- mutiskās tulkošanas metodika un praktiskās nodarbības;
- elektronisko informācijas līdzekļu pārzināšana un izmantošana u.c.

STUDIJU LAIKĀ STUDĒJOŠAIS VAR:
- studēt profesionālu un pieredzējušu docētāju vadībā, jo studiju kursu apguvi nodrošina gan teorētiķi, gan
praktiķi;
- tulkošanas prakses laikā attīstīt savas tulkošanas iemaņas un prasmes, spējas patstāvīgi pieņemt lēmumus
savas kompetences ietvaros;
- studēt ārvalstīs atbilstoši noslēgtajiem līgumiem (ERASMUS+, E. M. Čermakas fonds u.c.);
- izmantot modernizētu bibliotēku ar datorizētām darba vietām un aktuālām bāzēm;
- darboties dažādos zinātniskajos virzienos (pētījumu veikšanā, konferencēs, projektos).

STUDIJU PROGRAMMAS ABSOLVENTIEM BŪS IESPĒJAS:
- iekļauties ES un Latvijas darba tirgū, piedāvāt savas zināšanas uzņēmumos, dažādās valsts un pašvaldību
institūcijās, kopuzņēmumos, firmās, tulkošanas birojos, kultūras, sporta u.c. iestādēs, informācijas, zinātnes,
tehnikas jomās, kur nepieciešami augsti kvalificēta tulkotāja pakalpojumi.
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STUDIJU ILGUMS: 2,5 gadi
PILNA LAIKA STUDIJAS
IEGŪSTAMĀ KVALIFIKĀCIJA UN
PROFESIONĀLAIS GRĀDS
tulks, tulkotājs, profesionālais
maģistrs tulkošanā
UZŅEMŠANAS PRASĪBAS
- bakalaura grāds angļu, vācu vai poļu
filoloģijā, vai 2. līmeņa augstākā
profesionālā izglītība angļu, vācu vai
poļu filoloģijā;
- konkursā piedalās ar gala/ valsts
pārbaudījumu vidējo atzīmi;
- ja augstākās izglītības dokuments
neapliecina otrās svešvalodas apguvi,
reflektantam ir jākārto
iestājpārbaudījums otrajā svešvalodā.
PROGRAMMAS DIREKTORE:
Mg. paed.,prof.tulk., asistente
Jeļena Antoņeviča
e-pasts: jelena.antonevica@du.lv
tālrunis: 65422994

VĒSTURE
AKADĒMISKĀ MAĢISTRA
STUDIJUBAKALAURA
PROGRAMMA
AKADĒMISKĀ
STUDIJU PROGRAMMA
VALSTS FINANSĒTĀS STUDIJU VIETAS

STUDIJU PROGRAMMAS MĒRĶIS:

MAKSAS STUDIJU VIETAS

veicināt un organizēt studējošo patstāvīgo darbu vēstures un kultūras vēstures padziļinātajā teorētiskajā
apguvē un iegūto zināšanu un prasmju pielietošanā patstāvīgā zinātniskās pētniecības darbā noteiktu
problēmu risināšanai, tādējādi sagatavot akadēmiska līmeņa vēstures un kultūras vēstures speciālistus ar
dziļām teorētiskām un metodoloğiskām zināšanām, spējīgus veikt patstāvīgu zinātniskās pētniecības darbu un
turpināt studijas doktorantūrā.

STUDIJU ILGUMS: 2 gadi
PILNA LAIKA STUDIJAS
IEGŪSTAMAIS AKADĒMISKAIS GRĀDS
humanitāro zinātņu maģistrs vēsturē

STUDIJU PROGRAMMAS SATURS:
UZŅEMŠANAS PRASĪBAS
- humanitāro zinātņu bakalaura grāds
vēsturē, filozofijā vai teoloģijā vai
sociālo zinātņu bakalaura grāds
socioloģijā, politoloģijā, antropoloģijā,
dzimtes studijās un citās ar vēsturi
saistītās disciplīnās, vai 2. līmeņa
augstākā profesionālā vai tai
pielīdzināma izglītība vēstures jomā;
- konkursā piedalās ar gala/valsts
pārbaudījumu vidējo atzīmi

vēstures ﬁlozoﬁjas pamati; dažādu vēstures un kulturoloģijas metodoloģiju speciﬁka; historiogrāﬁjas virzieni un
koncepcijas; 20.–21. gs. kultūras vēstures problēmas; mūsdienu mākslas estētika; reģionālistikas pamati;
daudzpusīgas vēsturnieka pētnieka iemaņas, t. sk. arhīvistikā, arheogrāﬁjā, mutvārdu vēsturē, vēsturiskajā
informātikā u.c.

STUDIJU PROGRAMMAS ABSOLVENTIEM BŪS IESPĒJAS:
- turpināt studijas doktorantūrā studiju programmā “Vēsture”;
- iekļauties ES un Latvijas darba tirgū, piedāvāt savas zināšanas un prasmes vidējās un augstākās izglītības
iestādēs, arhīvos, muzejos, masu saziņas līdzekļos, varas un pārvaldes institūcijās u.c.

PROGRAMMAS DIREKTORE:
Dr. hist., profesore Irēna Saleniece
e-pasts: irena.saleniece@du.lv
tālrunis: 65424238
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MAĢISTRANTŪRA

IZGLĪTĪBAS UN VADĪBAS FAKULTĀTE
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IZGLĪTĪBA
PROFESIONĀLĀ MAĢISTRA
STUDIJU
PROGRAMMA
AKADĒMISKĀ
BAKALAURA
STUDIJU PROGRAMMA
VALSTS FINANSĒTĀS STUDIJU VIETAS
MAKSAS STUDIJU VIETAS
STUDIJU ILGUMS:
1) pilna laika studijas (P) - 2 gadi
nepilna laika studijas (N) - 2,5 gadi
2) pilna laika studijas (P) - 2 vai 2,5 gadi
PILNA UN NEPILNA LAIKA STUDIJAS
IEGŪSTAMĀ KVALIFIKĀCIJA UN
PROFESIONĀLAIS GRĀDS
1) profesionālais maģistra grāds izglītībā
2)vidējās izglītības skolotājs ar
specializāciju vienā no virzieniem,
profesionālais maģistra grāds izglītībā
PROGRAMMAS DIREKTORE:
Dr. paed., vadošā pētniece Eridiana
Oļehnoviča
e-pasts: eridiana.olehnovica@du.lv
tālrunis: 65428636, 29130310

STUDIJU PROGRAMMAS RAKSTUROJUMS:

pēc studiju programmas apguves izglītojamie ar iepriekš iegūtu atbilstošo akadēmisko bakalaura grādu vai
atbilstošo profesionālo augstāko izglītību dabaszinātņu vai humanitāro zinātņu jomā iegūst profesionālā
maģistra grādu izglītībā vai 5. līmeņa profesionālo kvalifikāciju - vidējās izglītības skolotājs ar specializāciju
vienā no virzieniem un profesionālā maģistra grādu izglītībā.

STUDIJU PROGRAMMAS MĒRĶIS:

nodrošināt valsts ekonomikas un sociālajām vajadzībām atbilstošas profesionālās maģistra studijas skolotāju
izglītībā, sekmējot padziļinātu pedagoģiskās kompetences attīstību un sagatavošanos patstāvīgai uz
ilgtspējīgu attīstību orientētai zinātniskās pētniecības darbībai izglītības jomā.

STUDIJU PROGRAMMAS UZDEVUMI:
- nodrošināt kritiski refleksīvu izpratni par pedagoģiju kā zinātņu nozari tās attīstības daudzveidībā gan
vispārīgi, gan vienā no piedāvātajām pedagoģijas apakšnozarēm vai skolotāja profesionālās kvalifikācijas
specializācijām;
- izglītot 5. līmeņa profesionālās kvalifikācijas speciālistus skolotāju izglītībā, dodot iespēju apgūt vidējās
izglītības skolotāja kvalifikāciju divos mācību priekšmetos, sekmējot viņu konkurētspēju mainīgajos
sociālekonomiskajos apstākļos;
- nodrošināt pētniecisko prasmju attīstību un aktivizēt to izmantošanu ar izglītību saistītu problēmu risināšanai
un izglītības darbības izvēlētajā pedagoģijas apakšnozarē vai skolotāja profesionālās kvalifikācijas
specializācijā sasaistei ar pedagoģijas teoriju;
- veicināt kritiski refleksīvu profesijas standartiem atbilstošu pedagoģiskās kompetences attīstību, kas
paplašina un padziļina pedagoga profesionālās darbības atskaites sistēmu un profesionālās identitātes
pilnveidi, un to orientē uz ilgtspējīgas attīstības stratēģiju.

PAPILDU PUNKTI TIEK PIEŠĶIRTI PAR:

- pedagoģisko prakšu vadīšanu DU bakalaura vai maģistra studiju programmu studējošajiem par katru vadīto
aktīvo praksi, neatkarīgi no praktikantu skaita, sākot ar 2012./ 2013. studiju gadu;
- par mentordarbības veikšanu bērniem, skolēniem, audzēkņiem, studējošajiem, kolēģiem u.c. par katru
mentorēto, par atrašanos mentoru datu bazē http://www.mentorudatubaze.lu.lv/;
- par skolēnu zinātnisko darbu vadīšanu;
- par piedalīšanos zinātniskajās konferencēs;
- par metodiskajām vai zinātniskajām publikācijām;
- par piedalīšanos metodiskos vai zinātniskos projektos izglītības jomā;
- par starptautiskajām pieredzes apmaiņas aktivitātēm izglītības jomā;
- par brīvprātīgo darbu, kas ir veikts izglītības jomā;
- par dalību nevalstiskā organizācijā, kas ir saistīta ar izglītības jomu.
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Iegūstamā
kvalifikācija un/ vai
profesionālais grāds

Uzņemšanas prasības

Studiju
veids un
ilgums

Profesionālais
maģistra grāds
izglītībā

- bakalaura grāds pedagoģijā vai izglītībā, vai 2. P - 2
līmeņa augstākā profesionālā vai tai gadi
pielīdzināma izglītība izglītības jomā;
N - 2, 5
- konkursā piedalās ar gala/ valsts gadi
pārbaudījumu vidējo atzīmi.

Bioloģijas un ķīmijas
skolotāja kvalifikācija,
profesionālais
maģistra grāds
izglītībā

- dabaszinātņu bakalaura grāds bioloģijā vai 2. P - 2, 5
līmeņa augstākā profesionālā vai tai gadi
pielīdzināma augstākā izglītība bioloģijas jomā;
- konkursā piedalās ar gala/ valsts
pārbaudījumu vidējo atzīmi.

Ģeogrāfijas un ķīmijas
skolotāja kvalifikācija,
profesionālais
maģistra grāds
izglītībā

- dabaszinātņu bakalaura grāds vides zinībās P - 2, 5
vai ģeogrāfijā vai 2. līmeņa augstākā gadi
profesionālā vai tai pielīdzināma augstākā
izglītība vides zinību vai ģeogrāfijas jomā;
- konkursā piedalās ar gala/ valsts
pārbaudījumu vidējo atzīmi.

Fizikas un
matemātikas skolotāja
kvalifikācija,
profesionālais
maģistra grāds
izglītībā

- dabaszinātņu bakalaura grāds fizikā vai 2. P - 2, 5
līmeņa augstākā profesionālā vai tai gadi
pielīdzināma augstākā izglītība fizikas vai
inženierzinātņu jomā;
- konkursā piedalās ar gala/ valsts
pārbaudījumu vidējo atzīmi.

Matemātikas un
informātikas skolotāja
kvalifikācija,
profesionālais
maģistra grāds
izglītībā

- dabaszinātņu bakalaura grāds matemātikā vai P - 2, 5
informātikā vai 2. līmeņa augstākā profesionālā gadi
vai tai pielīdzināma augstākā izglītība
matemātikas , informātikas vai inženierzinātnes
jomā; - konkursā piedalās ar gala/ valsts
pārbaudījumu vidējo atzīmi.

Latviešu valodas un
literatūras (dzimtā
valoda/ otrā valoda)
skolotāja kvalifikācija,
profesionālais
maģistra grāds

- humanitāro zinātņu bakalaura grāds filoloģijā P - 2, 5
(latviešu filoloģija) vai 2. līmeņa augstākā gadi
profesionālā vai tai pielīdzināma augstākā
izglītība latviešu filoloģijas jomā;
- konkursā piedalās ar gala/ valsts
pārbaudījumu vidējo atzīmi.

Krievu valodas un
- humanitāro zinātņu bakalaura grāds filoloģijā P - 2, 5
literatūras (dzimtā
(krievu filoloģija) vai 2. līmeņa augstākā gadi
valoda/ svešvaloda) profesionālā vai tai pielīdzināma augstākā
skolotāja kvalifikācija, izglītības krievu filoloģijas jomā;
profesionālais maģistra - k o n k u r s ā p i e d a l ā s a r g a l a / v a l s t s
grāds izglītībā
pārbaudījumu vidējo atzīmi.
Angļu valodas un otrās - humanitāro zinātņu bakalaura grāds filoloģijā P - 2, 5
svešvalodas (zviedru, (angļu filoloģija) vai 2. līmeņa augstākā gadi
vācu, spāņu, poļu vai profesionālā vai tai pielīdzināma augstākā
izglītība angļu filoloģijas jomā;
franču valodas)
skolotāja kvalifikācija, - k o n k u r s ā p i e d a l ā s a r g a l a / v a l s t s
profesionālais maģistra pārbaudījumu vidējo atzīmi.
grāds izglītībā

IZGLĪTĪBA
PROFESIONĀLĀ MAĢISTRA STUDIJU PROGRAMMA
Vācu valodas un otrās
svešvalodas (zviedru,
angļu, spāņu vai franču
valodas) skolotāja
kvalifikācija,
profesionālais maģistra

- humanitāro zinātņu bakalaura grāds filoloģijā P - 2, 5
(vācu filoloģija) vai 2. līmeņa augstākā gadi
profesionālā vai tai pielīdzināma augstākā
izglītība vācu filoloģijas jomā;
- konkursā piedalās ar gala/ valsts pārbaudījumu
vidējo atzīmi.

Poļu valodas un otrās
svešvalodas (angļu,
vācu, franču, zviedru
vai spāņu valodas)
skolotāja kvalifikācija,
profesionālais maģistra
grāds izglītībā
Vēstures un sociālo
zinību vai kulturoloģijas
skolotāja kvalifikācija,
profesionālais maģistra
grāds izglītībā
Kulturoloģijas skolotāja
kvalifikācija,
profesionālais maģistra
grāds izglītībā

- humanitāro zinātņu bakalaura grāds filoloģijā P - 2, 5
(poļu filoloģija) vai 2. līmeņa augstākā gadi
profesionālā vai tai pielīdzināma augstākā
izglītība poļu filoloģijas jomā;
- konkursā piedalās ar gala/ valsts pārbaudījumu
vidējo atzīmi.
- humanitāro zinātņu bakalaura grāds vēsturē vai P - 2, 5
2. līmeņa augstākā profesionālā vai tai gadi
pielīdzināma augstākā izglītība vēstures jomā;
- konkursā piedalās ar gala/ valsts pārbaudījumu
vidējo atzīmi.
- humanitāro zinātņu bakalaura grāds mākslā vai P - 2
2. līmeņa augstākā profesionālā vai tai gadi
pielīdzināma augstākā izglītība mākslas jomā;
- konkursā piedalās ar gala/ valsts pārbaudījumu
vidējo atzīmi.

Vizuālās mākslas
skolotāja kvalifikācija,
profesionālais maģistra
grāds izglītībā

- humanitāro zinātņu bakalaura grāds mākslā vai P - 2
2. līmeņa augstākā profesionālā vai tai gadi
pielīdzināma augstākā izglītība mākslas jomā;
- bakalaura grāds atbilstošajā mākslas zinātņu
nozarē vai tai pielīdzināma otrā līmeņa augstākā
izglītība atbilstošajā mākslas jomā;
- konkursā piedalās ar gala/ valsts pārbaudījumu
vidējo atzīmi.
Vizuālās mākslas un
- humanitāro zinātņu bakalaura grāds mākslā vai P - 2, 5
tehniskās grafikas
2. līmeņa augstākā profesionālā vai tai gadi
skolotāja kvalifikācija, pielīdzināma augstākā izglītība mākslas jomā;
profesionālais maģistra - bakalaura grāds atbilstošajā mākslas zinātņu
grāds izglītībā
nozarē vai inženierzinātņu nozarē, kur apgūto
mākslas studiju kursu apjoms ir vismaz 60 KP, vai
tai pielīdzināma 2.līmeņa augstākā izglītība
atbilstošajā mākslas vai inženierzinātņu jomā, kur
apgūto mākslas un tehniskās grafikas studiju
kursu apjoms ir vismaz 60 KP;
- konkursā piedalās ar gala/ valsts pārbaudījumu
vidējo atzīmi.
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STUDIJU LAIKĀ STUDĒJOŠAIS
VAR:

- studēt profesionālu un
pieredzējušu docētāju vadībā, jo
studiju kursu apguvi nodrošina
gan teorētiķi, gan praktiķi;
- gūt praktiskās iemaņas prakses
laikā dažādās iestādēs;
- studēt ārvalstīs atbilstoši
noslēgtajiem līgumiem
(ERASMUS+, E. M. Čermakas
fonds u.c.);
- izmantot modernizētu bibliotēku
ar datorizētām darba vietām un
aktuālām datu bāzēm;
- darboties dažādos zinātniskajos
virzienos (pētījumu veikšanā,
konferencēs, projektos);
STUDIJU PROGRAMMAS
ABSOLVENTIEM BŪS IESPĒJAS:

iekļauties ES un Latvijas darba
tirgū, piedāvāt savas
kompetences.

IZGLĪTĪBAS
PSIHOLOGS

PROFESIONĀLĀ MAĢISTRA
STUDIJU
PROGRAMMA
AKADĒMISKĀ
BAKALAURA
STUDIJU PROGRAMMA
VALSTS FINANSĒTĀS STUDIJU VIETAS

STUDIJU PROGRAMMAS MĒRĶIS:

MAKSAS STUDIJU VIETAS

nodrošināt valsts ekonomiskajām un sociālajām vajadzībām atbilstošu, kā arī ar ES standartiem saskaņotu
profesionālu izglītības psihologu sagatavošanu.

STUDIJU ILGUMS: 3 gadi
PILNA LAIKA STUDIJAS

STUDIJU PROGRAMMAS GALVENIE UZDEVUMI:

IEGŪSTAMĀ KVALIFIKĀCIJA UN
PROFESIONĀLAIS GRĀDS
izglītības psihologs, profesionālais
maģistrs psiholoģijā
UZŅEMŠANAS PRASĪBAS
- akadēmiskais bakalaura grāds
psiholoģijā, profesionālais bakalaura grāds
psiholoģijā vai 2. līmeņa augstākā
profesionālā izglītība psiholoģijā;
- konkursā piedalās ar gala / valsts
pārbaudījumu vidējo atzīmi.
Papildu punkti tiek piešķirti par:
profesionālo darbību psiholoģijas vai
pedagoģijas jomā; piedalīšanos
zinātniskajās konferencēs (Latvijas
Republikas līmeņa konferencēs,
starptautiskās konferencēs)

nodrošināt uz nozares zinātņu teorētiskajiem pamatiem balstītas, ar profesijas standartiem saskaņotas,
praksei adekvātas un mūsdienu Latvijas kontekstam atbilstošas profesionālās izglītības psihologu studijas; dot
iespēju studējošajiem apgūt izglītības psihologa kvalifikāciju, kas sekmētu viņu konkurētspēju mainīgos
sociālekonomiskajos apstākļos; nodrošināt iespēju veidot jaunas vai pilnveidot esošās psihologa darba
prasmes un sagatavot studējošos jaunrades, pētnieciskajam un praktiskajam darbam psiholoģijas nozarē;
veicināt psihologa profesionālās ētikas kodeksa izpratni un izglītības psihologa profesionālās darbības
organizatoriskās kompetences.

PROGRAMMAS DIREKTORS:
Dr. psych., docents
Valērijs Dombrovskis
e-pasts: valerijs.dombrovskis@du.lv
tālrunis: 65428636

- studēt profesionālu un pieredzējušu docētāju vadībā, jo studiju kursu apguvi nodrošina gan teorētiķi, gan
praktiķi;
- gūt praktiskās iemaņas prakses laikā paša izvēlētajā iestādē;
- studēt ārvalstīs atbilstoši noslēgtajiem līgumiem (ERASMUS+, E. M. Čermakas fonds u.c.);
- izmantot modernizētu bibliotēku ar datorizētām darba vietām un aktuālām datu bāzēm;
- darboties dažādos zinātniskajos virzienos (pētījumu veikšanā, konferencēs, projektos).

STUDIJU PROGRAMMAS SATURS:
psihologa darbs izglītības iestādē; pirmsskolas, sākumskolas un pubertātes vecumposma psiholoģiskās
īpatnības; izglītības psihologa konsultatīvais darbs; psiholoģiskā palīdzība ģimenei; profesionālo prasmju
termiņš; rotaļu terapijas pamati; veselības psiholoģija; psiholoģijas mācību metodika; mācīšanas stili un
mācību metodes; kvalitatīvā un kvantitatīvā pētījumu metodoloģija un metodes; mācību procesa organizēšana;
pedagoģiskā psiholoģija; publikāciju sagatavošana un uzstāšanās konferencēs; maģistra darba izstrāde, u.c.

STUDIJU LAIKĀ STUDĒJOŠAIS VAR:

STUDIJU PROGRAMMAS ABSOLVENTIEM BŪS IESPĒJAS:
- turpināt studijas doktora studiju programmā «Psiholoģija»;
- iekļauties ES un Latvijas darba tirgū, piedāvāt savas zināšanas un prasmes.
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KARJERAS KONSULTANTS UN
JAUNATNES LIETU SPECIĀLISTS

PROFESIONĀLĀ MAĢISTRA STUDIJU PROGRAMMA
STUDIJU PROGRAMMAS MĒRĶIS:

VALSTS FINANSĒTĀS STUDIJU VIETAS

nodrošināt studentiem iespēju iegūt maģistra profesionālo grādu izglītībā un veidot kompetences, kuras ļauj
profesionāli veikt karjeras konsultanta un jaunatnes lietu speciālista pienākumus.

MAKSAS STUDIJU VIETAS

STUDIJU PROGRAMMAS UZDEVUMI

PILNA LAIKA STUDIJAS

- Veicināt teorētisko atziņu un praktiskās darbības pieredzes integrētu izmantošanu sociālajai videi un darba
tirgum atbilstošas karjeras konsultēšanas un jaunatnes lietu vadības jautājumos;
- Sekmēt karjeras konsultēšanas un jaunatnes lietu vadības metodiskās pieredzes apguvi, līdzdalību karjeras
un jaunatnes lietu politikas izstrādē un tās īstenošanā, pilnveidojot kompetences to kritiski izvērtēt, pilnveidot un
izmantot profesionālajā darbībā;
- Nodrošināt zinātniskās pētniecības kompetenču apguvi, pētījumu rezultātu izmantošanas iemaņas
ilgtspējīgas nacionālās tautsaimniecības attīstībai;
- Rosināt studējošo personības potenciāla pašrealizāciju mūžizglītības aspektā, paaugstinot viņu
konkurētspēju mainīgos sociālajos un ekonomiskajos apstākļos, un starptautiskajā darba tirgū.

STUDIJU PROGRAMMAS SATURS:
karjeras attīstības teorija; konsultēšanas teorija un metodika; jaunatnes darba organizēšana; kultūras un
sociālā integrācija; organizāciju kultūra un profesionālā ētika; stratēģiskā plānošana un resursu vadība;
pētījumu metodoloģija un organizācija; maģistra darba izstrāde u.c.

PAPILDU PUNKTI TIEK PIEŠĶIRTI PAR:
- pedagoģisko prakšu vadīšanu DU bakalaura vai maģistra studiju programmu studējošajiem par katru
vadīto aktīvo praksi, neatkarīgi no praktikantu skaita, sākot ar 2012./ 2013. studiju gadu;
- skolēnu zinātniski pētniecisko darbu vadīšanu skolās;
- piedalīšanos zinātniskajās konferencēs;
- metodiskajām vai zinātniskajām publikācijām;
- piedalīšanos metodiskos vai zinātniskos projektos izglītības jomā;
- starptautiskajām pieredzes apmaiņas aktivitātēm izglītības jomā.

STUDIJU PROGRAMMAS ABSOLVENTIEM BŪS IESPĒJAS:
iekļauties ES un Latvijas darba tirgū, profesionāli veicot karjeras konsultanta un/vai jaunatnes lietu speciālista
pienākumus.
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STUDIJU ILGUMS: 2 gadi
IEGŪSTAMĀ KVALIFIKĀCIJA UN
PROFESIONĀLAIS GRĀDS
karjeras konsultants un jaunatnes lietu
speciālists, profesionālais maģistrs
izglītības zinātnē
UZŅEMŠANAS PRASĪBAS
- 2. līmeņa profesionālā augstākā
izglītība ar skolotāja kvalifikāciju vai
izglītības zinātņu bakalaura grāds
pedagoģijā, vai sociālo zinātņu
bakalara grāds psiholoģijā, vai 2.līmeņa
profesionālā augstākā izglītība
psiholoģijā, vai cita akadēmiskā vai 2.
līmeņa profesionālā augstākā izglītība
un vismaz 1 gada darba pieredze
konsultēšanā un/vai darbā ar jaunatni,
ko apliecina izziņa;
- konkursā piedalās ar gala/valsts
pārbaudījumu vidējo atzīmi.
PROGRAMMAS DIREKTORE:
Dr. paed., pētniece
Mārīte Kravale - Pauliņa
e-pasts: marite.kravale@du.lv
tālrunis: 65428636

SABIEDRĪBAS
UN IESTĀŽU VADĪBA

PROFESIONĀLĀ MAĢISTRA
STUDIJU
PROGRAMMA
AKADĒMISKĀ
BAKALAURA
STUDIJU PROGRAMMA
VALSTS FINANSĒTĀS STUDIJU VIETAS

STUDIJU PROGRAMMAS MĒRĶIS UN UZDEVUMI:

MAKSAS STUDIJU VIETAS

izglītot starptautiskiem un Latvijas valsts kritērijiem atbilstošas kvalifikācijas speciālistus valsts un pašvaldību
civildienestam, kuri ir spējīgi uzturēt un attīstīt civildienesta struktūru un funkciju realizēšanu un attīstību
saskaņā ar Latvijas valsts interesēm; piedāvāt Valsts un pašvaldību pārvaldes iestāžu darbības sfērai būtisku
un tās attīstību veicinošu saturu, kas dos iespēju izveidot viengabalainu teorētisku skatījumu par valsts
pārvaldes struktūras un funkciju būtību un attīstīs profesionālo vajadzību kritiski vērtēt un izvērtēt savu darbību
un lēmumus plašākā Latvijas valsts un ES attīstības tendenču kontekstā; veicināt profesionālo spēju attīstību
realizēt profesionālās funkcijas valsts un pašvaldību pārvaldes struktūrās un iesaistīties šīs sfēras politikas un
tās realizēšanas prakses pilnveidošanā.

STUDIJU ILGUMS:
1) nepilna laika studijas - 2 gadi
2) nepilna laika studijas - 3 gadi
NEPILNA LAIKA STUDIJAS
IEGŪSTAMĀ KVALIFIKĀCIJA UN
PROFESIONĀLAIS GRĀDS
1) profesionālais maģistrs sabiedrības
pārvaldē;
2) iestāžu vadītājs, profesionālais maģistrs
sabiedrības pārvaldē
UZŅEMŠANAS PRASĪBAS
1) Nepilna laika studijas - 2 gadi
2. līmeņa augstākā profesionālā izglītība ar
5. līmeņa profesionālo kvalifikāciju - iestāžu
/ uzņēmumu vadītājs;
2) Nepilna laika studijas - 3 gadi augstākā
akadēmiskā vai 2. līmeņa augstākā
profesionālā izglītība
PROGRAMMAS DIREKTORE:
Dr. psych., asociētā profesore
Irēna Kokina
e-pasts: irena.kokina@du.lv
tālrunis: 65428209; 65428636

STUDIJU PROGRAMMAS SATURS:
mūsdienu organizāciju un iestāžu vadība; ilgtspējīgas attīstības stratēģijas realizēšana sabiedrībā; vadības
psiholoģija; darbs ar personālu un personāla mijiedarbības process; darba tiesības; publiskās pārvaldes
reformas; projektu izstrāde un vadība; valsts pārvaldes ētika; saskarsmes psiholoģija; ES pamatnostādnes u.c.

STUDIJU LAIKĀ STUDĒJOŠAIS VAR:
- studēt profesionālu un pieredzējušu docētāju vadībā, jo studiju kursu apguvi nodrošina gan teorētiķi, gan
praktiķi;
- gūt praktiskās iemaņas prakses laikā paša izvēlētajā iestādē;
- studēt ārvalstīs atbilstoši noslēgtajiem līgumiem (ERASMUS+, E. M. Čermakas fonds u.c.);
- izmantot modernizētu bibliotēku ar datorizētām darba vietām un aktuālām bāzēm;
- darboties dažādos zinātniskajos virzienos (pētījumu veikšanā, konferencēs, projektos).

STUDIJU PROGRAMMAS ABSOLVENTIEM BŪS IESPĒJAS:
- turpināt studijas doktorantūrā vadībzinātnē (uzņēmējdarbības vadības, sabiedrības vadības un izglītības
vadības apakšnozarēs);
- iekļauties ES un Latvijas darba tirgū, piedāvāt savas zināšanas un prasmes, realizējot valsts, pašvaldības
iestāžu un dažāda veida uzņēmumu vadības un attīstības darbu.
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MAĢISTRANTŪRA

MŪZIKAS UN MĀKSLU FAKULTĀTE
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MŪZIKA ar specializāciju
vienā no virzieniem:

AKORDEONA SPĒLES SKOLOTĀJS, KLAVIERSPĒLES SKOLOTĀJS,
PŪŠAMINSTRUMENTU SPĒLES SKOLOTĀJS, STĪGU INSTRUMENTU SPĒLES SKOLOTĀJS,
SITAMINSTRUMENTU SPĒLES SKOLOTĀJS, SOLO DZIEDĀŠANAS SKOLOTĀJS

PROFESIONĀLĀ MAĢISTRA
STUDIJU
PROGRAMMA
AKADĒMISKĀ
BAKALAURA
STUDIJU PROGRAMMA
VALSTS FINANSĒTĀS STUDIJU VIETAS

STUDIJU PROGRAMMAS SATURS:

MAKSAS STUDIJU VIETAS

- instrumentspēle vai solo dziedāšana;
- inovācijas instrumenta vai dziedāšanas metodikā;
- instrumenta spēles vēsture, stils un interpretācija;
- jaunāko sasniegumu mūzikas vēsturē, teorijā un atskaņotājmākslā kursi;
- mūzikas psiholoģijas kursi;
- jaunrades un pētnieciskā darba kursi;
- mūsdienu stili un to interpretācija;
- pedagoģiskā prakse;
- aktīvā koncertprakse u.c.

STUDIJU ILGUMS:
1) 1,5 gadi pilna laika studijas (bez
profesionālās kvalifikācijas ieguves)
2) 2 gadi pilna laika studijas (ar profesionālās
kvalifikācijas ieguvi)
PILNA UN NEPILNA LAIKA STUDIJAS
IEGŪSTAMĀ KVALIFIKĀCIJA UN
PROFESIONĀLAIS GRĀDS
1) profesionālais maģistrs mūzikā
2) profesionālo mūzikas priekšmetu skolotājs
ar specializāciju vienā no virzieniem:
- akordeona spēles skolotājs,
- klavierspēles skolotājs,
- pūšaminstrumentu spēles skolotājs,
- stīgu instrumentu spēles skolotājs,
- sitaminstrumentu spēles skolotājs,
- solo dziedāšanas skolotājs,
profesionālais maģistrs mūzikā
- 2. līmeņa augstākā profesionālā izglītība
mūzikā (instrumentspēlē vai solo
dziedāšanā);
- profesionālais bakalaura grāds mūzikā vai
mūzikas pedagoģijā
Iestājpārbaudījumi:
- eksāmens specialitātē
- kolokvijs specialitātē
PROGRAMMAS DIREKTORS:
Dr. art., profesors Ēvalds Daugulis
e-pasts: evalds.daugulis@du.lv
tālrunis: 65440819

Profesionālās maģistra studiju programmas «Mūzika» stratēģiskais mērķis ir dot iespēju augstskolu
absolventiem pilnveidot savu profesionālo māksliniecisko un mūzikas pedagoģisko izglītību; sekot līdzi un
pielāgoties straujai attīstībai mūzikas izglītības, pedagoģijas un zinātnes jomā pasaulē; ar savu darbību sekmēt
Latvijas, īpaši Latgales kultūrvides attīstību. Mērķa sasniegšanai studiju programmas ietvaros tiek izvirzīti
sekojoši uzdevumi: izvērst studentu mākslinieciskās, pedagoģiskās un zinātniskās darbības prasmes un
kompetences; nodrošināt studentu teorētisko zināšanu un praktiskās darbības vienotību ilgtermiņā; uzkrāt
profesionālā, pedagoģiskā, zinātniskā un mākslinieciski radošā darba pieredzi patstāvīgo radošo projektu
izveidē un prezentācijā.

STUDIJU LAIKĀ STUDĒJOŠAIS VAR:
- studēt profesionālu un pieredzējušu docētāju vadībā, jo studiju kursu apguvi nodrošina gan teorētiķi, gan
praktiķi;
- gūt praktiskās iemaņas prakses laikā paša izvēlētajā iestādē;
- studēt ārvalstīs atbilstoši noslēgtajiem līgumiem (ERASMUS+, E. M. Čermakas fonds u.c.);
- izmantot modernizētu bibliotēku ar datorizētām darba vietām un aktuālām datu bāzēm;
- darboties dažādos zinātniskajos virzienos (pētījumu veikšanā, konferencēs, projektos).

STUDIJU PROGRAMMAS ABSOLVENTIEM BŪS IESPĒJAS:
- strādāt par mūzikas skolotāju profesionālās izglītības iestādē atbilstošajā specializācijā;
- turpināt studijas mūzikas zinātnes vai pedagoģijas (mūzikas pedagoģijas apakšnozare) doktorantūrā;
- iekļauties ES un Latvijas darba tirgū, piedāvājot savas zināšanas profesionālās izglītības iestādēs.
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MĀKSLA
PROFESIONĀLĀ MAĢISTRA STUDIJU PROGRAMMA
KĀPĒC STUDĒT MĀKSLU?

VALSTS FINANSĒTĀS STUDIJU VIETAS

Lai progresētu 21. gadsimtā, ir nepieciešama profesionāla attīstība, mobils domāšanas veids, koncepciju
maiņa, kreativitāte un pašizpausmes iespējas. Mākslas studiju gaitā pilnveidotajai praktiskajai, tehnoloģiskajai
un radošajai pieredzei, nenoliedzami, piemīt nākotnes potenciāls ne tikai Latvijas, bet arī ārvalstu kultūras
telpās un darba tirgū.
Mākslas studijas padziļina kompetenci laikmetīgajā mākslā, mākslas teorijas, filosofijas un psiholoģiskajās
problēmās, vadības un komunikācijas aspektos, pilnveidojot profesionalitāti individuālas izvēles specializācijā:
Glezniecība, Zīmēšana, Grafika, Tekstilmāksla, Keramika, Dizains un Kultūras menedžments.

MAKSAS STUDIJU VIETAS
STUDIJU ILGUMS: 1,5 gadi
PILNA LAIKA STUDIJAS
IEGŪSTAMĀ KVALIFIKĀCIJA UN
PROFESIONĀLAIS GRĀDS
profesionālais maģistrs mākslā
UZŅEMŠANAS PRASĪBAS
- profesionālais bakalaura grāds
mākslā vai 2. līmeņa augstākā vai tai
pielīdzināma profesionālā izglītība
mākslas jomā;
- konkursā piedalās ar gala / valsts
pārbaudījumu vidējo atzīmi.

KUR MĀKSLINIEKS VAR STRĀDĀT?
- Kultūras un radošo industriju uzņēmumos Latvijā un ārvalstīs,
- mākslas un dizaina skolās un augstskolās,
- mākslas zinātnes institūcijās,
- kultūras/zinātniski pētniecisko projektu menedžmentā un mārketingā,
- privātuzņēmumos.

STUDIJU LAIKĀ STUDĒJOŠAIS VAR:
- studēt profesionālu un pieredzējušu docētāju vadībā, jo studiju kursu apguvi nodrošina gan teorētiķi, gan
praktiķi;
- gūt praktiskās iemaņas prakses laikā paša izvēlētajā iestādē;
- studēt ārvalstīs atbilstoši noslēgtajiem līgumiem (ERASMUS+, E. M. Čermakas fonds u.c.);
- izmantot modernizētu bibliotēku ar datorizētām darba vietām un aktuālām datu bāzēm;
- darboties dažādos zinātniskajos virzienos (pētījumu veikšanā, konferencēs, projektos).
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PROGRAMMAS DIREKTORE:
Mg.art., Mg.paed. Zeltīte Barševska
e-pasts: zeltite.barsevska@du.lv
tālrunis: 65440821, 65424479

SOCIĀLO ZINĀTŅU FAKULTĀTE

MAĢISTRANTŪRA
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EKONOMIKA
AKADĒMISKĀ MAĢISTRA STUDIJU PROGRAMMA
STUDIJU PROGRAMMAS MĒRĶIS:

VALSTS FINANSĒTĀS STUDIJU VIETAS

iepazīstināt ar mikroekonomisko analīzi, parādīt mikroekonomikas teorijas saikni ar reālo situāciju tirgū, firmas
reālo darbību un patērētāju uzvedību tirgū, radīt priekšstatu par makroekonomikas analīzes pamatiem, iemācīt
saistīt ekonomikas teoriju ar reālo ekonomikas praksi, sniegt priekšstatu par ekonomisko teoriju attīstību, LR
finansu sistēmas analīzi, konkrētu firmu finansu analīzi, pārejas ekonomikas finansu problēmu analīzi,
zināšanas par mārketinga informāciju Internet sistēmā, par statistiskās informācijas avotiem Latvijā un pasaulē,
vispusīgas zināšanas par auditu un tā starptautiskajiem standartiem, valsts un nodokļu maksātāju attiecību
regulēšanu, zināšanas par vērtspapīriem un fondu tirgu, iemācīt orientēties LR un citu valstu likumdošanā.

MAKSAS STUDIJU VIETAS

STUDIJU PROGRAMMAS SATURS:
matemātiskā ekonomika; finansu tiesības; informāciju sistēmas biznesā; personālvadība; nodokļi un audits;
finanšu vadība; projektu vadība; reģionālā attīstība; kreditēšana; uzņēmējdarbības resursu organizēšana;
finansu socioloģija; makroekonomiskā analīze; mikroekonomiskā analīze; pētījuma rezultātu aprobācija un
piedalīšanās konferencē; maģistra darba izstrāde u.c.

STUDIJU LAIKĀ STUDĒJOŠAIS VAR:
- studēt profesionālu un pieredzējušu docētāju vadībā, jo studiju kursu apguvi nodrošina gan teorētiķi, gan
praktiķi;
- studēt ārvalstīs atbilstoši noslēgtajiem līgumiem (ERASMUS+, E. M. Čermakas fonds u.c.);
- izmantot modernizētu bibliotēku ar datorizētām darba vietām un aktuālām datu bāzēm;
- darboties dažādos zinātniskajos virzienos (pētījumu veikšanā, konferencēs, projektos).

STUDIJU PROGRAMMAS ABSOLVENTIEM BŪS IESPĒJAS:
- turpināt studijas doktorantūrā;
- iekļauties ES un Latvijas darba tirgū, piedāvājot savas zināšanas un prasmes dažādās tiesībsargājošās
iestādēs.
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STUDIJU ILGUMS: 2 gadi
PILNA LAIKA STUDIJAS
IEGŪSTAMAIS AKADĒMISKAIS GRĀDS
sociālo zinātņu maģistrs ekonomikā
UZŅEMŠANAS PRASĪBAS
- bakalaura grāds ekonomikā,
uzņēmējdarbībā, vadībzinībās vai 2.
līmeņa augstākā profesionālā vai tai
pielīdzināma izglītība ekonomikas,
uzņēmējdarbības, vadībzinību jomā;
- konkursā piedalās ar gala/ valsts
pārbaudījumu vidējo atzīmi.
PROGRAMMAS DIREKTORE:
Dr. oec., vad. pētniece
Olga Lavriņenko
e-pasts: olga.lavrinenko@du.lv
tālrunis: 65422163

PSIHOLOĢIJA
(SOCIĀLĀ PSIHOLOĢIJA)

AKADĒMISKĀ MAĢISTRA
STUDIJUBAKALAURA
PROGRAMMA
AKADĒMISKĀ
STUDIJU PROGRAMMA
VALSTS FINANSĒTĀS STUDIJU VIETAS

STUDIJU PROGRAMMAS UZDEVUMI:

MAKSAS STUDIJU VIETAS

iepazīstināt ar vispārīgo un konkrēto metodoloģiju, cilvēka un vides mijiedarbības psiholoģiskajiem aspektiem,
veicināt ar vidi saistītu personības pašizziņas iemaņu pilnveidošanos, personības kvalitatīvas attīstības
problēmu risināšanas paņēmienu apgūšanu, sniegt zināšanas par personības attīstības periodiem un
galvenajām ar vides jautājumiem saistītām personības problēmām, nacionālā rakstura pētīšanas iespējām
socioloģiskajos un psiholoģiskajos pētījumos, etnopsiholoģijas vietu citu etnoloģisko disciplīnu vidū,
akmeoloģiju - zinātni par pieaugušā personību, problēmām un risinājumiem socioloģiskajās un
sociālpsiholoģiskajās teorijās, ilgtspējīgu attīstību un tās mērķiem un statusu sabiedrībā.

STUDIJU ILGUMS: 2 gadi
PILNA LAIKA STUDIJAS
IEGŪSTAMAIS AKADĒMISKAIS GRĀDS
sociālo zinātņu maģistrs psiholoģijā
UZŅEMŠANAS PRASĪBAS
- bakalaura grāds psiholoģijā vai 2.
līmeņa augstākā profesionālā izglītība
psiholoģijas jomā;
- konkursā piedalās ar gala/ valsts
pārbaudījumu vidējo atzīmi.
PROGRAMMAS DIREKTORS:
Dr. psych., asociētais profesors
Aleksejs Ruža
e-pasts: aleksejs.ruza@du.lv
tālruņi: 65428629, 65427737

STUDIJU PROGRAMMAS SATURS:
sociālās izziņas psiholoģiskās problēmas; mūsdienu personības problēmas; kroskulturālā psiholoģija;
organizācijas psiholoģija; grupu attiecību procesi; starppersonu attiecību; problēmas un risinājumi
socioloģiskajās un sociālpsiholoģiskajās teorijās; zinātniskā raksta sagatavošana publicēšanai; pētījuma
rezultātu apkopošana un ziņojums konferencē; maģistra darba izstrāde u.c.

STUDIJU LAIKĀ STUDĒJOŠAIS VAR:
- studēt profesionālu un pieredzējušu docētāju vadībā, jo studiju kursu apguvi nodrošina gan teorētiķi, gan
praktiķi;
- studēt ārvalstīs atbilstoši noslēgtajiem līgumiem (ERASMUS+, E. M. Čermakas fonds u.c.);
- izmantot modernizētu bibliotēku ar datorizētām darba vietām un aktuālām datu bāzēm;
- darboties dažādos zinātniskajos virzienos (pētījumu veikšanā, konferencēs, projektos).

STUDIJU PROGRAMMAS ABSOLVENTIEM BŪS IESPĒJAS:
- turpināt studijas doktorantūrā;
- iekļauties ES un Latvijas darba tirgū, piedāvājot savas zināšanas un prasmes.
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TIESĪBU ZINĀTNE
PROFESIONĀLĀ MAĢISTRA STUDIJU PROGRAMMA
STUDIJU PROGRAMMAS MĒRĶIS:

VALSTS FINANSĒTĀS STUDIJU VIETAS

sagatavot augstas profesionālās kvalifikācijas speciālistus tiesību nozarē reģiona vajadzībām Latgalē saistībā
ar Latvijas integrēšanos Eiropas Savienībā, īstenojot nozarei un specializācijai raksturīgu padziļinātu zināšanu
un prasmju apguvi.

MAKSAS STUDIJU VIETAS

STUDIJU PROGRAMMAS UZDEVUMI
veicināt personības vispusīgu attīstību, sniedzot plašas zināšanas to sabiedriskajā, ekonomiskajā, politiskajā,
filozofiskajā un starptautiskajā izpratnē, attīstīt spēju analītiski izprast tiesības kā nacionālajā, tā arī Eiropas
Savienības līmenī un pielietot likumus un citus normatīvos aktus, nodrošināt studiju procesā iespēju apgūt
nepieciešamo vadoša un radoša praktiskā darba pieredzi darbībai tiesību aizsardzības iestādēs un privātajā
biznesā, veicināt pētniecisko darbu tiesību zinātnes nozarē, apgūt jaunrades un projektēšanas prasmes,
veicināt motivāciju tālākai izglītības līmeņa paaugstināšanai un sistemātiskai profesionālās kvalifikācijas
pilnveidei.

STUDIJU PROGRAMMAS SATURS:
- Latvijas un Eiropas Savienības tiesību pilnveides problēmas;
- tiesiskās izziņas metodoloģija;
- saistību tiesības, komerctiesību aktuālās problēmas;
- tiesu nolēmumu izpildes problēmas civilprocesā;
- salīdzinošās krimināltiesības;
- kriminālsodi un to izpildes pilnveides problēmas u.c.

PAPILDU PUNKTI TIEK PIEŠĶIRTI PAR:
- studēt profesionālu un pieredzējušu docētāju vadībā, jo studiju kursu apguvi nodrošina gan teorētiķi, gan
praktiķi;
- gūt praktiskās iemaņas prakses laikā paša izvēlētajā iestādē;
- kļūt par kompetentu speciālistu juridiskās palīdzības un konsultāciju sniegšanā, juridisku dokumentu izstrādē,
kā arī pārstāvībā tiesās un oficiālās iestādēs;
- studēt ārvalstīs atbilstoši noslēgtajiem līgumiem (ERASMUS+, E. M. Čermakas fonds u.c.);
- izmantot modernizētu bibliotēku ar datorizētām darba vietām un aktuālām datu bāzēm;
- darboties dažādos zinātniskajos virzienos (pētījumu veikšanā, konferencēs, projektos).

STUDIJU PROGRAMMAS ABSOLVENTIEM BŪS IESPĒJAS:
- veikt tiesneša, prokurora, advokāta, zvērināta notāra, zvērināta notāra palīga vai tiesu izpildītāja darbu, kā arī
ieņemt amatus valsts un pašvaldību institūcijās, iestādēs, autonomajos publisko tiesību subjektos,
komercsabiedrībās, nodibinājumos, nevalstiskajās, starptautiskajās un pārnacionālajās organizācijās.
- iekļauties ES un Latvijas darba tirgū, piedāvājot savas zināšanas un prasmes dažādās tiesībsargājošajās
iestādēs.
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STUDIJU ILGUMS:
1) 1,5 gadi pilna laika studijas, tiem,
kuriem ir jurista kvalifikācija
2) 2 gadi pilna laika studijas, tiem,
kuriem nav jurista kvalifikācijas
PILNA LAIKA STUDIJAS
IEGŪSTAMĀ KVALIFIKĀCIJA UN
PROFESIONĀLAIS GRĀDS
1) profesionālais maģistrs tiesību
zinātnēs
2) jurists, profesionālais maģistrs tiesību
zinātnēs
UZŅEMŠANAS PRASĪBAS
1) 1, 5 gadi pilna laika studijas:
- profesionālais bakalaura grāds tiesību
zinātnē (studiju ilgums pilna laika studijās
vismaz 4 gadi) un/ vai jurista kvalifikācija;
- rakstisks iestājeksāmens tiesību teorijā.
2) 2 gadi pilna laika studijas:
- augstākā akadēmiskā vai 2. līmeņa
profesionālā augstākā izglītība tiesību
zinātnē bez jurista kvalifikācijas;
- rakstisks iestājeksāmens tiesību teorijā.
PROGRAMMAS DIREKTORS:
Dr.iur., asociētais profesors
Jānis Teivāns - Treinovskis
e-pasts: janis.teivans@du.lv
tālruņi: 65428629, 65427737

Jau septīto gadu Latvijā darbojas vienotā uzņemšanas sistēma pamatstudijām vairākās augstskolās. Tas nozīmē, ka topošie studenti var
pieteikties studijām jebkurā no augstskolām. 2016.gadā šo pakalpojumu piedāvā 11 Latvijas augstskolas: Daugavpils Universitāte, Latvijas Universitāte,
Rīgas Tehniskā universitāte, Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Banku augstskola, Informācijas sistēmu menedžmenta augstskola, Liepājas
Universitāte, Rīgas Starptautiskā Ekonomikas un Biznesa augstskola, Rēzeknes Augstskola, Ventspils augstskola, Vidzemes Augstskola.

PIETEIKTIES PAMATSTUDIJĀM VIENOTĀS UZŅEMŠANAS IETVAROS VAR:
-

Elektroniski noteiktajos datumos jūnijā un jūlijā, izmantojot e-pakalpojumu portālā www.latvija.lv/studijas, reﬂektants var pieteikties pats, vai
arī pieteikumu var aizpildīt cita persona.
Klātienē noteiktajos datumos jūnijā un jūlijā, ierodoties jebkurā no augstskolu kontaktpunktiem.
pilnvarojot citu personu, kura uzrāda pilnvaru, pilnvaras devēja personu apliecinoša dokumenta kopiju un studiju uzsākšanai nepieciešamās
iepriekšējās izglītības dokumentu oriģinālus.

PRIORITĀTES:
Pieteikumā var iekļaut jebkuru no vienpadsmit augstskolu studiju programmām, kurās izsludināta uzņemšana 2016./2017. akadēmiskajā gadā.
Vienotajā pieteikumā studijām var norādīt līdz 10 studiju programmām no piedāvāto augstskolu studiju programmu klāsta. Kopumā izvēlētajām studiju
programmām var iekļaut divdesmit ierakstus (prioritātes), ko veido studiju programmu + studiju formu (pilna vai nepilna laika studijas) + studiju
ﬁnansējumu (budžeta vai maksas)
Programmas ir jāsakārto prioritārā secībā – tātad kā 1.prioritāte jānorāda tā studiju programma un studiju forma, kurā vēlies studēt pirmkārt, kā 2. prioritāte
jānorāda otra iespējamā izvēle utt.
Ja vēlies mainīt prioritāšu secību – pieteikuma izmaiņas var veikt elektroniski portālā www.latvija.lv. Ja vēlies pievienot vai izņemt prioritātes ierakstu –
izmaiņas var veikt personiski klātienē pie reģistrātora dokumentu pieņemšanas laikā.

PIETEIKUMA APSTIPRINĀŠANA:
Elektroniskais pieteikums jāapstiprina, personīgi ierodoties vienā no augstskolām noteiktajos pieteikšanās termiņos un ar dokumentiem apliecinot savu
personību un studiju uzsākšanai nepieciešamo iepriekšējo izglītību.
Jāuzrāda šādi dokumenti:
-

pase vai personas apliecība eID karte;

-

kvīts par reﬂektanta reģistrācijas maksu;

-

vidējo izglītību apliecinošs dokuments – atestāts vai diploms ar sekmju/ atzīmju izrakstu;

-

centralizēto eksāmenu sertiﬁkāti;

-

2 fotogrāﬁjas (izmērs 3x4 cm);

-

apliecība sociālo garantiju nodrošināšanai vai invalīda apliecība, ja esi bārenis vai 1.grupas invalīds;

-

DU apliecinājums par sasniegumiem sportā, mūzikā un mākslā.
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UZŅEMŠANAS PAPILDUS PRASĪBAS
- Latvijas Republikas un Starptautisko olimpiāžu 1. – 3.vietu ieguvēji, skolēnu zinātnisko un jaunrades darbu konkursa laureāti vidusskolas klašu grupā, DU
skolēnu atklāto zinātnisko un jaunrades darbu konkursu (A.Valtnera Latvijas skolēnu konkurss „Pazīsti savu organismu”, DU Olimpiāde lietišķajā informātikā
„Paskāla ritenis”, DU zinātnisko darbu konkurss skolēniem „Ceļā uz zinātni”, Skolēnu atklātais zinātnisko darbu konkurss ģeogrāﬁjā un ķīmijā, Latgales
reģiona zinātniski pētniecisko darbu konkurss skolēniem, DU Mūzikas un mākslu fakultātes "Skolu jaunatnes jaunrades darbu konkurss mūzikā un mākslas
menedžmentā") 1. – 3.vietu ieguvēji no 2014. – 2016. gadam uzrāda dokumentu, kas to apliecina, un iesniedz tā kopiju,
- DU Zinātnes skolas, DU Jauno matemātiķu skolas un Interešu izglītības skolas „Humanitārā akadēmija jauniešiem” dalībnieki uzrāda dokumentu, kas
apliecina dalību tajos, un iesniedz tā kopiju,
- YA-YE Latvija („Junior Achievement - Young Enterprise Latvija”) dalībnieki uzrāda sertiﬁkātu un iesniedz tā kopiju,
- tikai tie reﬂektanti, kas izvēlējušies studiju programmu „Skolotājs” (sporta un sociālo zinību skolotājs) (programmas kods 42141), iesniedz medicīnisko izziņu
no ģimenes ārsta ar norādi par derīgumu studēt „Skolotāja” (sporta un sociālo zinību skolotāja) studiju programmā,
- tikai tie reﬂektanti, kas izvēlējušies studiju programmu „Civilā drošība un aizsardzība” (programmas kods 41861), IeM IC izziņu par (ne)sodāmību, kuru var
saņemt personīgi Iekšlietu ministrijas informācijas centrā (Bruņinieku ielā 72 b, Rīgā, LV-1009, tālr. 67208218, 67208216) vai pasūtot elektroniski
(www.ic.iem.gov.lv, www.latvija.lv).

ĀRPUS KONKURSA TIEK UZŅEMTI:
- Olimpisko spēļu, Pasaules un Eiropas meistarsacīkšu jauniešu un junioru sacensību dalībnieki un Latvijas meistarsacīkšu (2012-2016. gadā) 1. - 3. vietu
ieguvēji pieaugušo grupā (tikai olimpiskajos sporta veidos), ja ir saņemts DU apliecinājums;
- Latvijas Republikas un Starptautisko olimpiāžu 1. – 3. vietu ieguvēji, skolēnu zinātnisko un jaunrades darbu konkursa laureāti vidusskolas klašu grupā, DU
skolēnu atklāto zinātnisko un jaunrades darbu konkursu (A.Valtnera Latvijas skolēnu konkurss „Pazīsti savu organismu”, DU Olimpiāde lietišķajā informātikā
„Paskāla ritenis”, DU zinātnisko darbu konkurss skolēniem „Ceļā uz zinātni”, Skolēnu atklātais zinātnisko darbu konkurss ģeogrāﬁjā un ķīmijā, Latgales
reģiona zinātniski pētniecisko darbu konkurss skolēniem, DU Mūzikas un mākslu fakultātes „Skolu jaunatnes jaunrades darbu konkurss mūzikā un mākslas
menedžmentā”) 1. – 3.vietu ieguvēji no 2014. – 2016. gadam, ja piedalās konkursā proﬁlējošā studiju programmā;
- Latvijas Republikas un Starptautisko mūzikas un mākslas konkursu 1. – 3. vietu ieguvēji no 2014.-2016.gadam, ja piedalās konkursā proﬁlējošā studiju
programmā, un ir saņemts DU apliecinājums;
- „Junior Achievement - Young Enterprise Latvija”) konkursa uzvarētāji, ja piedalās konkursā akadēmiskā bakalaura studiju programmās „Ekonomika” vai
„Austrumeiropas kultūras un biznesa sakari”.
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KONKURSA NORISE:
Pēc konkursa 1. kārtas studiju vietu iegūst tie pretendenti, kuriem konkursa rezultātā tā tiek apstiprināta viņu 1. prioritāte. Pārējie var iegūt studiju vietu,
piedaloties konkursa 2. kārtā.
Ja konkursa rezultātā ir iegūta studiju vieta savā izvēlētajā 1. prioritātē, tad šī studiju vieta ir garantēta pie noteikuma, ja reﬂektants ieradīsies šīs pirmās
prioritātes studiju programmas augstskolā noslēgt Līgumu par studijām. Ja norādītajos datumos nav iespējams ierasties augstskolā, bet reﬂektants vēlas
saglabāt savu iegūto pirmo prioritāti, tad savā Portāla www.latvija.lv e-pakalpojumā ir jāaktivizē izvēlne „Pieteikties 2.kārtai”.
Ja konkursa rezultātā ir iegūta studiju vieta, kas ir zemāka par 1. prioritāti vai reﬂektants nav izturējis konkursu ne vienā prioritātē, tad savā e-pakalpojumā ir
jāaktivizē izvēlne „Pieteikties 2.kārtai”. Tas dos iespēju saglabāt studiju vietu, kas apstiprināta 1.kārtā vai iegūt to augstākā prioritātē, vai izturēt konkursu
un iegūt studiju vietu.
Apstiprināt savu dalību konkursa 2.kārtā var arī:
pa tālruni 67089003
klātienē jebkurā no uzņemšanas punktiem.

REĢISTRĀCIJA UN LĪGUMA SLĒGŠANA:
Ja konkursa 1. vai 2.kārtas rezultātā ir iegūta studiju vieta Daugavpils Universitātē, tad noteiktajos datumos jūlijā pretendentam:
1) jāierodas Daugavpils Universitātē,
2) jāreģistrējas studijām,
3) jānoslēdz Līgums par studijām,
4) jāuzrāda nepieciešamo dokumentu oriģināli.

PAPILDUS UZŅEMŠANA
Papildus pieteikties pamatstudijām var uz vakantajām studiju vietām DU uzņemšanas 3.kārtā vai papilduzņemšanā, ja neesi ieguvis studiju vietu
Vienotās uzņemšanas 1. un 2. kārtā.

SVARĪGI
Ja iesniegtie dokumenti ir ar citu uzvārdu (vārdu), tad jāuzrāda dokuments, kas apliecina to maiņu, piemēram, laulības apliecība, uzvārda vai vārda
maiņas dokuments, un jāiesniedz tā kopiju.
Ja iepriekšējā izglītība ir iegūta ārvalstīs, pirms reģistrēšanās jāveic vidējo vispārējo izglītību apliecinošu dokumentu ekspertīze Latvijā Akadēmiskās
informācijas centrā (Vaļņu ielā 2, Rīgā, LV – 1050, Latvijā, tālrunis 67225155, fakss 67221006, interneta adrese: http://www.aic.lv).
Ja nevari ierasties personīgi, dokumentu oriģinālus uzrāda un to kopijas iesniedz pilnvarota persona, līdzi ņemot notariāli apstiprinātu pilnvaru, reﬂektanta
pases kopiju un savu pasi.
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PIETEIKŠANĀS AUGSTĀKĀ LĪMEŅA STUDIJĀM
NEPIECIEŠAMIE DOKUMENTI:
- dokumenti par augstāko izglītību ar pielikumu;
- pase vai personas apliecība eIDkarte;
- 2 fotogrāﬁjas (izmērs 3x4cm);
- kvīts par reﬂektanta reģistrācijas maksu;
- apliecība sociālo garantiju nodrošināšanai ja esi 1. grupas invalīds;
- izziņa vai citi dokumenti, ja to pieprasa konkrētās programmas uzņemšanas prasības.
Sīkāku informāciju par uzņemšanu augstākā līmeņa studijās skatīt: „Uzņemšanas noteikumi pilna un nepilna laika augstākā līmeņa studijām
2016. gadā”
PAMATSTUDIJAS VIDUSSKOLU ABSOLVENTIEM
Akadēmiskās bakalaura studiju programmas****
Studiju programmas
Fakultāte*
Studiju ilgums gados**
Bioloģija
Fizika
Ķīmija
Matemātika
Vides zinātne
Austrumeiropas kultūras un biznesa sakari
Angļu filoloģija ar vācu, zviedru, franču, spāņu, latviešu, krievu vai poļu valodu
Krievu filoloģija ar latviešu, vācu, zviedru, franču, angļu, spāņu vai poļu valodu
Latviešu filoloģija ar krievu, vācu, zviedru, franču, angļu, spāņu vai poļu valodu
Vēsture (vēsture vai kultūras vēsture)
Ekonomika
Psihologija
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Studiju finansējums***

DMF
DMF
DMF
DMF
DMF

PL 3
PL 3
PL 3
PL 3
PL 3

B; M
B; M
B; M
B; M
B; M

HF
HF

PL 3
PL 3

B; M
B; M

HF
HF
HF

PL 3
PL 3
PL 3

B; M
B; M
B; M

SZF
SZF

PL 3
PL 3

B; M
B; M

1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas****
Studiju programmas
Civilā drošība un aizsardzība
Informācijas tehnoloģijas

Fakultāte* Studiju ilgums gados** Studiju finansējums***
SZF
PL 2
B;M
DMF
PL 2
B;M

2. līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas, kuras nodrošina kvalifikācijas un profesionāla bakalaura grāda
Fizioterapija
Informācijas tehnoloģijas
Skolotājs (pirmsskolas un pamatizglītības (1. -3. kl.) skolotājs)
Skolotājs (pamatizglītības (1. – 6. kl.) un sociālo zinību vai mājturības un
tehnoloģiju, vai pirmsskolas skolotājs)

DMF
DMF
IVF
IVF

PL 4
PL 4
PL 4; NL 4, 5
PL 4; NL 4, 5

B; M
B; M
B; M
B; M

Skolotājs (sporta un sociālo zinību skolotājs)
Dizains:
- grafikas dizainers
- produktu dizainers

IVF
MMF

PL 4; NL 4, 5
PL 4

B; M
B; M

Mākslas menedžments

MMF
MMF

PL 4
PL 4

B; M
B; M

SZF

PL 4

B; M

Mūzika:
- solo dziedāšanas skolotājs
- kora priekšmetu skolotājs
- akordeona spēles skolotājs,
- klavierspēles skolotājs,
- pūšaminstrumenta spēles skolotājs,
- stīgu instrumenta spēles skolotājs, vai
- vispārizglītojošās skolas mūzikas skolotājs

Tiesību zinātne

STUDIJAS PĒC BAKALAURA VAI AUGSTĀKĀS PROFESIONĀLĀS IZGLĪTĪBAS IEGŪŠANAS
Akadēmiskās maģistra studdiju programmas
Ķīmija

DMF

PL 2

Bioloģija

DMF

PL 2

B; M

Datorzinātnes

DMF

PL 2

B; M

Dabas rekreācija

DMF

PL 2

B; M

Fizika

DMF

PL 2

B; M

Matemātika

DMF

PL 2

B; M

Filoloģija (latviešu, krievu, angļu, vācu vai salīdzināmā)

HF

PL 2

B; M

Vēsture (vēsture vai kultūras vēsture un teorija)
Ekonomika
Psiholoģija

HF
SZF
SZF

PL 2
PL 2
PL 2

B; M
B; M
B; M
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B; M

Profesionālās maģistra studiju programmas
Studiju programmas

Fakultāte* Studiju ilgums gados**
DMF
PL 2
PL 2
DMF
PL 2,5
HF

Darba aizsardzība
Vides plānošana
Tulks, tulkotājs

Studiju finansējums***
B; M
B; M
B; M

Starpkultūru attiecības

HF

PL 2

Izglītība (bez kvalifikācijas ieguves)

IVF

PL 2, NL 2,5

Izglītība ar kvalifikācijas ieguvi - vidējās izglītības skolotājs
ar specializāciju vienā no sekojošajiem virzieniem:
- bioloģijas un ķīmijas,
- ģeogrāfijas un ķīmijas,
- fizikas un matemātikas,
- matemātikas un informātikas,
- latviešu valodas un literatūras skolotājs (dzimtā valoda/otrā
valoda),
- krievu valodas un literatūras skolotājs (dzimtā valoda/
svešvaloda),
- angļu valodas un vācu vai franču, vai zviedru, vai spāņu, vai poļu
valodas skolotājs;
- vācu valodas un angļu vai franču, vai zviedru, vai spāņu valodas
skolotājs,
- poļu valodas un angļu vai vācu, vai franču, vai zviedru, vai spāņu
valodas skolotājs;
- vēstures un sociālo zinību vai kulturoloģijas skolotājs,
- kulturoloģijas skolotājs,
- vizuālās mākslas skolotājs,

IVF

Izglītības psihologs

IVF

PL 3

B; M

Sabiedrības un iestāžu vadība (bez kvalifikācijas ieguves)

IVF

NL 2

M

Karjeras konsultants un jaunatnes lietu konsultants

IVF

PL 2

B;M

MMF
MMF
MMF
SZF
SZF

PL 1,5
PL 1,5
PL 2
PL 2
PL 1,5

B; M
B; M
B; M
M
M

IVF

NL 3

M

Māksla
Mūzika (bez kvalifikācijas ieguves)
Mūzika (ar kvalifikācijas ieguvi)
Tiesību zinātne (ar kvalifikācijas ieguvi)
Tiesību zinātne (bez kvalifikācijas ieguves)
Sabiedrības un iestāžu vadība (ar kvalifikācijas ieguvi)
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B; M
B; M
B; M

PL 2,5
PL 2,5
PL 2,5
PL 2,5
PL 2,5
PL 2,5
PL 2,5
PL 2,5
PL 2,5
PL 2,5
PL 2
PL 2
PL 2,5

STUDIJU MAKSA
STUDIJU MAKSA
STUDIJU PROGRAMMU LĪMEŅI

STUDIJU MAKSA
2016./2017. STUDIJU GADĀ
PILNA LAIKA STUDIJĀS

STUDIJU MAKSA
2016./2017. STUDIJU GADĀ
NEPILNA LAIKA STUDIJĀS

Profesionālo studiju programmu

1100 €

900 €

Bakalaura studiju programmu

1100 €

900

Maģistra studiju programmu
Doktora studiju programmu

1300 €
1700 €

1200 €
1300 €

€

ATLAIDES STUDIJU MAKSAI 2016./2017. STUDIJU GADĀ IMATRIKULĒTAJIEM STUDENTIEM:
1.

25% atlaidi 1.studiju gadā saņems Daugavpils Universitātes 2015./ 2016. studiju gada absolventi, kuri turpina studijas DU maģistrantūrā.

2.

10% no nākamā semestra studiju maksas saņems pilna un nepilna laika akadēmiskā un profesionālā bakalaura studiju programmu 1. un 2. kursu
studējošajiem, kuriem ir teicamas un izcilas sekmes sesijā un nav studiju maksas parādu.

3.

50% atlaidi beidzamā semestra studiju maksai saņems 2016./2017. studiju gadā imatrikulētajiem pilna un nepilna laika profesionālo, bakalaura
un maģistra studiju programmu studējošajiem, kuriem studiju procesa laikā studiju periods ir ne īsāks par 3 semestriem (bez studiju pārtraukumiem),
nav bijuši akadēmiskie parādi un studiju maksas kavējumi.

4.

10% atlaidi pirmajam studiju gadam no pilnās studiju maksas saņems tie reﬂektanti, kuriem Daugavpils Universitātē studē 1. pakāpes radinieks
(vīrs, sieva, brālis, māsa, vecāki, bērni).

5.

50% atlaidi vienam semestrim saņems pretendenti, kas uzsāk studijas vēlākos studiju posmos no 3.(trešā) semestra pēc studijām citās Latvijas
augstākās izglītības iestādēs. (Saskaņā ar „Kārtību par studiju uzsākšana vēlākos studiju posmos DU” apstiprināta Studiju padomes sēdē 2008.
gada 25. februārī protokols nr. 5)

6.

10% atlaidi no studiju programmas 1. semestra maksas universitāte piešķir skolēnu mācību ﬁrmu konkursa ﬁnālistiem, kas saņēmuši „Junior
Achievement Latvia” sertiﬁkātu.

7.

100% atlaidi no studiju programmas pilnās studiju maksas vienam studiju gadam, saņems tie DU sekmīgie studējošie, kuri spēlē sieviešu
augstākās līgas basketbola komandā un DU vīriešu Schenker līgas volejbola komandā, Olimpisko spēļu, Pasaules un Eiropas čempionātu,
starptautisko un citu nozīmīgu sacensību dalībnieki Olimpiskajos sporta veidos pēc Treneru padomes rekomendācijas.
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Daugavpils Universitātes studentiem paveras plašas iespējas pierādīt sevi ne tikai mācībās, bet arī dažādās
aktivitātēs ārpus studijām.
DU ir divas dienesta viesnīcas. Studējošo veselības stāvoklim cītīgi seko
Veselības punkta feldšere.
Arī DU bibliotēku ir skārušas vairākas izmaiņas. Renovētas telpas. Tā ir
kļuvusi par vienu no mūsdienīgākajām Latvijas augstskolu bibliotēkām.
Bibliotēkas modernizācijas rezultātā tagad grāmatu saņemšana un
nodošana tiek veikta automātiski, izmantojot grāmatu kodu nolasīšanas
sistēmu. Bibliotēkas krājuma lietotāji, izmantojot grāmatu izsniegšanas un
saņemšanas pašapkalpošanās sistēmu „bibliotheca”, patstāvīgi piereģistrē
izņemtās grāmatas.
Pieejamas arī unikālas grāmatu nodošanas iekārtas, kas paredzētas
grāmatu nodošanai ārpus bibliotēkas darba laika un telpām. Tās ir izvietotas
pie mācību korpusa Parādes ielā 1 un Vienības ielā 13, kur studējošie paši
var veikt grāmatu nodošanu jebkurā laikā.
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STUDENTU DEJU ANSAMBLIS „LAIMA”
Meitas kā liepas un vīri kā ozoli gluži kā uguns un ūdens, kas apvienojas emocijām bagātās dejās.
Dzejniece Anna Rancāne ir teikusi:„ „Laima” nevar būt tik veca! „Laima” ir mūžam jauna, smuka un ar garu bizi!". Šajos vārdos skan mūžīgā patiesība, kas iekļauj
sevī jauno dejotāju studentisko garu, dejotprieku un degsmi dāvāt sevi skatītājiem. Kolektīva pirmsākumi datējami ar 1955. gadu. Arī pēc 60 gadiem „Laima”
joprojām darbojas kā pozitīvās enerģijas lādiņš savu skatītāju iedvesmošanai.
Kopš 1985. gada par ansambļa māksliniecisko vadītāju kļuva Elmārs Belinskis, kurš turpina šo darbu vēl joprojām.
Studentu deju ansamblis „Laima” aizrauj īstenas mākslas cienītājus gan Latvijā, gan ārpus tās robežām. Šo gadu laikā ir radīti un rādīti daudzi koncertuzvedumi,
kuri veidoti no dažādām muzikāli horeogrāﬁskām daļām. Spilgtākie no tiem: „Pankūkas”, „Atnāk jauka vasariņa”, „Ceriņi baltie”.
Savukārt savā 60 gadu jubilejas koncertā „Laima” rādīja trīs dažādos gados izdejotos deju uzvedumus.
„Riti, riti” (1997) – uzvedums tika rādīts Daugavpils M. Lutera katedrālē starptautiskā teātra festivāla „Dzeltenais dzenis” ietvaros u.c. (Cilvēks un daba,
savstarpējā mijiedarbība, ezera dzelmes dziļums, reālās un sirreālās pasaules atspulgs)
„Pie Dieviņa gari galdi” (2001) – uzvedums tika rādīts „Rīgai 800” dziesmu un deju svētku ieskaņas lieluzvedumā „Četri meti” Dailes teātrī. (Ziema – pārdomu
laiks, ziemas saulgrieži, budēļi un ķekatās iešana, nākotnes zīlēšana, jaunu sapņu un ilgošanās laiks)
Koncerta trešajā daļā ar nosaukumu „Pavasaris” (2014) skatītājiem būs iespēja iepazīties ar dažādu dejas stilu mūsdienīgām interpretācijām. (Grandiozā
baroka laikmeta mūzika, gaistošo Parīzes valšu akordeona skaņas, rokenrola pulsējošie ritmi, miglā asaro logs…)
„Laima” iepriecina savus skatītājus ar pozitīvām emocijām, studentisku enerģiju un atklātu mīlestību uz deju.
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DAUGAVPILS UNIVERSITĀTE - ZAĻI DOMĀJOŠA AUGSTSKOLA
DU aktīvi piedalās kvalitatīvas dzīves vides kampaņās.
DU ir izveidota un darbojas Ekopadome, kurā studenti un pasniedzēji
piedalās un organizē visdažādākās aktivitātes sabiedrības
informēšanā par zaļu dzīvesveidu, atkritumu šķirošanu, enerģijas
patēriņa samazināšanu u.c.
2014. gadā iegādāti četri Volkswagen Up, e-Up! modeļa elektromobiļi,
kas rada ne tikai piesārņojuma samazināšanu, bet arī kalpo par
pozitīvo piemēru.
DU Ekopadome un Studentu padome katru gadu aicina studentus,
darbiniekus un pasniedzējus piedalīties orientēšanās un erudīcijas
sacensībās „EKO skrējiens”, kura laikā dalībnieki veic uzdevumus, kas
ir saistīti ar zaļā dzīvesveida jomu - enerģiju, ūdeni, transportu,
atkritumiem, klimata pārmaiņām, vidi un apkārtni, mežu, veselīgu
dzīvesveids.
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STUDIJU UN PĒTNIECĪBAS CENTRS "ILGAS"

Pēc vērienīgiem renovācijas darbiem „Ilgas” ir viena no modernākajām
studiju bāzēm Austrumeiropā, kurā universitātes bakalaura, maģistra un
doktora studiju programmās “Bioloģija” studējošie iziet lauku praksi.
DU Studiju un pētniecības centrā “Ilgas” atrodas Koleptoroloģisko
pētījumu centrs un Daugavpils Universitātes vaboļu kolekcija, kas pašlaik
ir lielākā Baltijā.

ASTRONOMISKĀ OBSERVATORIJA
Mācību un laboratoriju korpusa Parādes ielā 1 renovācijas un modernizācijas
laikā Daugavpils Universitātē ir uzbūvēta astronomiskā observatorija,
astoņstūra neregulāras prizmas veidā. Uz prizmas augšējās sienas atrodas
kustīgs kupols pussfēras formā.
Izmantojot modernu teleskopu, var vērot un atklāt kosmisko ķermeņu
noslēpumus, izzināt to daudzveidību un kustību. Observatorijā notiek
zinātniski populārās lekcijas par kosmiskajiem ķermeņiem, kosmosa izpētes
metodēm un iegūto zināšanu pielietojuma jomām. Savukārt ﬁzikas studenti
var iesaistīties pētniecisko projektu un zinātnisko darbu izstrādē par
astronomijas tematiku.
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DAUGAVPILS ZINĀTNES FESTIVĀLS
Mūzikas un mākslu fakultātes studējošie katru gadu aktīvi piedalās Daugavpils
Universitātes un Dabas izpētes un vides izglītības centra rīkotajā aizraujošā
un zināšanas bagātinošā ceļojumā - Daugavpils Zinātnes festivālā, kura laikā
ikviens, iesaistoties dažādās aktivitātēs, saprotamā veidā iepazīst un izvēlās
savu zinātni. 2016. gadā festivāls notiks jau 11. reizi.
Zinātnes festivāls ir pasākums, kura laikā sabiedrībai tiek dota iespēja iepazīt
tuvāk zinātnes pasauli, pavērot, kā tā tiek izmantota ikdienas dzīvē, ražošanā,
uzzināt jaunus un pārsteidzošus faktus par labi zināmām un ierastām lietām un
procesiem.
Vienkāršā un uzskatāmā veidā jaunieši tiek rosināti pievērsties zinātniskiem
pētījumiem.
Tā ir lieliska iespēja skaidrot sabiedrībai jaunākos pētījumus, vides
aizsardzības, jaunāko tehnoloģiju, ražošanas īpatnību u.c. jautājumus.
Festivāla laikā notiek pasākumi dažādām sociāli ekonomiskajām grupām un
mērķauditorijām (skolēniem, pašvaldību darbiniekiem, skolotājiem,
studentiem u.c.).
Zinātnes festivālu tradicionāli noslēdz Zinātnieku nakts - Eiropas līmeņa
pasākums, kas atraktīvā veidā skaidro zinātnes sasniegumus un ļauj ielūkoties
zinātnisko laboratoriju darba noslēpumos.

Daugavpils Universitātes Zinātņu daļu
Vienības ielā 13 - 219
Tālr.: 65425452, e-pasts: zinda@du.lv
www.zinatnesfestivals.lv
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ERASMUS+ PROGRAMMA IR POPULĀRĀKĀ UN VEIKSMĪGĀKĀ STUDENTU APMAIŅAS PROGRAMMA EIROPĀ
Jau kopš programmas pirmsākumiem Latvijā, Daugavpils Universitāte (DU)
piedalās Eiropas Savienības programmā Erasmus+, kas ir starptautiska
studiju apmaiņas programma, kuras ietvaros bakalaura, maģistra un doktora
studiju līmeņu un visu studiju programmu studējošajiem ir iespēja studēt vai
iziet praksi ārvalstīs.
Vairāk kā 300 DU studenti ir studējuši kādā no ārvalstu partneraugstskolām vai
izgājuši praksi dažādās ārvalstu organizācijās un iestādēs.
Erasmus+ programma sniedz iespēju studējošajiem gūt vērtīgu akadēmisko,
valodas un kultūras pieredzi, studējot citās Eiropas valstīs, veicināt sadarbību
starp augstākās izglītības iestādēm un uzlabot uzņemošo augstskolu studiju
vidi, sekmēt labi kvaliﬁcētu un starptautiski pieredzējušu topošo profesionāļu
attīstību.
Visi Erasmus+ programmas dalībnieki saņem stipendiju, kas sedz ceļa,
uzturēšanās un apdrošināšanas izdevumus.
Studējošie, kuri ir izmantojuši Erasmus+ programmas priekšrocības, atzīst, ka
programma palīdz labāk sekmēt starpkultūru izpratni, akadēmisko zināšanu
pilnveidi un būtisku ieguldījumu mācību kvalitātē.
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