
UZŅEMŠANAS NOTEIKUMI, STUDIJU VEIDI KĀ SAGATAVOTIES STUDIJĀM KONTAKTI

Vēlies iegūt vispusīgas zināšanas, plašāku redzesloku, 
prasmi analizēt, argumentēt un pamatot savu viedokli,  

kā arī pavadīt laiku interesantās studijās?

TEVI GAIDA 
VĒSTURES UN FILOZOFIJAS  

FAKULTĀTE!

Adrese: Aspazijas bulvāris 5, Rīga, LV-1050

Telefons: 67033825

Fakultātes e-pasts: vff@lu.lv

SP e-pasts: vff.sp.lu@gmail.com

twitter.com/LU_VFF

twitter.com/VFF_SP

facebook.com/VFF.LU

facebook.com/VFF.SP

www.lu.lv

draugiem.lv/universitate

youtube.com/universitatelv

Iestāšanās prasības un aktuālā informācija pieejama mājaslapā: 
www.gribustudet.lv

Priekšrocības, lai iestātos Vēstures bakalaura studiju programmā, 
ir Latvijas valsts vēstures olimpiādes vai Latvijas valsts skolēnu 
zinātniskās konferences vēstures un kultūrvēsturiskā mantojuma 
sekcijas 1.–3. vietas ieguvējiem, kā arī LU Jauno vēsturnieku sko-
las absolventiem ar labām un izcilām sekmēm. Savukārt Filozofi-
jas bakalaura studiju programmā priekšrocības ir Latvijas valsts 
filozofijas olimpiādes 1.–3. vietas ieguvējiem un Latvijas valsts 
skolēnu zinātniskās konferences filozofijas sekcijas 1.–3. vietas 
ieguvējiem.

Studiju ilgums
Bakalaura studiju programmās – 3 gadi.

Maģistra studiju programmās – 2 gadi.

Papildu ieguvumi un iespējas
Budžeta studiju vietas:

• Vēstures bakalaura studiju programmā – 60, 

• Filozofijas bakalaura studiju programmā – 30.

Interesanti, kolorīti un zinoši mācībspēki.

Neordināras studijas arheoloģisko izrakumu un izbraukuma semi-
nāru veidā.

LLLP/Erasmus programmu ietvaros studijas Vācijas, Čehijas, Fran-
cijas, Lielbritānijas, Zviedrijas, Polijas u.c. universitātēs.

LU Fonda un citu fondu piedāvātas dažādu mecenātu stipendijas.

Iespēja iesaistīties fakultātes Studentu pašpārvaldē.

Studiju vide
Studijas notiek pašā Rīgas centrā.

Studentiem, kas izmanto klēpjdatoru, ir pieejams jaudīgs bez-
vadu internets visās Latvijas Universitātes ēkās (lietotājvārdu un 
paroli piešķir Universitāte).

Studējošie var izmantot Latvijas Universitātes nozaru bibliotēkas, 
kurās ir nodrošināta pieeja arī starptautiskajām datu bāzēm, pie-
ejams bezvadu internets, e-studiju vide.

LU piedāvā studentiem iespēju uz studiju laiku iegūt lietošanā 
Microsoft Office 365 ProPlus programmatūru bez maksas uz privātā 
datora.

Jaunā vēsturnieku skola (JVS) paredzēta, lai padziļināti iepazīs-
tinātu skolēnus ar daudzveidīgajām vēstures jomām un rosinātu 
viņos interesi par vēsturi un vēstures pētniecību, vienlaikus vei-
dojot priekšzināšanas studijām LU VFF.

Iestāties JVS var gan 9.  klašu, gan vidusskolu skolēni. Mā jas dar-
bus var pildīt, bet tā nav obligāta prasība. Tie 12.  klašu skolēni, 
kuri guvuši labākās sekmes JVS mājasdarbu sagatavošanā, LU VFF 
ārpus konkursa tiek iekļauti budžeta grupā.

JVS nodarbības vada gan LU VFF mācībspēki, gan doktoranti un 
studenti, muzeju speciālisti.

Nodarbību tematika veltīta dažādām vēstures jomām vai pēt-
nieciskiem virzieniem vai arī lai aplūkotu atsevišķus interesantus 
vēstures jautājumus.

Plašāku informāciju iespējams atrast:  
http://www.lu.lv/gribustudet/skoleniem/nodarbibas/vesture/

Mazā filosofijas fakultāte ir nodarbību sērija, kas domāta vidus-
skolēniem, kurus interesē filozofija. Neformālās nodarbībās dis-
kutē par dažādiem filozofijas jautājumiem. Nodarbību gaitā ir 
iespēja tikties ar filozofijas nodaļas pasniedzējiem, studentiem un 
absolventiem.

Plašāku informāciju iespējams atrast:  
http://www.lu.lv/gribustudet/skoleniem/nodarbibas/filosofija/
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LATVIJAS UNIVERSITĀTE PAMATSTUDIJAS – VĒSTURE

VĒSTURES UN FILOZOFIJAS FAKULTĀTE

PAMATSTUDIJAS – FILOZOFIJA

Latvijas Universitāte dibināta 1919. gadā un ir lielākā un tradīci-
jām bagātākā augstākās izglītības iestāde Latvijā. Pašlaik Latvijas 
Universitātē studē vairāk nekā 14 000 studentu. Tās 13 fakultātēs 
un 19 institūtos strādā mūsu valsts vadošie speciālisti dabaszināt-
nēs, humanitārajās un sociālajās zinātnēs. Universitātes darbības 
mērķis ir kļūt par starptautiski atzītu Eiropas un pasaules nozīmes 
zinātnes universitāti, dodot ieguldījumu Latvijas tautsaimniecī-
bas un sabiedrības ilgtspējīgā attīstībā.

Vēstures bakalaura studiju programma studentiem piedāvā ie-
spēju gan paplašināt savas vēstures zināšanas, gan arī iegūt pras-
mes vēstures pētniecībā un zinātnisko darbu rakstīšanā.

Studiju laikā lekcijās un semināru nodarbībās studenti apgūst 
Latvijas, Rietumeiropas, Austrumeiropas, Amerikas u.c. reģionu 
vis pā rējās vēstures jautājumus, sākot ar aizvēsturi un beidzot ar 
mūsdienām, vēstures pētījumu izstrādes pamatprincipus, avot-
pētniecības iemaņas un latīņu valodu.

Studenti katru gadu var piedalīties arheoloģiskajos izrakumos un 
kultūras mantojuma apzināšanas izbraukuma semināros Latvijā 
un arī ārpus tās. Studiju process norit salīdzinoši nelielās studentu 
grupās, līdz ar to semināru nodarbībās katram studentam ir iespē-
ja mācīties paust un argumentēt savu viedokli, uzstāties ar referātu 
auditorijas priekšā un dalīties ar savām jauniegūtajām zināšanām.

Studijas ir iespējams turpināt maģistra un doktora studiju pro-
grammās. 

Darba iespējas
Studenti var strādāt vēstures zinātnes institūcijās, skolās (papil-
dus apgūstot pedagoģiju), muzejos, arhīvos, žurnālistikā, tūrisma 
nozarē, valsts iestādēs, jomās, kas saistītas ar akadēmisko darbu 
un kultūras mantojumu. Veiksmīgi vēsturnieki sevi ir pieteikuši arī 
politikā un sabiedriskajās attiecībās.

Starp pazīstamākajiem absolventiem ir politiķis Artis Pabriks, 
bijušais Latvijas Republikas Ministru prezidents Andris Bērziņš, 
Bauskas mērs Raitis Ābelnieks, UNESCO LNK ģenerālsekretāre 
Dagnija Baltiņa, Latvijas Republikas kultūras ministre Dace Mel-
bārde, politiķe Ilga Kreituse, Latvijas Republikas ārlietu ministrs 
Edgars Rinkēvičs, Vidzemes Augstskolas rektors Gatis Krūmiņš.

Vēstures un filozofijas fakultāte ir vienīgā vieta Latvijā, kur filozo-
fiju studē akadēmiskā studiju programmā. Programmas mērķi ir 
attīstīt spēju domāt patstāvīgi, skaidri un sistemātiski; izkopt spē-
jas kritiski analizēt idejas, teorijas, sabiedrības sociālās struktūras 
un kultūras dzīves norises reģionālās attīstības un globalizācijas 
kontekstā. Programma sniedz ieskatu pasaules filozofijas vēstu-
rē un mūsdienu filozofijas virzienos, ļaujot orientēties galvenajos 
klasiskās, modernās un mūsdienu filozofijas tekstos un apgūt fi-
lozofiski pētnieciskā darba metodoloģiju, kā arī spēju gan rakstīt 
pētījumu rezultātus apkopojošus akadēmiskus tekstus, gan lasīt 
komplicētus filozofiskus tekstus.

Studiju process norit nelielās studentu grupās, līdz ar to nodar-
bībās katram ir iespēja izteikties, tikt pamanītam, mācīties argu-
mentēt savu viedokli un dalīties savā dzīves un domas pieredzē.

Studijas ir iespējams turpināt maģistra un doktora studiju pro-
grammās. 

Darba iespējas
Studenti var strādāt jomās, kas ir saistītas ar akadēmisko darbu, 
sabiedriskajām attiecībām, sabiedriskā viedokļa veidošanu, pub-
licistiku. Filozofija sniedz vēsturiski un racionāli pamatotu ievirzi 
ikvienam akadēmisko pētījumu un praktiskā darba laukam, atrai-
sa domāšanas un rīcības izvērtējuma plašumu, palīdz skatīties uz 
lietām un norisēm inovatīvi, starpdisciplināri, taču arī vēsturiski un 
sistemātiski pamatoti.

Starp pazīstamākajiem absolventiem ir žurnālists Pauls Bankov-
skis, interneta žurnāla Satori.lv galvenais redaktors Ilmārs Šlāpins, 
filozofi Maija Kūle un Uldis Tīrons, dzejniece Inese Zandere, žurnā-
listi Haralds Burkovskis un Eva Ikstena-Strapcāne, politiķis Ilmārs 
Latkovskis, diplomāts Aivis Ronis, politologs Ivars Ījabs.
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Fakultātes pirmsākumi meklējami 1919. gadā, kad Latvijas Uni-
versitātē tika nodibināta Filoloģijas un filozofijas fakultāte. Lai-
kiem un nosaukumiem vairākkārt mainoties, 1970. gadā, reor-
ganizējot Vēstures un filoloģijas, kā arī Juridisko un filozofijas 
fakultāti, tika izveidota Vēstures un filozofijas fakultāte, kas pa-
stāv līdz mūsdienām.

Vēstures un filozofijas fakultāte nodrošina akadēmiskas studijas 
vēsturē un filozofijā un piedāvā augstāko akadēmisko izglītību 
3  līmeņu studijās – bakalaura, maģistra un doktora studiju pro-
grammās.

TRADĪCIJAS

Zinātniskie lasījumi. Reizi semestrī Latvijas Universitātes Vēstures 
un filozofijas fakultātes Studentu pašpārvalde rīko zinātniskos lasī-
jumus, kuros studentiem ir iespēja dalīties ar saviem pētījumiem, 
ieinteresēt un apgaismot citus ar saviem jaunatklājumiem, smel-
ties iedvesmu un gūt jaunas atziņas sava darba pilnveidošanai.

Arheoloģiskie izrakumi. Ik vasaru studentiem ir iespēja pieda-
līties fakultātes organizētos arheoloģiskos izrakumos, kuros pro-
minentu arheologu vadībā iespējams apgūt arheoloģijas teoriju 
praksē. Arheoloģiskie pētījumi notikuši daudzos pieminekļos  – 
Lubes Bīlavu „velna laivā”, Lielrendas akmeņu krāvuma senka-
pos, Puzes Lejaskroga kapsētā, Puzes pilskalnā, Užavas kapsētā, 
Padures pilskalnā, Mežītes arheoloģiskajā kompleksā, Priednieku 
apmetnē, Gaisiņu senkapos, Drēbnieku senkapos, Ventspils sen-
pilsētā, Skrundas Krievukalna pilskalnā, Ķoderu pilskalnā u.c.

Izbraukuma semināri. Katru gadu norisinās studentu un mācīb-
spēku izbraukuma semināri. Tajos ir iespējams iepazīties ne tikai ar 
Latvijā, bet arī ar ārzemēs esošajiem kultūras, arhitektūras un ar-
heoloģijas pieminekļiem. Izbraukuma semināri ārzemēs norisinās 
kopš 2007. gada. Līdz šim ir apmeklētas Polijas, Lietuvas, Igaunijas 
un Baltkrievijas vēsturiski nozīmīgās pilsētas, dažādi objekti un 
pieminekļi. Savukārt kopš 2010.  gada studenti, kuri īpaši intere-
sējas par arheoloģiju, organizē izbraukuma seminārus tieši arheo-
loģijas pieminekļu apskatei. Jāatzīmē, ka visi minētie izbraukuma 
semināri nav izklaide vien – katram studentam ir arī jānolasa ie-
priekš sagatavots referāts par kādu no apskatāmajiem objektiem.

Fukši. Pirms students uzsāk savas akadēmiskās gaitas, viņam ir jā-
pārvar Fukši jeb iesvētības. Fukšu laikā jaunie vēsturnieki un filozofi 
tiek iecelti īsteno studentu kārtā. Ceļš viņus parasti aizved uz kādu 
mežu, kurā norisinās vēsturiski filozofiskas izdarības, liekot jaunajiem 
studentiem saprast, kas viņus sagaidīs turpmākajā studiju dzīvē.

Zinātnieku nakts. Tā ir katras LU fakultātes iespēja reprezentēt 
sevi plašākam sabiedrības lokam. Katru gadu studenti brīvprātīgi 
kopā ar pasniedzējiem rīko dažādus pasākumus un iestudējumus 
netradicionālā, interaktīvā un aizraujošā veidā, lai parādītu visiem 
interesentiem, kāda ir vēstures un filozofijas būtība.

Ziemassvētku balle. Ap Ziemassvētkiem fakultāte ietērpjas svēt-
ku rotā un aicina uz kādu tematisku Ziemassvētku pasākumu jeb 
„Ziemīšiem”. Katru gadu tiek rīkots nedaudz citāds, bet vienmēr 
jautrs un atraktīvs pasākums, kura laikā var piedalīties spēlēs, iz-
dejoties vai vienkārši labi atpūsties. 

Izlaiduma balle. Šī nesen ieviestā tradīcija iezīmē vasaras sāku-
mu un akadēmiskā gada beigas. Pēc oficiālās daļas un diploma 
saņemšanas Latvijas Universitātes Lielajā aulā visi absolventi tiek 
gaidīti atpakaļ „mājās” (VFF), kur viņus sveic jaunākie kursi, un 
notiek svinīgi skaista balle, kurā iespējams pabūt kopā ar kursa 
biedriem un izdancināt pasniedzējus.


