Studiju programmas, iegūstamā kvalifikācija/zinātniskais grāds vadošajās Latvijas universitātēs un nepieciešamie centralizētie eksāmeni
Viens no svarīgākajiem un arī grūtākajiem lēmumiem, kas jāpieņem jaunietim, ir lēmums par nākotnes profesijas izvēli. Tas nav vienas dienas, nedēļas vai mēneša laikā
risināms jautājums. Jo savlaicīgāk sāk par to domāt un meklēt informāciju, jo pārliecinošāks ir jaunietis brīdī, kad ir jāpieņem gala lēmumu. Karjeras izglītības speciālisti
iesaka jauniešiem jau iepriekš veikt dažus priekšdarbus:
1. izpētīt savas spējas, intereses, talantus, piem., www.skillage.eu, http://www.niid.lv, http://www.nva.gov.lv/karjera/index.php?mt=304&cid=304&mid=297&pt=1
2. noteikt, ko es GRIBU, VARU un ko man VAJAG, lai sasniegtu vēlamo
3. noteikt jomu, kurā darboties (piem., http://www.profesijupasaule.lv, http://www.nva.gov.lv/karjera/index.php?mt=304&cid=304&mid=297&pt=1,
4. atrast informāciju, kādas profesijas pārstāvji darbojas šajā jomā, piem., http://www.lm.gov.lv
5. izpētīt informāciju par šo profesiju pieprasījumu darba tirgū, piem., http://www.nva.gov.lv/index.php?cid=6&mid=465
6. izpētīt, kādās universitātēs var apgūt izvēlētās profesijas (piem., http://www.niid.lv, http://www.augstskoluanatomija.lv
7. izpētīt universitāšu piedāvātās studiju programmas, piem. http://www.izm.gov.lv/lv/izglitiba/augstaka-izglitiba
8. izpētīt, vai studiju programmas ir akreditētas, piem. http://www.izm.gov.lv/lv/izglitiba/augstaka-izglitiba
9. izpētīt, kādu kvalifikāciju/zinātnisko grādu saņems studiju noslēgumā (akadēmiskais vai profesionālais zinātniskais grāds)
10. izpētīt, kādas ir turpmākās iespējas (turpināt mācības, uzsākt darba gaitas)
11. sekot universitāšu aktivitātēm un piedāvājumiem
12. piedalīties Karjeras nedēļas aktivitātēs
13. apmeklēt Atvērto durvju dienas
14. piedalīties Ēnu dienas aktivitātēs
15. izmēģināt virtuālās prakses, piem., http://www.nva.gov.lv/karjera/index.php?mt=304&cid=304&mid=297&pt=1, www.prakse.lv
16. izmantot brīvprātīgā darba iespējas, http://daugrc.edu.lv/Dokumenti/Karjera/info.pdf
17. UZDOT JAUTĀJUMUS UN MEKLĒT ATBILDES!
Brīdī, kad ir skaidrs, ko vēlas mācīties un kur, ir jāizvēlas CE, kurus nepieciešams nokārtot 12.klases beigās, lai varētu startēt sevis izvēlētajā programmā. Dotajā
tabulā ir informācija par to, kādas studiju programmas tiek piedāvātas Latvijas universitātēs, kādu kvalifikāciju vai zinātnisko grādu var iegūt un kādi eksāmeni ir
jākārto, lai iestātos universitātē.
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DU
http://www.du.lv/lv/studijas/programmas
Universitāte/Studiju
programma
Austrumeiropas
kultūras un biznesa
sakari

CE

Papildus punkti/ pārbaudījumi

Latviešu val.

Pirmā svešvaloda 

par CE vēsturē
par eksāmena atzīmi atestātā kultūras vēsturē vai kulturoloģijā
par eksāmena atzīmi atestātā biznesa ekonomiskajos pamatos
DU Interešu izglītības skolas„Humanitārā akadēmija
jauniešiem”dalībniekiem
JAL (Junior Achievement Latvia) sertifikāta ieguvējiem
DU Zinātnes skolas sertifikāta ieguvējiem






Bioloģija

-“-





datorzinātnes

-“-




Ekonomika

_”_




Angļu filologija

_”_








Iegūstamais zinātniskais grāds/kvalifikācija
Humanitāro zinātņu bakalaura grāds Austrumeiropas
kultūras studijās

par CE bioloģijā
par CE ķīmijā
DU Zinātnes skolas sertifikāta ieguvējiem

Dabaszinātņu bakalaurs bioloģijā

par CE matemātika;
DU Zinātnes skolas sertifikāta ieguvējiem

Dabaszinātņu bakalaurs datorzinātnēs

par CE matemātikā
JAL sertifikāta ieguvējiem

Sociālo zinātņu bakalaurs ekonomikā

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
DU Zinātnes skolas sertifikāta ieguvējiem
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Humanitāro zinātņu bakalaurs filoloģijā (angļu
filoloģijā)

Universitāte/Studiju
programma











Krievu filoloģija

CE
Latviešu val.
Pirmā svešvaloda

Papildus punkti/ pārbaudījumi







Latviešu filoloģija

_”_








Fizika

_”_




Ķīmija

_”_





Iegūstamais zinātniskais grāds/kvalifikācija

CE krievu valodā;
eksāmenu atestātā krievu valodā un/vai literatūrā;
Studiju programmā „Filoloģija (krievu filoloģija ar angļu
valodu)” par CE angļu valodā vai vācu valodā
Studiju programmā „Filoloģija (krievu filoloģija ar franču
valodu)” par CE franču valodā
DU Interešu izglītības skolas„Humanitārā akadēmija
jauniešiem”dalībniekiem
DU Zinātnes skolas sertifikāta ieguvējiem

Humanitāro zinātņu bakalaurs filoloģijā (krievu
filoloģijā)

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;
DU Zinātnes skolas sertifikāta ieguvējiem.

Humanitāro zinātņu bakalaurs filoloģijā
(latviešu filoloģijā

par CE fizikā
DU Zinātnes skolas sertifikāta ieguvējiem

Dabaszinātņu bakalaura grāds fizikā (ar
specializāciju nanotehnoloģijās vai materiālu
apstrādes tehnoloģijās)
Dabaszinātņu bakalaurs ķīmijā (atjaunojamo
resursu ķīmijā vai praktiskā bioanalītikā)

par CE ķīmijā
par CE bioloģijā
DU Zinātnes skolas sertifikāta ieguvējiem
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Universitāte/Studiju
programma
Matemātika

CE
Latviešu val.
Pirmā svešvaloda

Papildus punkti/ pārbaudījumi




Psiholoģija

_”_




Vēsture

_”_






Vides zinātne

_”_






Dizains

_”_




_”_

par CE matemātikā
Daugavpils Universitātes Jauno matemātiķu skolas dalībniekiem
DU Zinātnes skolas sertifikāta ieguvējiem

Dabaszinātņu bakalaurs matemātikā

CE matemātikā
CE bioloģijā

Sociālo zinātņu bakalaurs psiholoģijā

par CE vēsturē
par eksāmena atzīmi atestātā ģeogrāfijā, politikā un tiesībās,
filosofijā, kultūras vēsturē vai kulturoloģijā
DU Interešu izglītības skolas „Humanitārā akadēmija jauniešiem”
dalībniekiem
DU Zinātnes skolas sertifikāta ieguvējiem

Humanitāro zinātņu bakalaurs vēsturē

par CE bioloģijā
par CE ķīmijā
par eksāmena atzīmi atestātā ģeogrāfijā
DU Zinātnes skolas sertifikāta ieguvējiem

Dabaszinātņu bakalaurs vides zinātnē

Atzīme atestātā:


Fizioterapija

Iegūstamais zinātniskais grāds/kvalifikācija





Grafikas dizainers vai produktu dizainers,
profesionālais bakalaurs mākslā

informātikā/ lietišķajā informātikā
kultūras vēsturē vai kulturoloģijā
kvalifikācijas darba vērtējums profesionālās vidējās izglītības
atestātā
par CE bioloģijā
par CE ķīmijā
DU Zinātnes skolas sertifikāta ieguvējiem
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Fizioterapeits, profesionālais bakalaurs
veselības aprūpē







Universitāte/Studiju
programma
Informācijas
tehnoloģijas

CE
Latviešu val.
Pirmā svešvaloda

Papildus punkti/ pārbaudījumi




Mākslas menedžments

_”_

_”_

par CE matemātikā
par eksāmenu/ ieskaiti atestātā informātikā/ lietišķajā informātikā
DU Zinātnes skolas sertifikāta ieguvējiem

Atzīme atestātā:


Mūzika

Iegūstamais zinātniskais grāds/kvalifikācija

Mākslas projektu vadītājs, profesionālais
bakalaurs mākslā

kultūras vēsturē vai kulturoloģijā

Atzīme atestātā:






Programmēšanas inženieris vai loģistikas
struktūrvienību vadītājs, profesionālais
bakalaurs informācijas tehnoloģijās

specialitātē (instrumenta spēle specializācijai vai solo dziedāšana
vai diriģēšana)
mūzikas teorijā
solfedžo
mūzikas literatūrā
harmonijā
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Profesionālais bakalaura grāds mūzikā ar
specializāciju vienā no virzieniem:
klavierspēles skolotājs,
pūšaminstrumenta (trombons) skolotājs,
stīgu instrumenta spēles (vijole) skolotājs,
stīgu instrumenta spēles (kontrabass)
skolotājs
solo dziedāšanas skolotājs,
vispārizglītojošās skolas mūzikas skolotājs



Universitāte/Studiju
programma
Skolotājs



Papildus punkti/ pārbaudījumi

CE
Latviešu val.
Pirmā svešvaloda


o

o

o

o



Tiesību zinātne

_”_



Civilā drošība un
aizsardzība

_”_



informācijas
tehnoloģijas

_”_





Iegūstamais zinātniskais grāds/kvalifikācija

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 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 Daugavpils universitātes
apliecinājums.



DU Zinātnes skolas sertifikāta ieguvējiem



CE vēsturē

CE matemātikā
CE fizikā
eksāmenu / ieskaiti atestātā informatikā / lietišķajā informātikā
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- pirmsskolas un pamatizglītības (1.-3.kl.)
skolotājs,
- sporta un sociālo zinību skolotājs,
- pamatizglītības (1.-6.kl.) un sociālo zinību vai
mājturības un tehnoloģiju, vai pirmsskolas
skolotājs un
profesionālais bakalaurs izglītībā

Juriskonsults, profesionālais bakalaurs
tiesībās
Speciālists policijas darbā;
speciālists penitenciārajā darbā;
speciālists organizāciju drošībā.
Datorsistēmu un datortīklu administrators

Latvijas universitāte
http://www.lu.lv/gribustudet/pamatstudijas/programmas/2015-2016-rud/
Universitāte/Studiju
programma

CE

Dabaszinātņu un
informācijas
tehnoloģijas skolotājs

CE latviešu valodā
CE fizikā vai CE
ķīmijā, vai CE
bioloģijā, vai CE
matemātikā



LU Neklātienes matemātikas skolas (Mazās matemātikas
universitātes un Neklātienes nodarbību vidusskolēniem) dalībnieki,
LU Jauno fiziķu skolas un LU Jauno ķīmiķu skolas dalībnieki 2016.
gadā, kuri saņēmuši sertifikātu, papildus iegūst 20 punktus; LU
Jauno biologu skolas sacensību, LU Jauno ķīmiķu konkursa, LU DF
un SZF kopīgi rīkotā radošā konkursa „Izveido savu mājaslapu” 1.
– 3. vietas ieguvēji, LU Jauno vides zinātnieku skolas „Vides
akadēmija” absolventi ar izcilību, LU E. Birznieka Jauno ģeogrāfu
skolas absolventi ar izcilību 2016. gadā papildus iegūst 50 punktus;

Profesionālais bakalaura grāds dabaszinātnēs
un informācijas tehnoloģijā

CE latviešu valodā
CE angļu valodā
vai CE franču
valodā, vai CE
vācu valodā
un citi CE



atklātās mājturības un tehnoloģiju olimpiādes vai mājsaimniecības
olimpiādes 1. – 3. vietas ieguvējiem 2015. un 2016. gadā vai
Latvijas valsts skolēnu zinātniskās konferences pedagoģijas
sekcijas 1. – 3. pakāpes ieguvējiem 2015. un 2016. gadā; LU Jauno
pedagogu un psihologu skolas ar izcilību atzīmēto darbu autoriem
2016. gadā.

Profesionālais bakalaura grāds izglītībā

CE latviešu valodā
CE bioloģijā
CE matemātikā vai
ķīmijā, vai fizikā



Latvijas valsts vai starptautiskās bioloģijas olimpiādes vai Latvijas
valsts skolēnu zinātniskās konferences bioloģijas sekcijas vai
veselības zinātnes sekcijas 1. – 3. pakāpes ieguvējiem 2015. un
2016. gadā; LU Jauno biologu skolas sacensību 1. – 3. vietas
ieguvējiem kopvērtējumā 12. klašu grupā 2016. gadā.

Dabaszinātņu bakalaurs bioloģijā



Skolotājs

Bioloģija

Papildus punkti/ pārbaudījumi

Iegūstamais zinātniskais grāds/kvalifikācija
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Universitāte/Studiju
programma

CE

Datorzinātnes

CE latviešu valodā
CE matemātikā

E-biznesa un loģistikas
vadības sistēmas

Papildus punkti/ pārbaudījumi


Iegūstamais zinātniskais grāds/kvalifikācija

Latvijas valsts vai starptautiskās matemātikas vai informātikas
(programmēšanas) olimpiādes vai Latvijas valsts skolēnu
zinātniskās konferences informātikas sekcijas vai matemātikas
sekcijas 1. – 3. pakāpes ieguvējiem 2015. un 2016. gadā; atklātās
matemātikas olimpiādes 1. – 3. vietas ieguvējiem 2015. un 2016.
gadā; LU DF un SZF kopīgi rīkotā radošā konkursa „Izveido savu
mājaslapu” 1. – 3. vietas ieguvējiem 2016. gadā

CE latviešu valodā
CE matemātikā

Dabaszinātņu bakalaurs datorzinātnēs

Profesionālais bakalaura grāds elektroniskajā
biznesā

Ekonomika

CE latviešu valodā
CE matemātika

Finanšu menedžments

CE latviešu valodā
CE matemātikā

Profesionālais bakalaura grāds finanšu
vadīšanā

CE latviešu valodā
CE matemātikā

Profesionālais bakalaura grāds grāmatvedībā,
analīzē un auditā

Grāmatvedība, analīze
un audits



Latvijas valsts ekonomikas olimpiādes 1. – 2. pakāpes ieguvējiem
vai Latvijas valsts skolēnu zinātniskās konferences ekonomikas
sekcijas 1. – 3. pakāpes ieguvējiem 2015. un 2016. Gadā
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Sociālo zinātņu bakalaurs ekonomikā

Universitāte/Studiju
programma

CE

Papildus punkti/ pārbaudījumi

Iegūstamais zinātniskais grāds/kvalifikācija

CE latviešu valodā
Starptautiskās
CE angļu valodā
ekonomiskās attiecības CE matemātikā

Starptautiskā
ekonomika un
komercdiplomātija

Profesionālais bakalaura grāds ekonomikā

CE latviešu valodā
CE angļu valodā
gada atzīme
matemātikā (vai
vidējā atzīme
algebrā un
ģeometrijā)

Vadības zinības

CE latviešu valodā
CE matemātika

Fizika

CE latviešu valodā
CE fizikā vai CE
matemātikā

Matemātika

CE latviešu valodā
CE matemātikā

Matemātiķis statistiķis

CE latviešu valodā
CE matemātikā

Sociālo zinātņu bakalaurs starptautiskajā
ekonomikā



Latvijas valsts ekonomikas olimpiādes 1. – 2. pakāpes ieguvējiem
vai Latvijas valsts skolēnu zinātniskās konferences ekonomikas
sekcijas 1. – 3. pakāpes ieguvējiem 2015. un 2016. Gadā

Latvijas valsts vai starptautiskās fizikas vai matemātikas olimpiādes vai
Latvijas valsts skolēnu zinātniskās konferences fizikas sekcijas vai
astronomijas sekcijas 1. – 3. pakāpes ieguvējiem 2015. un 2016. gadā;
atklātās fizikas, matemātikas vai astronomijas olimpiādes 1. – 3. vietas
ieguvējiem 2015. un 2016. gadā;
Papildus punkti: LU Jauno fiziķu skolas dalībnieki 2016. gadā, kuri
saņēmuši sertifikātu, papildus iegūst 20 punktus.
Latvijas valsts vai starptautiskās matemātikas, fizikas vai informātikas
(programmēšanas) olimpiādes 1. – 3. pakāpes ieguvējiem 2015. un 2016.
gadā; atklātās fizikas vai matemātikas olimpiādes 1. – 3. vietas ieguvējiem
2015. un 2016. gadā.
Latvijas valsts vai starptautiskās matemātikas, fizikas vai informātikas
(programmēšanas) olimpiādes 1. – 3. pakāpes ieguvējiem 2015. un 2016.
gadā; atklātās fizikas vai matemātikas olimpiādes 1. – 3. vietas ieguvējiem
2015. un 2016. gadā.
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Sociālo zinātņu bakalaurs vadībzinātnē

Dabaszinātņu bakalaurs fizikā

Dabaszinātņu bakalaurs matemātikā

Profesionālais bakalaura grāds statistikas
matemātikā

Universitāte/Studiju
programma

CE

Papildus punkti/ pārbaudījumi

Optometrija

CE latviešu valodā
CE matemātikā vai
CE bioloģijā

: Latvijas valsts vai starptautiskās fizikas, ķīmijas, bioloģijas vai
matemātikas olimpiādes vai Latvijas valsts skolēnu zinātniskās konferences
fizikas sekcijas, bioloģijas sekcijas vai veselības zinātnes sekcijas 1. – 3.
pakāpes ieguvējiem 2015. un 2016. gadā; atklātās fizikas, ķīmijas vai
matemātikas olimpiādes 1. – 3. vietas ieguvējiem 2015. un 2016. gadā.
Latvijas valsts vai starptautiskās ģeogrāfijas olimpiādes vai Latvijas valsts
skolēnu zinātniskās konferences zemes zinātnes un ekonomiskās ģeogrāfijas
sekcijas vai vides zinātnes sekcijas 1. – 3. pakāpes ieguvējiem no 2014. līdz
2016. gadam. LU E. Birznieka Jauno ģeogrāfu skolas absolventiem ar
izcilību un LU Jauno vides zinātnieku skolas „Vides akadēmija”
absolventiem ar izcilību 2015. un 2016. gadā

Dabaszinātņu bakalaurs optometrijā

Latvijas valsts vai starptautiskās ģeogrāfijas olimpiādes vai Latvijas valsts
skolēnu zinātniskās konferences zemes zinātnes un ekonomiskās ģeogrāfijas
sekcijas vai vides zinātnes sekcijas 1. – 3. pakāpes ieguvējiem no 2014. līdz
2016. gadam. LU E. Birznieka Jauno ģeogrāfu skolas absolventiem ar
izcilību un LU Jauno vides zinātnieku skolas „Vides akadēmija”
absolventiem ar izcilību 2015. un 2016. gadā

Dabaszinātņu bakalaurs ģeoloģijā

Latvijas valsts vai starptautiskās ģeogrāfijas olimpiādes vai Latvijas valsts
skolēnu zinātniskās konferences zemes zinātnes un ekonomiskās ģeogrāfijas
sekcijas vai vides zinātnes sekcijas 1. – 3. pakāpes ieguvējiem no 2014. līdz
2016. gadam. LU E. Birznieka Jauno ģeogrāfu skolas absolventiem ar
izcilību un LU Jauno vides zinātnieku skolas „Vides akadēmija”
absolventiem ar izcilību 2015. un 2016. gadā

Dabaszinātņu bakalaurs vides zinātnē

Latvijas valsts skolēnu zinātniskās konferences cittautu valodniecības un
ārzemju literatūras zinātnes un vēstures sekcijas (angļu valoda) valodas) 1.
– 3. pakāpes ieguvējiem 2015. un 2016. gadā

Humanitāro zinātņu bakalaurs filoloģijā

Latvijas valsts skolēnu zinātniskās konferences cittautu valodniecības un
ārzemju literatūras zinātnes un vēstures sekcijas (japāņu, ķīniešu valoda,
Tuvo Austrumu valodas) 1. – 3. pakāpes ieguvējiem 2015. un 2016. gadā;

Humanitāro zinātņu bakalaurs Āzijas studijās

Angļu filoloģija

CE latviešu valodā
CE angļu valodā
vai CE franču
valodā, vai CE
vācu valodā
gada atzīme
ģeogrāfijā
CE latviešu valodā
CE angļu valodā
vai CE franču
valodā, vai CE
vācu valodā
gada atzīme
ģeogrāfijā
CE latviešu valodā
CE angļu valodā
vai CE franču
valodā, vai CE
vācu valodā
gada atzīme
ģeogrāfijā
CE latviešu valodā
CE angļu valodā

Āzijas studijas

CE latviešu valodā
CE angļu valodā

Ģeogrāfija

Ģeoloģija

Vides zinātne

Iegūstamais zinātniskais grāds/kvalifikācija
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Dabaszinātņu bakalaurs ģeogrāfijā

Universitāte/Studiju
programma
Baltu filoloģija

Franču filoloģija

Klasiskā filoloģija

Krievu filoloģija

Kultūras un sociālā
antropoloģija

Moderno valodu un
biznesa studijas

CE

Papildus punkti/ pārbaudījumi

CE latviešu valodā
CE angļu val. vai
CE franču valodā,
vai CE vācu valodā
CE latviešu valodā
CE angļu valodā
vai CE franču
valodā, vai CE
vācu valodā
CE latviešu valodā
CE angļu valodā
vai CE franču
valodā, vai CE
vācu valodā

Latvijas valsts latviešu valodas un literatūras olimpiādes vai Latvijas valsts
skolēnu zinātniskās konferences latviešu literatūras zinātnes un vēstures
sekcijas vai latviešu valodniecības sekcijas 1. – 3. pakāpes ieguvējiem 2015.
un 2016. gadā
Latvijas valsts franču valodas olimpiādes vai Latvijas valsts skolēnu
zinātniskās konferences cittautu valodniecības un ārzemju literatūras
zinātnes un vēstures sekcijas (franču valoda) 1. – 3. pakāpes ieguvējiem
2015. un 2016. gadā.

Humanitāro zinātņu bakalaurs filoloģijā

Latvijas valsts latviešu valodas un literatūras vai franču valodas, vai vācu
valodas olimpiādes 1. – 3. pakāpes ieguvējiem 2015. un 2016. gadā;
Latvijas valsts skolēnu zinātniskās konferences cittautu valodniecības un
ārzemju literatūras zinātnes un vēstures sekcijas vai latviešu literatūras
zinātnes un vēstures sekcijas, vai latviešu valodniecības sekcijas 1. – 3.
pakāpes ieguvējiem 2015. un 2016. gadā
Latvijas valsts krievu valodas (svešvalodas) olimpiādes 1. – 3. pakāpes
ieguvējiem 2015. gadā; atklātās krievu valodas (dzimtās) un literatūras
olimpiādes 1. – 3. vietas ieguvējiem 2016. gadā; Latvijas valsts skolēnu
zinātniskās konferences cittautu valodniecības un ārzemju literatūras
zinātnes un vēstures sekcijas krievu valodas apakšsekcijas 1. – 3. pakāpes
ieguvējiem 2015. un 2016. gadā

Humanitāro zinātņu bakalaurs filoloģijā

-

Humanitāro zinātņu bakalaurs antropoloģijā

Latvijas valsts skolēnu zinātniskās konferences cittautu valodniecības un
ārzemju literatūras zinātnes un vēstures sekcijas (angļu valoda) 1. – 3.
pakāpes ieguvējiem 2015. un 2016. gadā

Humanitāro zinātņu bakalaurs

CE latviešu valodā
CE angļu valodā
vai CE franču
valodā, vai CE
vācu valodā
gada atzīme krievu
valodā un literatūrā
vai krievu valoda
kā svešvaloda
CE latviešu valodā
CE angļu valodā
vai CE franču
valodā, vai CE
vācu valodā
CE latviešu valodā
CE angļu valodā
CE matemātikā

Iegūstamais zinātniskais grāds/kvalifikācija
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Humanitāro zinātņu bakalaurs filoloģijā

Humanitāro zinātņu bakalaurs filoloģijā

Universitāte/Studiju
programma
Somugru studijas

Vācu filoloģija

Tiesību zinātne

Ķīmija

Ārstniecība

CE

Papildus punkti/ pārbaudījumi

CE latviešu valodā
CE angļu valodā
vai CE franču
valodā, vai CE
vācu valodā

Latvijas valsts latviešu valodas un literatūras vai franču valodas, vai vācu
valodas olimpiādes 1. – 3. pakāpes ieguvējiem 2015. un 2016. gadā;
Latvijas valsts skolēnu zinātniskās konferences cittautu valodniecības un
ārzemju literatūras zinātnes un vēstures sekcijas vai latviešu literatūras
zinātnes un vēstures sekcijas, vai latviešu valodniecības sekcijas 1. – 3.
pakāpes ieguvējiem 2015. un 2016. gadā.
Latvijas valsts vācu valodas olimpiādes vai Latvijas valsts skolēnu
zinātniskās konferences cittautu valodniecības un ārzemju literatūras
zinātnes un vēstures sekcijas (vācu valoda) 1. – 3. pakāpes ieguvējiem
2015. un 2016. gadā.

Humanitāro zinātņu bakalaurs somugru
studijās

Latvijas valsts skolēnu zinātniskās konferences tieslietu sekcijas 1. –
3. pakāpes ieguvējiem 2015. un 2016. gadā; LU Jauno juristu universitātes
1. - 3. vietas ieguvējiem 2016. gadā.

Sociālo zinātņu bakalaurs tiesību zinātnē

LU Jauno ķīmiķu skolas dalībnieki 2016. gadā, kuri saņēmuši sertifikātu,
papildus iegūst 20 punktus; LU Jauno ķīmiķu konkursa 1. – 3. vietas
ieguvēji 2016. gadā papildus iegūst 50 punktus;
Priekšrocības: Latvijas valsts vai starptautiskās ķīmijas olimpiādes vai
Latvijas valsts skolēnu zinātniskās konferences ķīmijas sekcijas 1. – 3.
pakāpes ieguvējiem 2015. un 2016. gadā.

Dabaszinātņu bakalaurs ķīmijā

LU Jauno mediķu skolas absolventi 2015. un 2016. gadā, kuri saņēmuši
sertifikātu, papildus iegūst 10 punktus. LU Jauno mediķu skolas absolventi
2013. un 2014. gadā, kuri saņēmuši sertifikātu, papildus iegūst 5 punktus

Ārsta grāds

CE latviešu valodā
CE angļu valodā
vai CE franču
valodā, vai CE
vācu valodā
CE latviešu valodā
CE angļu valodā
vai CE franču
valodā, vai CE
vācu valodā
gada atzīme vēsturē
gada atzīme
matemātikā vai
vidējā atzīme
algebrā un
ģeometrijā
CE latviešu valodā
CE ķīmijā vai CE
matemātikā

CE latviešu valodā
CE angļu valodā
vai CE franču
valodā, vai CE
vācu valodā
CE bioloģijā vai
CE ķīmijā, vai CE
fizikā

Iegūstamais zinātniskais grāds/kvalifikācija

Priekšrocības: Latvijas valsts vai starptautiskās ķīmijas vai bioloģijas
olimpiādes 1. – 3. pakāpes ieguvējiem 2015. un 2016. gadā
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Humanitāro zinātņu bakalaurs filoloģijā

Universitāte/Studiju
programma
Farmācija

Māszinības

Zobārstniecība

Māksla

Pirmsskolas izglītības
pedagogs

Psiholoģija

CE

Papildus punkti/ pārbaudījumi

CE ķīmijā vai CE
angļu valodā vai
CE franču valodā,
vai CE vācu valodā
CE latviešu valodā

LU Jauno mediķu skolas absolventi 2015. un 2016. gadā, kuri saņēmuši
sertifikātu, papildus iegūst 10 punktus. LU Jauno mediķu skolas absolventi
2013. un 2014. gadā, kuri saņēmuši sertifikātu, papildus iegūst 5 punktus

CE latviešu valodā
CE angļu valodā
vai CE franču
valodā, vai CE
vācu valodā
valsts eksāmena
vidējā atzīme
medicīnas skolas
diplomā
CE bioloģijā vai
CE ķīmijā, vai CE
fizikā
CE angļu valodā
CE latviešu valodā
CE angļu valodā
vai CE franču
valodā, vai CE
vācu valodā
praktiskais
pārbaudījums
vizuālajā mākslā
CE latviešu valodā
CE angļu valodā
vai CE franču
valodā, vai CE
vācu valodā
CE latviešu valodā
CE angļu valodā
vai CE franču
valodā, vai CE
vācu valodā

Iegūstamais zinātniskais grāds/kvalifikācija
Veselības zinātņu bakalaurs farmācijā

Priekšrocības: Latvijas valsts vai starptautiskās ķīmijas olimpiādes 1. – 3.
pakāpes ieguvējiem 2015. un 2016. gadā
Profesionālais bakalaura grāds veselības
aprūpē

-

Zobārsta grāds

Profesionālais bakalaura grāds mākslā

Pirmsskolas izglītības pedagogs

Latvijas valsts skolēnu zinātniskās konferences psiholoģijas sekcijas 1. – 2.
pakāpes ieguvējiem 2015. un 2016. gadā; LU Jauno pedagogu un psihologu
skolas ar izcilību atzīmēto darbu autoriem psiholoģijā 2016. gadā.
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Sociālo zinātņu bakalaurs psiholoģijā

Universitāte/Studiju
programma
Sociālais pedagogs

Informācijas
pārvaldība

Komunikācijas
zinātne

Politikas zinātne

CE

Papildus punkti/ pārbaudījumi

CE latviešu valodā
CE angļu valodā
vai CE franču
valodā, vai CE
vācu valodā
CE latviešu valodā
CE angļu valodā
vai CE franču
valodā, vai CE
vācu valodā

Latvijas valsts skolēnu zinātniskās konferences pedagoģijas sekcijas 1. – 3.
pakāpes ieguvējiem 2015. un 2016. gadā; LU Jauno pedagogu un psihologu
skolas ar izcilību atzīmēto darbu autoriem 2016. gadā.

Profesionālais bakalaura grāds izglītībā

LU SZF rīkotā skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konkursa informācijas
pārvaldībā 1. – 3. vietas ieguvēji 2015. un 2016. gadā saņem papildu
punktus: 1. vietas ieguvēji saņem 100 punktus, 2. vietas ieguvēji – 75
punktus, 3. vietas ieguvēji – 50 punktus

Sociālo zinātņu bakalaurs bibliotēkzinātnē un
informācijā

CE latviešu valodā
CE angļu valodā
vai CE franču
valodā, vai CE
vācu valodā

CE latviešu valodā
CE angļu valodā
vai CE franču
valodā, vai CE
vācu valodā

Iegūstamais zinātniskais grāds/kvalifikācija

Priekšrocības: LU SZF rīkotā skolēnu zinātniski pētniecisko darbu
konkursa informācijas pārvaldībā 1. vietas ieguvējiem 2015. un 2016. gadā
LU SZF rīkotā zinātniski pētniecisko darbu konkursa komunikācijas
zinātnē un/vai radošo konkursu komunikācijas zinātnē 1. – 3. vietas ieguvēji
2015. un 2016. gadā saņem papildu punktus: 1. vietas ieguvēji saņem 100
punktus, 2. vietas ieguvēji – 75 punktus, 3. vietas ieguvēji – 50 punktus;
Priekšrocības: LU SZF rīkotā zinātniski pētniecisko darbu konkursa
komunikācijas zinātnē un/vai radošo konkursu komunikācijas zinātnē 1.
vietas ieguvējiem 2015. un 2016. gadā
Latvijas valsts skolēnu zinātniskās konferences politoloģijas sekcijas un/vai
LU SZF rīkotā skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konkursa politikas
zinātnes sekcijas 1. – 3. pakāpes/vietas ieguvēji 2015. un 2016. gadā saņem
papildu punktus: 1. pakāpes/vietas ieguvēji saņem 100 punktus, 2.
pakāpes/vietas ieguvēji – 75 punktus, 3. pakāpes/vietas ieguvēji – 50
punktus
Priekšrocības: Latvijas valsts skolēnu zinātniskās konferences politoloģijas
sekcijas un/vai LU SZF rīkotā skolēnu zinātniski pētniecisko darbu
konkursa politikas zinātnes sekcijas 1. pakāpes/vietas ieguvējiem 2015. un
2016. gadā
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Sociālo zinātņu bakalaurs komunikācijas
zinātnē

Sociālo zinātņu bakalaurs politikas zinātnē

Universitāte/Studiju
programma
Socioloģija

CE

Papildus punkti/ pārbaudījumi

Iegūstamais zinātniskais grāds/kvalifikācija

CE latviešu valodā
CE angļu valodā
vai CE franču
valodā, vai CE
vācu valodā

Latvijas valsts skolēnu zinātniskās konferences socioloģijas sekcijas un/vai
LU SZF rīkotā skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konkursa socioloģijas
sekcijas 1. – 3. pakāpes/vietas ieguvēji 2015. un 2016. gadā saņem papildu
punktus: 1. pakāpes/vietas ieguvēji saņem 100 punktus, 2. pakāpes/vietas
ieguvēji – 75 punktus, 3. pakāpes/vietas ieguvēji – 50 punktus

Sociālo zinātņu bakalaurs socioloģijā

Priekšrocības: Latvijas valsts skolēnu zinātniskās konferences socioloģijas
sekcijas un/vai LU SZF rīkotā skolēnu zinātniski pētniecisko darbu
konkursa socioloģijas sekcijas 1. pakāpes/vietas ieguvējiem 2015. un 2016.
gadā
Teoloģija un reliģiju
zinātne

Vēsture

Filozofija

CE latviešu valodā
CE angļu valodā
vai CE franču
valodā, vai CE
vācu valodā
gada atzīme vēsturē
CE latviešu valodā
CE vēsturē
CE angļu valodā
vai CE franču
valodā, vai CE
vācu valodā
CE latviešu valodā
CE angļu valodā
vai CE franču
valodā, vai CE
vācu valodā

LU Jauno teologu un reliģijpētnieku universitātes absolventi 2016. gadā,
kuri saņēmuši sertifikātu, papildus iegūst 20 punktus.

Humanitāro zinātņu bakalaurs teoloģijā un
reliģiju zinātnē

Latvijas valsts vēstures olimpiādes vai Latvijas valsts skolēnu zinātniskās
konferences vēstures un kultūrvēsturiskā mantojuma sekcijas 1. – 3.
pakāpes ieguvējiem 2015. un 2016. gadā; LU Jauno vēsturnieku skolas
absolventiem ar labām un izcilām sekmēm 2015. un 2016. gadā.

Humanitāro zinātņu bakalaurs vēsturē

Latvijas valsts filozofijas olimpiādes 1. – 3. pakāpes ieguvējiem 2015. un
2016. gadā; Latvijas valsts skolēnu zinātniskās konferences filozofijas
sekcijas 1. – 3. pakāpes ieguvējiem 2015. un 2016. gadā.

Humanitāro zinātņu bakalaurs filozofijā
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Latvijas Lauksaimniecības universitāte
http://www.llu.lv/getfile.php?id=88277
http://www.llu.lv/ka-klut-par-llu-studentu
Universitāte/Studiju
programma
Lauksaimniecības
fakultāte

Ekonomika
Komercdarbība un
uzņēmuma vadība
Komerczinības

Organizāciju un
sabiedrības pārvaldes
socioloģija
Iestāžu un uzņēmumu
ārējie sakari
Lauksaimniecības
inženierzinātne

CE

Papildus punkti/ pārbaudījumi

Iegūstamais zinātniskais grāds/kvalifikācija

Obligātās: CE
Ārpus konkursa pilna un nepilna laika studijās uzņem reflektantus, kas ir:
latviešu valodā CE  LR Izglītības un zinātnes ministrijas akceptēto starptautisko un LR
svešvalodā CE
olimpiāžu, LR skolēnu Zinātniski pētniecisko darbu konkursā pirmo
bioloģijā vai GA
triju vietu/pakāpju ieguvēji fakultāšu noteiktajos mācību priekšmetos:
(gada atzīme)
bioloģija, ķīmija pēdējo 3 gadu laikā , matemātika, vēsture, kultūras
bioloģijā vai dabas
vēsture pēdējo 3 gadu laikā ,fizika pēdējo 3 gadu laikā
zinībās Papildus:
 Reģionālo skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konferences – konkursa
CE vai GA ķīmijā
laureāti, kas ieguvuši LLU apliecinājumu;
CE latviešu valodā  LLU fakultāšu organizēto konkursu pirmo triju vietu ieguvēji ar
CE svešvalodā CE
fakultāšu apliecinājumu
vai GA matemātikā
CE latviešu valodā
CE svešvalodā CE
vai GA matemātikā



Profesionālais bakalaurs lauksaimniecībā un
 agronoms ar specializāciju laukkopībā vai 
agronoms ar specializāciju dārzkopībā vai 
ciltslietu zootehniķis vai  lauksaimniecības
uzņēmuma vadītājs



Sociālo zinātņu bakalaurs ekonomikā



Profesionālais bakalaurs komercdarbībā un
uzņēmuma vadībā un vadītājs

CE latviešu valodā
CE svešvalodā CE
vai GA matemātikā



Uzņēmējdarbības (komercdarbības)
speciālists

CE latviešu valodā
CE svešvalodā CE
vai GA vēsturē



Sociālo zinātņu bakalaurs socioloģijā

CE latviešu valodā
CE svešvalodā CE
vai GA vēsturē



Profesionālais bakalaurs sabiedrības vadībā
un ārējo sakaru struktūrvienības vadītājs

Obligātās: CE
latviešu valodā CE
svešvalodā CE vai
GA matemātikā
Papildus: CE fizikā



Inženierzinātņu bakalaurs mašīnzinātnē
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Universitāte/Studiju
programma
Lauksaimniecības
enerģētika

Mašīnu projektēšana
un ražošana

Tehniskais eksperts

Mājas vide izglītībā

CE

Papildus punkti/ pārbaudījumi

Iegūstamais zinātniskais grāds/kvalifikācija

Obligātās: CE
Ārpus konkursa pilna un nepilna laika studijās uzņem reflektantus, kas ir:
latviešu valodā CE  LR Izglītības un zinātnes ministrijas akceptēto starptautisko un LR
svešvalodā CE vai
olimpiāžu, LR skolēnu Zinātniski pētniecisko darbu konkursā pirmo
GA matemātikā
triju vietu/pakāpju ieguvēji fakultāšu noteiktajos mācību priekšmetos:
Papildus: CE fizikā
bioloģija, ķīmija pēdējo 3 gadu laikā , matemātika, vēsture, kultūras
Obligātās: CE
vēsture pēdējo 3 gadu laikā ,fizika pēdējo 3 gadu laikā
latviešu valodā CE  Reģionālo skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konferences – konkursa
svešvalodā CE vai
laureāti, kas ieguvuši LLU apliecinājumu;
GA matemātikā
 LLU fakultāšu organizēto konkursu pirmo triju vietu ieguvēji ar
Papildus: CE fizikā
fakultāšu apliecinājumu
Obligātās: CE
latviešu valodā CE
svešvalodā CE vai
GA matemātikā
Papildus: CE fizikā
CE latviešu valodā
CE svešvalodā CE
vai GA matemātikā

CE latviešu valodā
Profesionālās izglītības CE svešvalodā CE
skolotājs
vai GA matemātikā
CE latviešu valodā
Veterinārmedicīna
CE svešvalodā CE
vai GA bioloģijā
CE vai GA ķīmijā
Obligātās: CE
Būvniecība
latviešu valodā CE
svešvalodā CE vai
GA matemātikā
Papildus: CE fizikā
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Profesionālais bakalaurs lauksaimniecības
enerģētikā un lauksaimniecības enerģētikas
inženieris



Profesionālais bakalaurs mašīnu projektēšanā
un ražošanā un mehānikas inženieris



Sauszemes transportlīdzekļu tehniskais
eksperts



Profesionālais bakalaurs izglītībā un 
mājturības un tehnoloģiju / mājsaimniecības
skolotājs un informātikas skolotājs
pamatizglītībā vai  mājturības un
tehnoloģiju / mājsaimniecības skolotājs un
vizuālās mākslas skolotājs



Profesionālās izglītības skolotājs



Veterinārārsts



Profesionālais bakalaurs būvzinātnē un
būvinženieris

Universitāte/Studiju
programma
Zemes ierīcība un
mērniecība

Vide un
ūdenssaimniecība

Ainavu arhitektūra un
plānošana

Pārtikas zinības

Pārtikas produktu
tehnoloģija

CE

Papildus punkti/ pārbaudījumi

Obligātās: CE
latviešu valodā CE
svešvalodā CE vai
GA matemātikā
Papildus: CE fizikā

Ārpus konkursa pilna un nepilna laika studijās uzņem reflektantus, kas ir:
 LR Izglītības un zinātnes ministrijas akceptēto starptautisko un LR
olimpiāžu, LR skolēnu Zinātniski pētniecisko darbu konkursā pirmo
triju vietu/pakāpju ieguvēji fakultāšu noteiktajos mācību priekšmetos:
bioloģija, ķīmija pēdējo 3 gadu laikā , matemātika, vēsture, kultūras
vēsture pēdējo 3 gadu laikā ,fizika pēdējo 3 gadu laikā
 Reģionālo skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konferences – konkursa
laureāti, kas ieguvuši LLU apliecinājumu;
 LLU fakultāšu organizēto konkursu pirmo triju vietu ieguvēji ar
fakultāšu apliecinājumu

Obligātās: CE
latviešu valodā CE
svešvalodā CE vai
GA matemātikā
Papildus: CE fizikā
Obligātās: CE
latviešu valodā CE
svešvalodā CE vai
GA matemātikā
Sekmīgi nokārtots
LLU
iestājpārbaudījums
zīmēšanā Papildus:
CE fizikā
Obligātās: CE
latviešu valodā CE
svešvalodā CE
ķīmijā vai GA
ķīmijā vai dabas
zinībās Papildus:
CE bioloģijā
Obligātās: CE
latviešu valodā CE
svešvalodā CE
ķīmijā vai GA
ķīmijā vai dabas
zinībās Papildus:
CE bioloģijā

Iegūstamais zinātniskais grāds/kvalifikācija
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Profesionālais bakalaurs zemes ierīcībā un
mērniecībā un zemes ierīcības inženieris 4 5
Vide un ūdenssaimniecība, p (b)
Profesionālais bakal



Profesionālais bakalaurs vides saimniecībā
un vides inženierzinātnē un vides inženieris



Profesionālais bakalaurs ainavu arhitektūrā
un ainavu arhitekts



Inženierzinātņu bakalaurs pārtikas zinātnē



Inženieris pārtikas un dzērienu tehnoloģijā

Universitāte/Studiju
programma
Ēdināšanas un
viesnīcu
uzņēmējdarbība

Mežzinātne

Mežinženieris

Kokapstrāde

Datorvadība un
datorzinātne

Informācijas
tehnoloģijas
ilgtspējīgai attīstībai

CE

Papildus punkti/ pārbaudījumi

Iegūstamais zinātniskais grāds/kvalifikācija

Obligātās: CE
latviešu valodā CE
svešvalodā CE
ķīmijā vai GA
ķīmijā vai dabas
zinībās Papildus:
CE bioloģijā
Obligātās: CE
latviešu valodā CE
svešvalodā CE vai
GA matemātikā
Obligātās: CE
latviešu valodā CE
svešvalodā CE vai
GA matemātikā
Obligātās: CE
latviešu valodā CE
svešvalodā CE vai
GA matemātikā
Papildus: CE fizikā
Obligātās: CE
latviešu valodā CE
svešvalodā CE vai
GA matemātikā
Papildus: CE fizikā
Obligātās: CE
latviešu valodā CE
svešvalodā CE vai
GA matemātikā
Papildus: CE fizikā
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Profesionālais bakalaurs uzņēmējdarbībā un
restorānu un viesnīcu vadītājs



Lauksaimniecības zinātņu bakalaurs
mežzinātnē



Inženierzinātņu profesionālais bakalaurs
mežzinātnē un mežsaimniecības inženieris



Inženierzinātņu profesionālais bakalaurs
materiālzinātnē un kokapstrādes inženieris



Inženierzinātņu bakalaurs datorvadībā un
datorzinātnē



Profesionālais bakalaurs informācijas
tehnoloģijās un programmēšanas inženieris

Rīgas Tehniskā universitāte
http://www.rtu.lv/content/view/99/673/lang,lv/
Universitāte/Studiju programma
Būvniecības inženierzinātņu,
Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas,
Elektronikas un telekomunikāciju,
Enerģētikas un elektrotehnikas,
Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāšu studiju programmās
Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātē: programmās «Ķīmija»,
«Ķīmijas tehnoloģija»,
«Materiālzinātne»

CE/ papildus punkti/ pārbaudījumi
1) CE matemātikā (obligāti);
2) fizikā vai svešvalodā (angļu, vācu vai franču).

«Apģērbu un tekstila tehnoloģija»

CE
1) matemātikā (obligāti);
2) fizikā vai svešvalodā (angļu, vācu vai franču).
CE
1) matemātikā (obligāti);
2) fizikā vai svešvalodā (angļu, vācu vai franču);
3) iestājpārbaudījums zīmēšanā
2 no CE - matemātika, fizika, latviešu valoda, svešvaloda (angļu, vācu vai franču)
CE
1) matemātikā (obligāti);
2) fizikā vai svešvalodā (angļu, vācu vai franču);
3) iestājpārbaudījums zīmēšanā.
CE
1) svešvalodā (angļu vai vācu);
2) latviešu valodā.

CE
1) matemātikā vai ķīmijā;
2) fizikā vai svešvalodā (angļu, vācu vai franču).

«Materiālu tehnoloģija un dizains»

Inženierekonomikas un vadības fakultātes studiju programmās
Arhitektūras un pilsētplānošanas fakultātes studiju programmā «Arhitektūra»

ETHZF Lietišķās valodniecības institūta programmā «Tehniskā tulkošana» – CE
šādos mācību priekšmetos
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Rīgas Stradiņa universitāte
http://www.rsu.lv/images/stories/dokumenti/uznemsana/Uznemsanas-noteikumi-pamatstudijas_2016_17.pdf
Universitāte/Studiju programma

CE/ papildus punkti/ pārbaudījumi

Ārstnieciskā masāža
Ārstniecība

CE sertifikāts latviešu valodā CE sertifikāts svešvalodā vai starptautiskas
testēšanas institūcijas pārbaudījuma dokuments
Vidējās izglītības atestāta vidējā atzīme.
CE sertifikāts latviešu valodā CE sertifikāts svešvalodā vai starptautiskas
testēšanas institūcijas pārbaudījuma dokuments
OSPPP (objektīvi strukturizētais profesionālās piemērotības pārbaudījums).

Veselības sporta speciālists
Zobu higiēnists
Audiologopēdija

Iegūstamais zinātniskais grāds/kvalifikācija

Ergoterapija
Farmācija

Fizioterapija

Māszinības

Medicīna

Ortozēšana – protezēšana

Sabiedrības veselība

CE sertifikāts latviešu valodā CE sertifikāts ķīmijā CE sertifikāts
svešvalodā vai starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījuma
dokuments
CE sertifikāts bioloģijā CE sertifikāts latviešu valodā CE sertifikāts
svešvalodā vai starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījuma
dokuments
OSPPP (objektīvi strukturizētais profesionālās piemērotības pārbaudījums).
CE sertifikāts bioloģijā CE sertifikāts latviešu valodā CE sertifikāts
svešvalodā vai starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījuma
dokuments
CE sertifikāts ķīmijā vai bioloģijā CE sertifikāts latviešu valodā CE
sertifikāts svešvalodā vai starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījuma
dokuments
OSPPP (objektīvi strukturizētais profesionālās piemērotības pārbaudījums).
CE sertifikāts latviešu valodā CE sertifikāts svešvalodā vai starptautiskas
testēšanas institūcijas pārbaudījuma dokuments
OSPPP (objektīvi strukturizētais profesionālās piemērotības pārbaudījums).
CE sertifikāts bioloģijā CE sertifikāts matemātikā CE sertifikāts latviešu
valodā CE sertifikāts svešvalodā vai starptautiskas testēšanas institūcijas
pārbaudījuma dokuments
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Masiera kvalifikācija
Ārsta palīga kvalifikācija
Fitnesa trenera kvalifikācija
Zobu higiēnista kvalifikācija
Bakalaura grāds veselības aprūpē un
audiologopēda kvalifikācija
Bakalaura grāds veselības aprūpē un
ergoterapeita kvalifikācija
Farmaceita grāds

Bakalaura grāds veselības aprūpē un
fizioterapeita kvalifikācija
Bakalaura grāds veselības aprūpē un medicīnas
māsas kvalifikācija
Ārsta grāds

Bakalaura grāds veselības aprūpē un tehniskā
ortopēda kvalifikācija
Bakalaura grāds veselības aprūpē un sabiedrības
veselības speciālista kvalifikācija

Universitāte/Studiju programma

CE/ papildus punkti/ pārbaudījumi

Sociālais darbs

CE sertifikāts latviešu valodā CE sertifikāts svešvalodā vai starptautiskas
testēšanas institūcijas pārbaudījuma dokuments
Vidējās izglītības diploma vidējā atzīme
CE sertifikāts ķīmijā vai bioloģijā CE sertifikāts latviešu valodā CE
sertifikāts svešvalodā vai starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījuma
dokuments
OSPPP (objektīvi strukturizētais profesionālās piemērotības pārbaudījums).
CE sertifikāts bioloģijā CE sertifikāts latviešu valodā CE sertifikāts
svešvalodā vai starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījuma
dokuments
CE sertifikāts latviešu valodā CE sertifikāts svešvalodā vai starptautiskas
testēšanas institūcijas pārbaudījuma dokuments
Papildprasība – eseja.
CE sertifikāts ķīmijā CE sertifikāts bioloģijā CE sertifikāts latviešu valodā
CE sertifikāts svešvalodā vai starptautiskas testēšanas institūcijas
pārbaudījuma dokuments
OSPPP (objektīvi strukturizētais profesionālās piemērotības pārbaudījums).
CE sertifikāts latviešu valodā CE sertifikāts svešvalodā vai starptautiskas
testēšanas institūcijas pārbaudījuma dokuments
Vidējās izglītības atestāta vidējā atzīme.
CE sertifikāts latviešu valodā CE sertifikāts svešvalodā vai starptautiskas
testēšanas institūcijas pārbaudījuma dokuments
Vidējās izglītības atestāta vidējā atzīme.
CE sertifikāts latviešu valodā CE sertifikāts svešvalodā vai starptautiskas
testēšanas institūcijas pārbaudījuma dokuments
Vidējās izglītības atestāta vidējā atzīme.
CE sertifikāts latviešu valodā CE sertifikāts svešvalodā vai starptautiskas
testēšanas institūcijas pārbaudījuma dokuments
Kompleksais pārbaudījums (profesionālais tests)
Vidējās izglītības atestāta vidējā atzīme.

Bakalaura grāds sociālajā darbā un sociālā
darbinieka kvalifikācija

CE sertifikāts latviešu valodā CE sertifikāts svešvalodā vai starptautiskas
testēšanas institūcijas pārbaudījuma dokuments
Vidējās izglītības atestāta vidējā atzīme.

Profesionālā bakalaura grāds psiholoģijā un
psihologa asistenta kvalifikācija

Uzturs

Vecmāte

Veselības sports

Zobārstniecība

Fotogrāfija

Multimediju komunikācija

Organizāciju un menedžmenta socioloģija

Politika un politiskā komunikācija

Psiholoģija

Iegūstamais zinātniskais grāds/kvalifikācija
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Bakalaura grāds veselības aprūpē un uztura
speciālista kvalifikācija
Bakalaura grāds veselības aprūpē un galvenās
vecmātes kvalifikācija
Veselības zinātņu bakalaurs veselības sportā

Zobārsta grāds

Sociālo zinātņu bakalaurs komunikācijas zinātnē

Sociālo zinātņu bakalaura grāds komunikācijas
zinātnē
Sociālo zinātņu bakalaura grāds socioloģijā

Sociālo zinātņu bakalaura grāds politoloģijā

Universitāte/Studiju programma

CE/ papildus punkti/ pārbaudījumi

Sabiedriskās attiecības

CE sertifikāts latviešu valodā CE sertifikāts svešvalodā vai starptautiskas
testēšanas institūcijas pārbaudījuma dokuments
Vidējās izglītības atestāta vidējā atzīme.
CE sertifikāts latviešu valodā CE sertifikāts svešvalodā vai starptautiskas
testēšanas institūcijas pārbaudījuma dokuments
Vidējās izglītības atestāta vidējā atzīme.

Sociālo zinātņu bakalaura grāds komunikācijas
zinātnē

Starptautiskais mārketings un reklāma

CE sertifikāts latviešu valodā CE sertifikāts svešvalodā vai starptautiskas
testēšanas institūcijas pārbaudījuma dokuments
Vidējās izglītības atestāta vidējā atzīme.

Sociālo zinātņu bakalaura grāds vadībzinātnē

Starptautiskās attiecības – Eiropas studijas

CE sertifikāts latviešu valodā CE sertifikāts svešvalodā vai starptautiskas
testēšanas institūcijas pārbaudījuma dokuments
Kompleksais pārbaudījums (profesionālais tests)
Vidējās izglītības atestāta vidējā atzīme.

Sociālo zinātņu bakalaura grāds politoloģijā

Starta uzņēmējdarbības vadība

CE sertifikāts latviešu valodā CE sertifikāts svešvalodā vai starptautiskas
testēšanas institūcijas pārbaudījuma dokuments
Vidējās izglītības atestāta vidējā atzīme.

Sociālo zinātņu bakalaura grāds vadībzinātnē

Tiesību zinātne

CE sertifikāts latviešu valodā CE sertifikāts svešvalodā vai starptautiskas
testēšanas institūcijas pārbaudījuma dokuments
Vidējās izglītības atestāta vidējā atzīme
CE sertifikāts latviešu valodā CE sertifikāts svešvalodā vai starptautiskas
testēšanas institūcijas pārbaudījuma dokuments
Vidējās izglītības atestāta vidējā atzīme

Sociālo zinātņu bakalaura grāds tiesību zinātnē

Starptautiskais bizness un ilgtspējīga
ekonomika

Žurnālistika

Iegūstamais zinātniskais grāds/kvalifikācija

Informāciju apkopoja pedagogs-karjeras konsultants Oksana Petaško.
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Sociālo zinātņu bakalaura grāds vadībzinātnē

Sociālo zinātņu bakalaura grāds komunikācijas
zinātnē

