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LATVIJAS UNIVERSITĀTES  
EKONOMIKAS UN VADĪBAS FAKULTĀTE

EVF studenti, kas studē vai 
iziet praksi ārzemēs

Doktorantūrā  
studējošo skaits

Apmaiņas studenti  
no ārzemēm

Pilna laika klātienē 
studējošie ārzemju studenti

73 176 57

Informācija par 2015./2016. akadēmisko gadu

2200
Studentu skaits Fakultātes  

mācībspēku skaits

18092

ATVĒRTO DURVJU DIENA

Nāc ciemos!  
Apmeklē Atvērto durvju dienu  
LU Ekonomikas un vadības 
fakultātē un uzzini vairāk!

2016 . gada 7 . aprīlī plkst . 15 .00
Aspazijas bulvārī 5

Seko līdzi informācijai:
 www .evf .lu .lv
 @LUEVF
 fb .com/LUEVF

UZŅEMŠANAS GRAFIKS AUGSTĀKĀ LĪMEŅA 
STUDIJU PROGRAMMĀM

PIETEIKUMA IESNIEGŠANA
No 4 . jūlija līdz 15 . jūlijam LU Ekonomikas un vadības fakultātē Aspazijas bulvārī 5, Rīgā . 
Informācijai par pieteikumu pieņemšanas laikiem seko līdzi mājaslapā  www .evf .lu .lv!
Pretendentiem uz ārpuskonkursa reģistrāciju – no 4 . līdz 8 . jūlijam .

ELEKTRONISKĀ PIETEIKŠANĀS  
(LU absolventiem, sākot no 2003. gada) 
No 4 . jūlija līdz 14 . jūlijam .
Pretendentiem uz ārpuskonkursa reģistrāciju – no 4 . jūlija līdz 7 . jūlijam .

IESTĀJPĀRBAUDĪJUMI
No 18 . jūlija līdz 20 . jūlijam LU Ekonomikas un vadības fakultātē Aspazijas bulvārī 5, Rīgā . 
Informācijai par iestājpārbaudījumu laikiem seko līdzi mājaslapā  www .evf .lu .lv!

REZULTĀTU PAZIŅOŠANA
Par tiesībām reģistrēties ārpuskonkursa kārtībā – 11 . jūlijā .
Studiju programmās, kurās nav noteikti iestājpārbaudījumi, – 18 . jūlijā .
Studiju programmās, kurās ir noteikti iestājpārbaudījumi, – pēc iestājpārbaudījumu 
rezultātu apstiprināšanas .

REĢISTRĀCIJA
No 18 . jūlija līdz 22 . jūlijam LU Ekonomikas un vadības fakultātē Aspazijas bulvārī 5, Rīgā . 
Informācijai par reģistrācijas laikiem seko līdzi mājaslapā  www .evf .lu .lv!
Pretendentiem, kuri ieguvuši tiesības uz ārpuskonkursa reģistrāciju, – no 11. līdz 22. jūlijam .
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INFORMĀCIJA PAR UZŅEMŠANU  
UN STUDIJĀM

STUDIJU MAKSA
Ja konkursa rezultātā esi ieguvis tiesības uzsākt studijas par maksu, tad līdz noteiktam 
datumam jāsamaksā studiju maksa par visu pirmo semestri . Šis nosacījums attiecas arī 
uz tiem, kas studiju maksas segšanai ņem kredītu . Kad banka ieskaitīs kredītu LU kontā, 
samaksāto studiju maksu varēs saņemt atpakaļ .
Plašāka informācija par studiju maksām mājaslapās  www .evf .lu .lv 
un  www .gribustudet .lv

ROTĀCIJA
Rotācijā piedalās visi pilna laika budžeta un maksas studenti, kas ir nokārtojuši visas 
akadēmiskās saistības un studē studiju programmās, kurās ir valsts budžeta dotētās studiju 
vietas . Studenti, kas nav nokārtojuši akadēmiskās saistības, konkursā nepiedalās un kļūst par 
maksas studentiem .
Rotācija notiek reizi vienā studiju programmā vienā studiju gadā (kursā) .
Rotācijas rezultātus nosaka vidējā svērtā atzīme obligātās un obligātās izvēles daļas studiju 
kursos, kas apgūti iepriekšējā studiju gada rudens un pavasara semestrī . Papildu informāciju 
var iegūt LU portālā  www .lu .lv vai fakultātes Studentu pašpārvaldē .

KREDĪTI
Lai segtu studiju maksu vai iegūtu papildu līdzekļus dzīvošanai studiju laikā, ir iespēja 
pieteikties studiju un/vai studējošā kredītam no banku līdzekļiem ar valsts vārdā sniegtu 
galvojumu .
Lai saņemtu kredītu, pēc reģistrācijas studijām LU informatīvajā sistēmā jāiesniedz elektro
nisks pieteikums LU Kredītu piešķiršanas komisijai un jāsagaida apstiprinājums . Pēc pietei
kuma apstiprināšanas norādītajā laikā obligāti jādodas uz banku slēgt līgumu .

Papildu informāciju un konsultācijas par uzņemšanu var saņemt:
•	 LU	Studentu	servisā	Rīgā,	Raiņa	bulvārī	19,	125.	telpā,
•	 zvanot	pa	tālruni	  67034444,
•	 rakstot	e-pasta	vēstuli	  lu@lu .lv

Informācijai un iespējamajām izmaiņām seko līdzi LU portālā  www .gribustudet .lv!

STUDIJAS UN PRAKSES IESPĒJAS  
ĀRVALSTĪS

 

 
 

Papildu informāciju un konsultācijas par studijām un praksi ārvalstīs  
var saņemt:
•	 Rīgā,	Aspazijas	bulvārī	5,	532.	telpā,
•	 mājaslapā:	  www .evf .lu .lv,
•	 rakstot	uz	informatīvo	e-pastu	  evfinfo@lu .lv,
•	 zvanot	pa	tālruni	  67034789

Apmaiņas studijas un prakse ir lieliska iespēja studentiem pavadīt laiku kādā no partner
augstskolām Eiropā, ASV un starptautiskos uzņēmumos . Tā ir iespēja iegūt jaunus kontaktus, 
draugus no dažādām pasaules valstīm, nostiprināt valodas zināšanas, paplašināt redzesloku 
un pavadīt neaizmirstamu laiku ārzemēs .

Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības fakultāte piedāvā saviem studentiem piedalīties 
vairākās	programmās:
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Programmu raksturo tās starptautiskā vide – Latvijas un ārvalstu studenti, mācībspēki un 
nozaru eksperti; starpdisciplināri specializācijas moduļi ES ārējās attiecībās; studiju braucieni, 
piemēram, uz ES iestādēm un NATO Briselē un Luksemburgā . Studijas notiek latviešu un angļu 
valodā . Programmā ir arī franču valodas kursi . Programma piedāvā apgūt ES kā globāla spēlētāja 
ekonomikas, politikas, tiesību un vadībzinātnes sasniegumus Eiropas telpā, kā arī specializācijas 
moduļus	divās	apakšprogrammās:	„ES	ārējās	attiecības:	Austrumeiropa	un	Krievija”	un	„ES	ārējās	
attiecības:	Ziemeļamerika	un	Latīņamerika,	Āzija	un	Āfrika”.

EIROPAS STUDIJAS

Maģistra studiju programma
Studiju programma ir akreditēta

Programmas saturs
1 . gads – starpdisciplināri kursi ar ES saistītos ekonomikas, organizācijas, vadības, 
tiesību, finanšu, reģionālos, politikas jautājumos, kā arī franču valodas un praktiskās 
pētniecības kursi;
2.	gads	–	studiju	specializācijas	moduļi	divās	apakšprogrammās:	„ES	ārējās	attiecības:	
Austrumeiropa	un	Krievija”	un	„ES	ārējās	attiecības:	Ziemeļamerika	un	Latīņamerika,	
Āzija	un	Āfrika”,	kā	arī	maģistra	darbs.
Studijas notiek latviešu un angļu valodā .

 
Sasaiste ar nozari
Studiju procesā tiek piesaistīti ES iestāžu vadītāji un eksperti, kā arī augsta līmeņa 
Latvijas un ārvalstu profesori, tai skaitā ne no ES valstīm, kuri sniedz iespēju 
teorētiskās zināšanas izmantot praktiski . Studiju braucienos studenti tiekas diskusijās 
ar ES iestāžu vadītājiem un ekspertiem Briselē un Luksemburgā . Tāpat studentiem ir 
iespēja piedalīties programmas akadēmisko partneru organizētajās konferencēs .

Iespējas pēc studijām
ESMP absolventiem ir ļoti augsti nodarbinātības rādītāji ES un citās starptautiskajās, 
privātajās un valsts institūcijās, diplomātiskajā sektorā, lobēšanas aktivitātēs ES, 
starptautiskajā žurnālistikā, padomdevēju pozīcijās politiskajā, ekonomiskajā un 
tiesiskajā sfērā, kā arī iespējas izvēlēties tālākas studijas doktorantūrā, veidojot 
karjeru akadēmiskajā un zinātniskajā vidē .

Atsauksmes
„Ja kāds man jautātu, vai ir bijis vērts studēt Eiropas studijas Latvijas Universitātē, 
mana atbilde būtu – jā! Mans darbs vienmēr ir bijis un joprojām ir cieši saistīts ar 
 Eiropas jautājumiem, tādēļ arī nolēmu pieteikties studijām šajā programmā . Eiropas 
studiju programma man sniedza labu izpratni par Eiropas integrācijas jautājumiem 
un Eiropas Savienības institūciju darbības principiem . Esmu uzlabojis zināšanas eko
nomikā, politikas zinātnē un Eiropas tiesību jautājumos . Mums tika nodrošināta lielis
ka iespēja piedalīties praktiskās pētniecības nedēļā Briselē, tās laikā apmeklējām visas 
būtiskākās Eiropas Savienības un starptautiskās institūcijas kopā ar citiem studentiem 
no Brēmenes Augstskolas . Tā bija ļoti laba un vērtīga pieredze, kas ir palīdzējusi man 
veidot savu profesionālo karjeru .”

Česlavs Gržibovskis, Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija

Papildu informācija
Programmas	direktore:	prof.	Dr.	Tatjana	Muravska,	e-pasts:	tatjana.muravska@lu.lv
Programmas	koordinators:	Romāns	Putāns,	LU	EVF,	326. telpa,	 
e-pasts:	romans.putans@lu.lv
Studiju	metodiķe:	Astra	Zaļkalne,	LU	EVF,	312. telpa,	tālr.	67034777,	 
e-pasts:	astra.zalkalne@lu.lv
Informatīvais	e-pasts:	evfinfo@lu.lv

Finansējums
1 . kursā ir 1 budžeta vieta .
Studiju maksa
PLK (pilna laika klātiene) – 2150 € gadā .
Lūdzu, sekojiet informācijai LU EVF mājaslapā www.evf.lu.lv un  
mājaslapā www.gribustudet.lv!

Studiju ilgums
2 gadi . Nodarbības notiek darbdienu vakaros (18 .15–21 .30) . Programmas kursos ir 
paredzēts laiks individuālajām studijām .

Iegūstamais grāds
Sociālo zinātņu maģistra grāds Eiropas studijās .

Uzņemšanas nosacījumi
Iepriekšējā	izglītība:	bakalaura	grāds	vai	tam	atbilstoša	augstākā	izglītība	jebkurā	
zinātņu nozarē .
Konkursa	vērtēšanas	kritērijs:	iestājpārbaudījums.
Papildu	nosacījumi:
1) labas angļu valodas zināšanas, ko apliecina iepriekšējās studijas angļu valodā, 

valodu testu rezultāti vai pats pretendents intervijā angļu valodā;
2) jāiesniedz dzīvesgājuma apraksts (CV) .
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Ekonomikas maģistra studiju programma dod iespējas radošā mācību un zinātniskajā darbā 
apgūt ekonomikas zinātnes teorijas bāzi, paplašināt izpratni par ekonomiskajiem procesiem 
un iegūt jaunas zināšanas, lai kritiski izvērtētu un analizētu situāciju gan valstī kopumā, gan 
atsevišķās tautsaimniecības nozarēs un uzņēmumos .
Ekonomikas maģistra studiju programmas studentiem tiek piedāvāts plašs teorētisko kursu 
klāsts dažādos ekonomikas virzienos (finansēs un kredītā, uzņēmējdarbības ekonomikā, makro
ekonomikā, matemātiskajā ekonomikā, statistikā u . c .), studentiem ir iespēja veidot individuālu 
studiju plānu atbilstoši interesēm, kā arī iespēja tikties ar nozares profesionāļiem un diskutēt 
par aktuālām ekonomikas problēmām .

Programmas saturs
1 . gads – mikroekonomikas analīze, statistiskā analīze, lietišķā ekonometrija, 
makroekonomikas analīze, finanšu teorija un politika, uzņēmējdarbības stratēģiskā 
un taktiskā plānošana, biznesa situāciju analīze, investīciju portfeļa plānošana 
un vadība, risku teorija, optimizācija ekonomikas teorijā, darba tirgus politika, 
ekonomikas politika, uzņēmējdarbības finanšu vadība u . c .;
2 . gads – pasaules ekonomikas attīstība, investīciju politika, komercbanku risku 
analīze, kapitālsabiedrību vērtēšana, starptautiskā uzņēmējdarbības ekonomika un 
konkurētspējas analīze, valsts struktūrpolitika, sabiedrisko finanšu modeļi, spēļu 
teorijas modeļi un metodes ekonomikas politikā, maģistra darbs u . c .

 
Sasaiste ar nozari
Studiju laikā maģistranti var iesaistīties doktorantūras skolas darbībā, piedalīties da
žādos pētniecības projektos, veikt patstāvīgus pētījumus, tikties ar dažādu tautsaim
niecības nozaru ekspertiem un diskutēt par aktuālām ekonomikas problēmām, doties 
apmaiņas studijās uz vairāk nekā 120 dažādām ārvalstu partneraugstskolām Eiropā, 
NVS valstīs, kā arī ASV, piedalīties starptautiskās studentu konferencēs, semināros, 
forumos un vasaras skolās ārvalstīs .

Iespējas pēc studijām
Ekonomikas maģistra studiju programma ļauj attīstīt uzņēmējspējas, lai dibinātu 
un vadītu savu uzņēmumu, kā arī ieņemtu dažādus amatus (analītiķi, vadošie 
speciālisti, konsultanti, pētnieki u . c .) privātos uzņēmumos, valsts kapitālsabiedrībās, 
pašvaldībās un citās sabiedriskā sektora institūcijās, Latvijas Bankā, komercbankās 
u . c . finanšu institūcijās, ministrijās un to pakļautības iestādēs, dažādās ES un 
starptautiskās institūcijās .

Atsauksmes
„No savas pieredzes varu apliecināt, ka programma neapšaubāmi ir labākā Latvijā 
no makroekonomikas speciālistu sagatavošanas viedokļa – to nodrošina gan 
programmas dažādība pasniegto kursu ziņā, gan pasniedzēju augstā profesionalitāte 
un praktiskā pieredze šajā jomā .”

Igors Kasjanovs, Latvijas Bankas Monetārās politikas pārvaldes galvenais ekonomists

„Mūsdienās nav problēmu atrast darbinieku, kas spēj paveikt konkrētu uzdevu
mu  nepieciešamajā kvalitātē, tomēr Latvijas uzņēmējdarbības vidē trūkst cilvēku, 
kas spētu paskatīties uz izvirzīto jautājumu no dažādiem skatpunktiem un redzēt 
 kopbildi . Ekonomikas maģistra programma iemāca cilvēkiem paraudzīties uz tām 
pašām lietām citā rakursā, tas palīdz studentiem ne tikai efektīvāk pilnveidot sevi, 
bet arī augt profesionāli .”

Dr. oec. Andrejs Strateičuks, Latvijas Alkohola nozares asociācijas izpilddirektors

Papildu informācija
Studiju	programmas	direktore:	asoc.	prof.	Sandra	Jēkabsone,	LU	EVF,	427.	telpa,	 
tālr.	67034626,	e-pasts:	sandra.jekabsone @lu.lv
Studiju	metodiķe:	Zanda	Nilendere,	LU	EVF,	312.	telpa,	tālr.	67034742,	 
e-pasts:	zanda.nilendere@lu.lv
Informatīvais	e-pasts:	evfinfo@lu.lv

EKONOMIKA

Maģistra studiju programma
Studiju programma ir akreditēta

Finansējums
1 . kursā ir 15 budžeta vietas .
Studiju maksa
PLK (pilna laika klātiene) – 2000 € gadā .
Lūdzu, sekojiet informācijai LU EVF mājaslapā www.evf.lu.lv un  
mājaslapā www.gribustudet.lv!

Studiju ilgums
2 gadi (PLK – pilna laika klātiene) .  
Nodarbības	notiek	2–3	dienas	nedēļā:	1–2 darbdienu	vakaros	un	sestdienās.

Iegūstamais grāds
Sociālo zinātņu maģistra grāds ekonomikā .

Uzņemšanas nosacījumi
Iepriekšējā	izglītība:	1)	bakalaura	grāds	vai	otrā	līmeņa	profesionālā	augstākā	izglītība	
ekonomikā vai vadībzinātnē; 2) bakalaura vai maģistra grāds citās sociālo zinātņu no
zarēs	vai	radniecīgo	zinātņu	nozarēs:	matemātikā,	datorzinātnē,	informācijas	tehno
loģijās, fizikā vai inženierzinātnēs un divu gadu darba pieredze uzņēmējdarbības vai 
ekonomikas jomā .
Konkursa	vērtēšanas	kritērijs:	iestājpārbaudījums;	bakalaura	grādu	vai	otrā	līmeņa	
profesionālo augstāko izglītību ekonomikā vai vadībzinātnē ieguvušie var piedalīties 
konkursā ar vidējo svērto atzīmi (60%) un noslēguma pārbaudījuma kopējo (vai vidējo) 
atzīmi (40%) pamatstudijās .
Tiesības	pretendēt	uz	ārpuskonkursa	reģistrāciju:	2015./2016.	akadēmiskā	gada	LU	Eko
nomikas un vadības fakultātes pamatstudiju programmas absolventiem, kuriem vidējā 
svērtā atzīme pamatstudijās nav zemāka par 8 un bakalaura darba vai diplomdarba 
vērtējums nav zemāks par 8 (ļoti labi) .
Papildu	nosacījums:	jāiesniedz	dzīvesgājuma	apraksts	(CV).
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2) bakalaura vai maģistra grāds citās sociālo zinātņu nozarēs vai radniecīgo zinātņu 
nozarēs:	matemātikā,	datorzinātnē,	informācijas	tehnoloģijās,	fizikā	vai	inženier
zinātnēs un divu gadu darba pieredze uzņēmējdarbības vai ekonomikas jomā . 
Konkursa	vērtēšanas	kritēriji:	iestājpārbaudījums;	bakalaura	grādu	vai	otrā	līmeņa	
profesionālo augstāko izglītību ekonomikā vai vadībzinātnē ieguvušie var pieda
līties konkursā ar vidējo svērto atzīmi (60%) un noslēguma pārbaudījumu kopējo 
(vai vidējo) atzīmi (40%) .

Papildu	nosacījums:	jāiesniedz	dzīvesgājuma	apraksts	(CV).

Programmas saturs
1 gads: 
naudas teorija un politika, finanšu inženierija, finanšu risku analīze, finanšu vadība, 
finanšu analīzes kvantitatīvās metodes u . c .
2 gadi: 
uzņēmumu stratēģiskā un operatīvā plānošana, valsts budžeta politika un vadība, ko
merctiesības, finanšu instrumentu portfeļa vadība un analīze, nodokļu politika un admi
nistrēšana, projektu vadīšana un finansēšana, finanšu pakalpojumu tirgvedība, vadības 
grāmatvedība, komercbanku vadība, finanšu vadība, naudas teorija un politika, finanšu 
risku analīze, starptautiskās finanses, finanšu analīzes kvantitatīvās metodes u . c .

 
Sasaiste ar nozari
Svarīga studiju procesa sastāvdaļa ir prakses, kas saistītas ar dažādiem finanšu 
ekonomikas jautājumiem . Prakses vietas var būt valsts iestādes, uzņēmumi un bankas 
Latvijā vai ārzemēs Erasmus+ apmaiņas programmas ietvaros .

Iespējas pēc studijām
Programmas absolventi var strādāt par finanšu ekonomistiem, finanšu menedžeriem, 
finanšu analītiķiem u . c . banku, uzņēmējdarbības un publiskajā sektorā vai kā 
pašnodarbinātas personas vai individuālie komersanti . Programmas absolventi iegūst 
tiesības arī turpināt studijas doktorantūrā .

Atsauksmes
„Atceroties mācības Latvijas Universitātes profesionālajā maģistra programmā 
„Finanšu ekonomika”, pirmās trīs lietas, kas nāk prātā, ir viegli izmantojamās praktiskās 
zināšanas, aktuālais informatīvais lekciju saturs un augsti profesionālais pasniegšanas 
stils . Šai programmā uzsvars tiek likts uz praktiskām un, kas ir ļoti būtiski, mūsdienīgām 
zināšanām . Tas ir lieliski panākts, pateicoties vairākiem pasniedzējiem ar bagātu 
profesionālo pieredzi un rūpīgi pārdomātajai programmai .
Reflektantiem ar vairāku gadu profesionālo pieredzi gribu īpaši ieteikt neuztraukties 
par grūtībām jauno zināšanu apguves procesā . Iestāšanās brīdī man bija piecu gadu 
profesionālā pieredze un nelielas bailes par grūtībām, uztverot jauno informāciju . 
Izrādījās, ka uzkrātā pieredze vienīgi sekmēja jauno zināšanu apguvi . Varu droši teikt, 
ka šīs programmas studijās pavadītais laiks radīja sinerģiju profesionālajā karjerā .”

Jurijs Moskaļuks, Rietumu Asset Management (RAM) kompānijas eksperts

Papildu informācija
Studiju	programmas	direktore:	asoc.	prof.	Inna	Romānova,	LU	EVF,	435.	telpa,	 
e-pasts:	inna.romanova@lu.lv
Studiju	metodiķe:	Zoja	Rjabeca,	LU	EVF,	413.	telpa,	tālr.	67034619,	 
e-pasts:	zoja.rjabeca@lu.lv
Informatīvais	e-pasts:	evfinfo@lu.lv

Profesionālās maģistra studiju programmas mērķis ir sagatavot darbam Latvijas un starp
tautiskajos uzņēmumos un finanšu institūcijās speciālistus ar padziļinātām zināšanām finanšu 
ekonomikā un nepieciešamām akadēmiskām un profesionālām kompetencēm, nodrošinot 
iespēju iegūt profesionālo maģistra grādu ar tiesībām turpināt studijas doktorantūrā .

FINANŠU EKONOMIKA

Profesionālā maģistra studiju programma
Studiju programma ir akreditēta

Finansējums
1 . kursā ir 2 budžeta vietas .
Studiju maksa
PLK (pilna laika klātiene) – 2000 € gadā .
Lūdzu, sekojiet informācijai LU EVF mājaslapā www.evf.lu.lv un  
mājaslapā www.gribustudet.lv!

Studiju ilgums
1	gads	–	nodarbības	notiek	2–3	dienas	nedēļā:	1–2	darbdienu	vakaros	un	sestdienās;
2 gadi – nodarbības notiek darbdienu vakaros; izvēles studiju kursi var notikt 
sestdienās .

Iegūstamais grāds un kvalifikācija
Profesionālais maģistra grāds finanšu ekonomikā; kvalifikācija – finanšu analītiķis 
(2 gadu programma) .

Uzņemšanas nosacījumi
Studiju programma tiek īstenota divos veidos pēc tās ilguma un kredītpunktu apjoma 
atkarībā no iepriekšējās izglītības .
Studiju ilgums – 1 gads
Iepriekšējā	izglītība:	otrā	līmeņa	profesionālā	augstākā	izglītība	ekonomikā	vai	
vadībzinātnē ar iegūtu 5 . līmeņa profesionālo kvalifikāciju ekonomikas un vadībzinību 
jomā vai tai pielīdzināma augstākā izglītība .
Konkursa	vērtēšanas	kritēriji:	vidējā	svērtā	atzīme	(60%)	un	noslēguma	pārbaudījumu	
kopējā (vai vidējā) atzīme (40%) .
Studiju ilgums – 2 gadi
Iepriekšējā	izglītība:	
1) bakalaura grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība ekonomikā vai 

vadībzinātnē;
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Profesionālās maģistra studiju programmas saturs aptver svarīgākās grāmatvedības un audita 
jomas, kuru apguve ir nepieciešama, lai sagatavotu darbam Latvijas un starptautiskajos 
uzņēmumos konkurētspējīgus speciālistus ar nepieciešamām akadēmiskām un augstākā 
līmeņa profesionālām kompetencēm grāmatvedībā un auditā .

Profesionālā maģistra studiju programma
Studiju programma ir akreditēta

Finansējums
1 . kursā ir 2 budžeta vietas .
Studiju maksa
PLK (pilna laika klātiene) – 2000 € gadā .
Lūdzu, sekojiet informācijai LU EVF mājaslapā www.evf.lu.lv un  
mājaslapā www.gribustudet.lv!

Studiju ilgums
1 gads – nodarbības notiek darbdienu vakaros (18 .15–21 .30), un izvēles studiju kursi 
var notikt arī sestdienās (8 .30–20 .05)
vai
nodarbības notiek sestdienās (8 .30–20 .05), un izvēles studiju kursi var notikt arī 
piektdienās (18 .15–21 .30) .
2 gadi – nodarbības notiek sestdienās (8 .30–20 .05), un izvēles studiju kursi var notikt 
arī piektdienās (18 .15–21 .30) .

Iegūstamais grāds un kvalifikācija
1	gada	studijām:	profesionālais	maģistra	grāds	ekonomikā.
2	gadu	studijām:	profesionālais	maģistra	grāds	ekonomikā.
Kvalifikācija
2	gadu	studijām:	5.	līmeņa	profesionālā	kvalifikācija	„Ekonomists”.

Uzņemšanas nosacījumi
Iepriekšējā	izglītība	1	gada	studijām:	
otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība vai tai pielīdzināma augstākā izglītība 
ekonomikas	vai	vadībzinātņu	nozarē.	Konkursa	vērtēšanas	kritēriji:	vidējā	svērtā	
atzīme (60%) un noslēguma pārbaudījumu kopējā (vai vidējā) atzīme (40%) .

Iepriekšējā	izglītība	2	gadu	studijām:
akadēmiskais bakalaura grāds vai tam pielīdzināma augstākā izglītība ekonomikas 
vai vadībzinātņu nozarē; bakalaura vai maģistra grāds vai otrā līmeņa profesionālā 
augstākā	izglītība	citās	sociālo	zinātņu	nozarēs	vai	radniecīgo	zinātņu	nozarēs:	
matemātikā, datorzinātnē, informācijas tehnoloģijās, fizikā vai inženierzinātnēs un 
divu gadu darba pieredze uzņēmējdarbības vai ekonomikas jomā .
Konkursa	vērtēšanas	kritēriji:	iestājpārbaudījums;	akadēmisko	bakalaura	grādu	
(vai tam pielīdzināmu augstāko izglītību) ekonomikā vai vadībzinātnē ieguvušie 
var piedalīties konkursā ar vidējo svērto atzīmi (60%) un noslēguma pārbaudījumu 
kopējo (vai vidējo) atzīmi (40%) .
Papildu	nosacījums:	jāiesniedz	dzīvesgājuma	apraksts	(CV).

Programmas saturs
1 gads:
starptautiskie finanšu pārskatu standarti, starptautiskie revīzijas standarti, iekšējais 
audits; izvēles kursi, prakse, maģistra darbs u . c .
2 gadi:
starptautiskie finanšu pārskatu standarti, iekšējais audits, mikroekonomikas 
analīze, divas prakses, starptautiskie revīzijas standarti, vadības grāmatvedība, 
makroekonomikas analīze, investīciju politika, saistību tiesības; izvēles kursi, prakse un 
maģistra darbs .

Iespējas pēc studijām
Pēc studiju beigšanas absolventi var strādāt uzņēmumos, auditorfirmās, uzņēmumos, 
kas sniedz grāmatvedības un revīzijas pakalpojumus, bankās, ministrijās, Valsts 
ieņēmumu dienestā, muitā un citās iestādēs par finanšu direktoriem, galvenajiem 
grāmatvežiem, nodokļu ekonomistiem, revidentiem un auditoru asistentiem .

Atsauksmes
„Šajā studiju programmā jūs sagaida atsaucīgi un savā jomā patiesi profesionāli 
pasniedzēji, kas ne tikai dalās zināšanās un sniedz konsultācijas mācību procesā, 
bet ar savu padomu palīdz rast risinājumus arī dažādos ar grāmatvedību un auditu 
saistītos jautājumos .”

Aiga Liepiņa, AAS Balta galvenā grāmatvede

„Profesionālā maģistra studiju programma „Grāmatvedība un audits” ne tikai sniedz 
lielisku iespēju grāmatvedības un audita speciālistiem, kuri izjūt nepieciešamību 
padziļināt zināšanas un apgūt jaunas prasmes, bet arī ļauj parādīt sevi komandu 
darbā, dalīties pieredzē un saņemt konsultācijas no pieredzējušiem kolēģiem un 
pasniedzējiem .”

Ņina Vasiļevska, Latvijas Republikas Grāmatvežu asociācijas valdes locekle

Papildu informācija
Studiju	programmas	direktore:	prof.	Inga	Būmane,	LU	EVF,	434.	telpa,	tālr.	67034633,	 
e-pasts:	inga.bumane@lu.lv
Studiju	metodiķe:	Alla	Ščukina,	LU	EVF,	413.	telpa,	tālr.	67034771,	 
e-pasts:	alla.scukina@lu.lv
Informatīvais	e-pasts:	evfinfo@lu.lv

GRĀMATVEDĪBA UN AUDITS
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Profesionālās maģistra studiju programmas mērķis ir nodrošināt valsts tautsaimniecības attīs
tībai atbilstošas profesionālās maģistra studijas projektu vadīšanā, sekmējot augstas kvalifikāci
jas projektu vadītāju konkurētspēju gan Latvijas, gan Eiropas darba tirgū, kā arī attīstīt studen
tos pētnieciskās iemaņas un prasmes projektu vadīšanā . Programmas absolventi studiju laikā 
būs ieguvuši profesionālu kompetenci visās projektu vadīšanas jomās saskaņā ar starptautiska
jiem projektu vadīšanas standartiem (PMI, PRINCE 2, IPMA) .

Profesionālā maģistra studiju programma
Studiju programma ir akreditēta

Finansējums
1 . kursā ir 1 budžeta vieta .
Studiju maksa
PLK (pilna laika klātiene) – 2150 € gadā .
Lūdzu, sekojiet informācijai LU EVF mājaslapā www.evf.lu.lv un  
mājaslapā www.gribustudet.lv!

Studiju ilgums
2 gadi (PLK – pilna laika klātiene) . Nodarbības notiek vienu darbdienu (18 .15–21 .30) un 
sestdienās (8 .30–20 .05) .

Iegūstamais grāds un kvalifikācija
Profesionālais maģistra grāds projektu vadīšanā; kvalifikācija – projektu vadītājs .

Uzņemšanas nosacījumi
Iepriekšējā	izglītība:
1) bakalaura grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība vai tai pielīdzināma 

augstākā izglītība ekonomikā, vadībzinātnē vai citās sociālo zinātņu nozarēs;
2) bakalaura grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība vai tai pielīdzināma 

augstākā	izglītība	radniecīgo	zinātņu	nozarēs:	matemātikā,	datorzinātnē,	
informācijas tehnoloģijās vai inženierzinātnēs un pamatstudiju programmā apgūts 
studiju kurss vadībzinātņu vai ekonomikas pamatos (2 kredītpunkti);

3) bakalaura grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība vai tai pielīdzināma 
augstākā izglītība citās zinātņu nozarēs un ne mazāk kā 2 gadu darba pieredze 
projektu vadīšanas jomā .

Konkursa	vērtēšanas	kritēriji:	vidējā	svērtā	atzīme	(50%),	noslēguma	pārbaudījumu	
kopējā (vai vidējā) atzīme (30%) un darba pieredzes vērtējums (20%) .
Papildu	nosacījums:	jāiesniedz	dzīvesgājuma	apraksts	(CV).

Programmas saturs
1 . gads – projektu vadīšanas teorija, projektu vadīšanas procesa metodes un instru
menti, jaunā ekonomika un projekti, valsts pārvaldes un pašvaldību organizācija, uzņē
mējdarbības vadīšana, projektu vadīšanas tiesiskie aspekti, projektu vadīšanas sociālie 
aspekti, kvalitātes vadīšana projektos, grāmatvedības organizācija projektu uzskaitē, 
1 . prakse „Projektu izstrāde un analīze”;
2 . gads – multiprojektu vadīšana, personāla vadība projektos, risku vadīšana projektos, 
2 . prakse, maģistra darbs .

 
Sasaiste ar nozari
Pēc maģistra studiju programmas apguves absolventi būs ieguvuši darba devēju pie
prasītas zināšanas par projektu vadīšanu, kā arī spēs pildīt Latvijas Republikas Profesiju 
klasifikatora atsevišķas grupas „Projektu vadīšanas speciālisti” profesiju profesionālās 
darbības pamatuzdevumus – definēt, organizēt, plānot, uzraudzīt projektu un to virzīt 
tālāk, sastādīt projekta dokumentāciju un ziņojumus, prezentēt projekta starprezultātus 
un noslēgt projektu .
Studiju programmā ir iekļautas 2 prakses, kas nodrošina studentiem iespēju iepazīt un 
izanalizēt gan projektu izstrādes principus, gan arī projekta vadīšanas procesu dažādās 
organizācijās . Prakses vietas var būt gan valsts iestādes, gan komercuzņēmumi Latvijā 
vai ārzemēs Erasmus+ vai citās programmās .

Iespējas pēc studijām
Iegūtās zināšanas un prasmes noderēs, strādājot gan valsts un pašvaldību iestādēs, gan 
komercsabiedrībās jebkurā tautsaimniecības nozarē . Pēc maģistra studiju programmas 
apguves var turpināt studijas doktorantūrā .

Atsauksmes
„Izvēlējos šo studiju programmu tāpēc, ka tā sagatavo augsti profesionālus projektu 
vadītājus, kuri var strādāt jebkurā sfērā, sākot no zinātnes un beidzot ar biznesu, 
jo projekti ir neatņemama mūsdienu dzīves sastāvdaļa . Tāpēc noteikti iesaku citu 
profesiju pārstāvjiem, kuri vēlas mācīties papildus, bet vēl nav izlēmuši – ko, nākt studēt 
projektu	vadīšanu.	Zināšanas	un	izglītība	projektu	vadīšanā	noderēs	ne	tikai	biznesa	
cilvēkiem, bet arī ārstiem, zinātniekiem un daudzu citu profesiju pārstāvjiem . Izglītības 
programma ir ļoti daudzpusīga, jo tiek apgūtas ne tikai projekta vadītāja profesijai, 
bet arī dzīvei nepieciešamās iemaņas un zināšanas . Visas iegūtās zināšanas projektu 
vadīšanā jebkādu iepriekšējo iegūto izglītību adaptēs dzīvei . Esmu ļoti apmierināta un 
priecīga, ka izvēlējos šo studiju programmu .”

Rimma Bērziņa, profesionālās maģistra studiju programmas  
„Projektu vadīšana” 2 . kursa studente

Papildu informācija
Studiju	programmas	direktore:	prof.	Inesa	Vorončuka,	LU	EVF,	338.	telpa,	 
e-pasts:	inesa.voroncuka@lu.lv
Studiju	metodiķe:	Ilona	Tole,	LU	EVF,	413.	telpa,	tālr.	67034740,	 
e-pasts:	ilona.tole@lu.lv
Informatīvais	e-pasts:	evfinfo@lu.lv

PROJEKTU VADĪŠANA
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Maģistra studiju programmā studenti var apgūt sabiedrības vadībai nepieciešamo kompeten
ci ekonomikas, pārvaldes, tiesību, politikas, komunikāciju un ētikas jomā, kā arī attīstīt profe
sionālās, organizatoriskās un vadības prasmes, saskarsmes prasmes, prasmi mācīties, dator
prasmi .

Maģistra studiju programma
Studiju programma ir akreditēta

Finansējums
1 . kursā ir 2 budžeta vietas .
Studiju maksa
PLK (pilna laika klātiene) – 2000 € gadā .
Lūdzu, sekojiet informācijai LU EVF mājaslapā www.evf.lu.lv un  
mājaslapā www.gribustudet.lv!

Studiju ilgums
2 gadi (PLK – pilna laika klātiene) . Nodarbības notiek vienu darbdienas vakaru nedēļā 
un sestdienās .

Iegūstamais grāds
Sociālo zinātņu maģistra grāds sabiedrības vadībā .

Uzņemšanas nosacījumi
Iepriekšējā	izglītība:	bakalaura	grāds	vai	otrā	līmeņa	profesionālā	augstākā	izglītība	
vai tai pielīdzināma augstākā izglītība .
Konkursa	vērtēšanas	kritēriji:	iestājpārbaudījums;	bakalaura	grādu	vai	otrā	līmeņa	
profesionālo augstāko izglītību (vai tai pielīdzināmu augstāko izglītību) sociālajās 
zinātnēs vai tām pielīdzināmās specialitātēs ieguvušie var piedalīties konkursā ar 
vidējo svērto atzīmi (50%), noslēguma pārbaudījumu kopējo (vai vidējo) atzīmi (30%) 
un darba pieredzes vērtējumu (20%) .
Papildu	nosacījums:	jāiesniedz	dzīvesgājuma	apraksts	(CV).

Programmas saturs
1 . gads – sabiedrības vadība, pētījumu metodes un organizācija, publiskās tiesības, 
publiskā sektora stratēģiskā vadīšana, makroekonomikas analīze, publiskās pārvaldes 
analīzes metodes, sociālekonomiskā analīze un prognozēšana;
2 . gads – publiskā sektora un pašvaldību finanšu politika, projektu vadīšana, 
līdzsvarotas attīstības vadīšana, personāla vadība, publiskās pārvaldes 
metodoloģiskais seminārs u . c . 

 
Sasaiste ar nozari
Studiju laikā maģistranti var iesaistīties doktorantūras skolas darbībā, tikties 
ar dažādu publiskās pārvaldes nozaru ekspertiem un diskutēt par aktuālām 
problēmām . Studiju procesā ir iesaistīti valsts pārvaldes un pašvaldību institūciju 
pārstāvji . Studenti var piedalīties dažādu valsts pārvaldes un pašvaldību politikas un 
stratēģisko dokumentu apspriešanā .
Studentiem ar labām Eiropas valodu zināšanām ir iespēja doties Erasmus+ apmaiņas 
studijās vai praksē (prakse šajā programmā nav obligāta) uz vairākām Eiropas 
valstīm, piemēram, Vāciju, Itāliju, Lietuvu, Maltu, Nīderlandi, Norvēģiju, Poliju, 
Portugāli,	Čehiju,	Spāniju,	Zviedriju,	Turciju u. c.	Studenti	arī	var	piedalīties	apmaiņas	
programmās divpusējo līgumu ietvaros un studēt augstskolās dažādās pasaules 
valstīs	(t. sk.	ASV,	Argentīnā,	Austrālijā,	Brazīlijā,	Dienvidkorejā,	Indijā,	Japānā,	Kanādā,	
Ķīnā, Krievijā u . c .) vai studēt vienu semestri kādā no ASV universitātēm, piesakoties 
ISEP apmaiņas programmai .

Iespējas pēc studijām
Studiju	laikā	un	pēc	studijām	ir	iespēja	strādāt	Ārlietu	ministrijā,	Izglītības	un	zinātnes	
ministrijā, Latvijas Pašvaldību savienībā, Latvijas Universitātē, Rīgas pašvaldības 
sabiedrības kārtības institūcijās, Saeimā, Valsts kancelejā, Valsts reģionālās attīstības 
aģentūrā,	Veselības	norēķinu	centrā,	Zemkopības	ministrijā,	Zonālajā	valsts	arhīvā u. c.

Atsauksmes
„Sabiedrības vadības maģistra programma ir viens no labākajiem veidiem, kā paplaši
nāt kompetences politikā valsts pārvaldē, pašvaldību organizācijā, makroekonomikā, 
vadībā, publiskajās tiesībās, komunikācijā un cilvēkresursu plānošanā . Tā ir nozīmīga 
platforma diskusijām, konsultācijām ar speciālistiem un vērtīgiem kontaktiem .
Viena no svarīgākajām mācību procesa daļām ir aktīvās diskusijas starp 
pasniedzējiem, studentiem un uzaicinātajiem ekspertiem, kurās ir iespēja paust savu 
viedokli un uzklausīt pretējo . Iegūtās zināšanas ir unikālas, jo tās nav aprakstītas 
mācību grāmatās un nav izlasāmas laikrakstos .”

Odeta Meļņičuka, Turcijas vēstniecība Latvijā

„Sabiedrības vadības maģistra studiju programma stiprina un pilnveido vadības un 
analītiskās iemaņas, nodrošinot diskusiju par plašu teorijas materiālu, kā arī sniedz 
izpratni par dažādām praksē izmantojamām metodēm gan privātā, gan publiskā 
 sektora institūciju profesionālai vadīšanai . Studijas attīsta vadītāja – līdera prasmes, 
kas dod pārliecību lēmumu pieņemšanā, kad jāizvērtē gan sociālekonomiski un po
litiski, gan ētiski aspekti .”

Elīna Siliņa, Publisko izdevumu un revīzijas komisijas priekšsēdētāja

Papildu informācija
Studiju	programmas	direktore:	prof.	Inesa	Vorončuka,	LU	EVF,	338.	telpa,	 
e-pasts:	inesa.voroncuka@lu.lv
Studiju	metodiķe:	Zanda	Nilendere,	LU	EVF,	312.	telpa,	tālr.	67034742,	 
e-pasts:	zanda.nilendere@lu.lv 
Informatīvais	e-pasts:	evfinfo@lu.lv

SABIEDRĪBAS VADĪBA
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Starpdisciplināra maģistra studiju programma, kurā ar starptautisko ekonomiku saistītie kursi 
tiek pasniegti ciešā sasaistē ar juridiskajiem un politikas zinātnes kursiem . Liela uzmanība 
tiek pievērsta starptautiskās sadarbības prasmju attīstīšanai, vairākus studiju kursus īstenojot 
sadarbībā	ar	Turku	Universitāti	Somijā,	Upsalas	Universitāti	Zviedrijā,	Tartu	Universitāti	Igaunijā	
un Pleskavas Valsts universitāti Krievijā .

Maģistra studiju programma
Studiju programma ir akreditēta

Finansējums
1 . kursā ir 6 budžeta vietas .
Studiju maksa
PLK (pilna laika klātiene) – 2000 € gadā .
Lūdzu, sekojiet informācijai LU EVF mājaslapā www.evf.lu.lv un  
mājaslapā www.gribustudet.lv!

Studiju ilgums
2	gadi	(PLK	–	pilna	laika	klātiene).	Nodarbības	notiek	2–3	dienas	nedēļā:	
1–2 darbdienu vakaros un sestdienās .

Iegūstamais grāds
Sociālo zinātņu maģistra grāds starptautiskajā ekonomikā .

Uzņemšanas nosacījumi
Iepriekšējā	izglītība:	1)	bakalaura	grāds	vai	otrā	līmeņa	profesionālā	augstākā	
izglītība ekonomikā vai vadībzinātnē; 2) bakalaura vai maģistra grāds vai otrā 
līmeņa profesionālā augstākā izglītība citās sociālo zinātņu nozarēs vai radniecīgo 
zinātņu	nozarēs:	matemātikā,	datorzinātnē,	informācijas	tehnoloģijās,	fizikā	vai	
inženierzinātnēs un divu gadu darba pieredze uzņēmējdarbības vai ekonomikas 
jomā .
Konkursa	vērtēšanas	kritēriji:	iestājpārbaudījums;	bakalaura	grādu	vai	otrā	līmeņa	
profesionālo augstāko izglītību ekonomikā vai vadībzinātnē ieguvušie var piedalīties 
konkursā ar vidējo svērto atzīmi (60%) un noslēguma pārbaudījuma kopējo (vai 
vidējo) atzīmi (40%) .
Papildu	nosacījums:	jāiesniedz	dzīvesgājuma	apraksts	(CV).

Programmas saturs
1 . gads – starptautiskās publiskās tiesības, starptautiskās privāttiesības, politikas 
teorijas mūsdienu problēmas, starptautiskās organizācijas teorija, starptautiskās 
uzņēmējdarbības ekonomika, starptautiskās uzņēmējdarbības vides analīze, mazo 
un vidējo uzņēmumu vadība starpkultūru vidē, ekonomikas antropoloģija, tautas 
attīstība ekonomikas globalizācijas apstākļos;
2 . gads – starptautiskā tirdzniecība, starptautiskās finanses, starptautiskā politika, 
pārrunu organizēšana starpkultūru vidē, pētniecības metodoloģija, inovatīvu ideju 
starptautiska komercializācija un risku vadība u . c .

 
Sasaiste ar nozari
Studiju procesā ir iesaistīti diplomātiskā dienesta darbinieki, valsts pārvaldes 
institūciju pārstāvji, uzņēmēji, ārvalstu vieslektori . Studiju laikā studenti risina 
praktiskās	uzņēmējdarbības	problēmas	pēc	Upsalas	Universitātē	Zviedrijā	izstrādātas	
pieejas (Entrepreneurship Lab) .

Iespējas pēc studijām
Studiju programmas beidzēji var strādāt valsts pārvaldes, pašvaldības institūcijās, 
banku un privātajā sektorā, starptautiskajās organizācijās u . c . Ir iespēja turpināt 
studijas ekonomikas un vadības zinātnes doktorantūrā .

Atsauksmes
„Kaut arī man šajā tēmā bija priekšzināšanas, šīs studijas man palīdzēja būtiski 
pilnveidoties, jo programma sastādīta tā, lai studiju priekšmeti aptvertu gan 
praktiskās uzņēmējdarbības tēmas, gan arī globālās likumsakarības un starptautiskās 
vides subjektu mijiedarbību . Īpaši patika modernā pasniedzēju pieeja, kad mācību 
procesā daudz tika iesaistīti studenti – gan organizējot apaļā galda diskusijas, 
iesaistot studentus interaktīvā izziņā, piedāvājot līdzdarboties papildu pasākumos, 
gan arī modelējot un analizējot dažādus reālus darījumus .”

Voldemārs Brēdiķis, SIA Linearis izpilddirektors

„Starptautisko attiecību (ekonomikas) maģistrantūras programma palīdzēja man 
izprast globālos procesus un labāk orientēties tajos . Patīkami pārsteidza pasniedzēju 
attieksme pret studentiem – kā pret līdzvērtīgiem kolēģiem .”

Aleksis Orlovs, SIA Visma Enterprise sistēmu integrācijas biznesa līnijas vadītājs

Papildu informācija
Studiju	programmas	direktore:	prof.	Ērika	Šumilo,	LU	EVF,	333.	telpa,	 
e-pasts:	erika.sumilo@lu.lv
Studiju	metodiķe:	Astra	Zaļkalne,	LU	EVF,	312.	telpa,	tālr.	67034777,	 
e-pasts:	astra.zalkalne@lu.lv
Informatīvais	e-pasts:	evfinfo@lu.lv

STARPTAUTISKĀS ATTIECĪBAS  
(EKONOMIKA)
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Profesionālā maģistra studiju programma paredzēta nepieciešamo zināšanu ieguvei nāka
majiem uzņēmumu vadītājiem, izmantojot atbilstošas vadības metodes un prasmes organizēt 
uzņēmējdarbību pāri nacionālajām robežām, lai viņi veiksmīgi iekļautos un būtu konkurētspējīgi 
pasaules saimniecības apritē . Programmā uzmanība tiek vērsta uz mārketinga, menedžmenta 
un finanšu starptautiskajiem aspektiem .
Studentiem ir unikāla iespēja iegūt otru diplomu, studējot Francijā universitātē Paris-Est Créteil . 
Programma piedāvā vienreizēju iespēju studēt internacionālā vidē, studijas notiek angļu 
valodā, docēšanā ir iesaistīti ārzemju vieslektori ar lielu biznesa pieredzi .

Profesionālā maģistra studiju programma
Studiju programma ir akreditēta

Studiju maksa
PLK (pilna laika klātiene) – 2150 € gadā .
Lūdzu, sekojiet informācijai LU EVF mājaslapā www.evf.lu.lv un  
mājaslapā www.gribustudet.lv!

Studiju ilgums
2 gadi (PLK – pilna laika klātiene) . Nodarbības notiek 2–4 dienas nedēļā darbdienu 
vakaros un sestdienās .

Iegūstamais grāds un kvalifikācija
Profesionālais maģistra grāds uzņēmējdarbības vadībā; kvalifikācija – uzņēmumu un 
iestāžu vadītājs .

Uzņemšanas nosacījumi
Iepriekšējā	izglītība:	1)	bakalaura	grāds	vai	otrā	līmeņa	profesionālā	augstākā	izglītība,	vai	
maģistra grāds ekonomikā vai vadībzinātnē; 2) bakalaura vai maģistra grāds, vai otrā lī
meņa profesionālā augstākā izglītība citās sociālo zinātņu nozarēs vai radniecīgo zinātņu 
nozarēs:	matemātikā,	datorzinātnē,	informācijas	tehnoloģijās,	fizikā	vai	inženierzinātnēs.
Konkursa	vērtēšanas	kritēriji:	iestājpārbaudījums;	bakalaura	grādu	vai	otrā	līmeņa	
profesionālo augstāko izglītību vadībzinātnē vai ekonomikā ieguvušie var piedalīties 
konkursā ar vidējo svērto atzīmi (60%) un noslēguma pārbaudījumu kopējo (vai vidējo) 
atzīmi (40%) .
Papildu	nosacījumi:	1)	vismaz	divu	gadu	darba	pieredze	uzņēmējdarbības	vai	
ekonomikas jomā; 2) labas angļu valodas zināšanas, ko apliecina iepriekšējās studijas 
angļu valodā, valodu testu rezultāti vai pats pretendents intervijā angļu valodā; 
3) jāiesniedz dzīvesgājuma apraksts (CV) .

Programmas saturs
1 . gads – valsts atbalsts uzņēmējdarbības un eksporta atbalstam, starptautiskās 
uzņēmējdarbības ekonomika, starptautiskā biznesa finanšu vide u . c .;

2 . gads – daudznacionālās korporācijas un ekonomikas globalizācija, lēmumu 
pieņemšanas kvantitatīvās metodes u . c ., prakses aizstāvēšana, maģistra darbs .
Prakse ir sadalīta 4 daļās, ir iespēja galveno prakses daļu iziet vasarā .
Studijas notiek angļu valodā .

 
Sasaiste ar nozari
Prakses tiek izietas iestādēs, kurās praktiskā darbība ir saistīta ar starptautisko 
uzņēmējdarbību, vai arī uzņēmumos, kuri vēlas uzsākt ārējo ekonomisko darbību, 
Latvijas uzņēmumos ārzemēs, ārzemju uzņēmumos, vēstniecībās, konsulārās iestādēs .
Programmas praktiskā ievirze un starptautiskās aktivitātes studentos veido ieradumu 
strādāt starptautiskā vidē, paust savu viedokli un prast argumentēti aizstāvēt savu 
pozīciju . Tiek sekmētas arī pētījumu veikšanas un zinātniskā darba izstrādes prasmes, 
kas ir izmantojamas, realizējot ar uzņēmējdarbību saistītus pētījumus, izstrādājot un 
izvērtējot modeļus, stratēģijas, alternatīvus scenārijus .
Programmas docēšanai piesaistīti arī doktorantūras studiju moduļa Global Management 
and Leadership doktoranti – ārzemnieki ar ievērojamu profesionālo pieredzi nozarē .

Iespējas pēc studijām
Programmas beidzēji orientējas mūsdienu ekonomikas daudzveidīgajās norisēs, to 
kopsakarībās, daudznacionālo korporāciju darbībā, attīstības tendencēs, spēj novērtēt 
dažādo ekonomisko aģentu savstarpējo ietekmi . Šīs prasmes ļauj programmas 
beidzējiem īstenot savu profesionālo kompetenci ar starptautisko uzņēmējdarbību 
saistītos uzņēmumos vai iestādēs Latvijā vai ārzemēs . Programmas absolventi var arī 
studēt doktorantūrā .

Atsauksmes
„Prakse ir viena no šīs programmas lielākajām priekšrocībām, tā ir nenovērtējama 
iespēja gūt darba pieredzi dažādos uzņēmumos un iestādēs, kas sagatavo studentus 
nākotnes pārbaudījumiem . Iespēja apgūt programmu angļu valodā arī ir uzskatāma par 
plusu, kas paver iespējas daudz plašākai, starptautiskai nākotnes karjerai . Pasniedzēji ir 
savas nozares speciālisti, kas spēj interesanti un kvalitatīvi izklāstīt problēmjautājumus, 
savukārt daudzie vieslektori spēj pavērt citu skatpunktu uz pētāmajiem jautājumiem . 
Es iesaku šo programmu visiem bakalaura studiju absolventiem, kas vēlas saistīt savu 
nākotni ar vadošiem amatiem un darbu prestižos un starptautiski atzītos uzņēmumos .”

Reinhards Muravskis, programmas 2 . kursa students

„Starptautiskā biznesa profesionālo maģistra studiju programmu izvēlējos, lai iegūtu 
praktiskas zināšanas, ko lietot savā darbā un arī dzīvē, turklāt interesēja starptautiskā 
biznesa vide . Tā kā paralēli studijām strādāju, svarīgi bija tas, ka lekcijas notiek 
brīvdienās . Studiju laikā apgūtie kursi bija daudzveidīgi, interesanti, un tagad iegūtās 
zināšanas lietoju ikdienā . Ļoti augstu vērtēju arī praktiskās nodarbības un diskusijas, 
jo, tā kā lielākā daļa kursa biedru strādā vadošos amatos, diskusijas izvērtās ļoti 
interesantas, un domu un informācijas apmaiņa bija vērtīga . Iegūtās zināšanas uzskatu 
par lielu ieguvumu gan savā profesionālajā, gan personiskajā dzīvē, un man ir ļoti liels 
gandarījums par to, ka, analizējot dažādas ekonomisko procesu situācijas, daudzkārt 
izdodas pareizi prognozēt situācijas attīstību .”

Sanda Jaunzeme, SIA SJ Newland dibinātāja un direktore

Papildu informācija
Studiju	programmas	direktore:	prof.	Baiba	Šavriņa,	LU	EVF,	336.	telpa,	 
e-pasts:	baiba.savrina@lu.lv
Programmas	metodiķe:	Astra	Zaļkalne,	LU	EVF,	312.	telpa,	 
e-pasts:	astra.zalkalne@lu.lv
Informatīvais	e-pasts:	evfinfo@lu.lv

STARPTAUTISKAIS BIZNESS  
(AR SPECIALIZĀCIJU EKSPORTA MENEDŽMENTĀ)
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The study programme is designed to meet the requirements of a businessperson on a global 
scale and to address managerial issues that are relevant to implementation of trade across 
the national boundaries necessary for a successful adaptation and competition in the global 
market . The program concentrates on the more detailed aspects of international marketing, 
management and finance .
Students have a unique opportunity to receive a second diploma by studying in France, at 
the University ParisEstCréteil . They have a prospect to study in an international environment, 
where guest lecturers with eminent international business experience are involved in teaching . 
Study language is English .

Accredited professional master’s degree study programme

Tuition Fee
Fulltime studies – 2150 € per year .
Please follow the information on the webpage www.evf.lu.lv!

Duration of Studies
2 years . Lectures take place 2–4 days per week during evenings and on Saturdays . 
Degree and Qualification
Professional	Master’s	Degree	in	Business	Administration.
Qualification – Manager of Enterprises and Institutions .

Degree and Qualification
Professional	Master’s	Degree	in	Business	Administration.
Qualification – Manager of Enterprises and Institutions .

Admission Requirements
Previous	education:	1)	Bachelor’s	degree,	a	secondary	level	professional	higher	education,	
or a master’s degree in economy or management; 2) Bachelor’s degree, master’s degree 
or a second level professional higher education in other social science spheres or related 
sciences:	Mathematics,	Computer	Sciences,	Information	Technologies,	Physics	or	Engi
neering . Proficiency in English is a precondition to benefit from the lectures in English .
Entrance examination.
Additional Conditions: at least two years’ working experience in activities related to 
entrepreneurship or economy; English proficiency .

Programme Content
State Support to the Entrepreneurship and Export, International Business Economics, 
International Financial Business Environment, Multinational Enterprise and the Global 
Economy,	Quantitative	Methods	of	Decision	Making	etc.,	internship,	master	thesis;
Internship is divided into 4 parts an option to pass the main part of internship during 
the summer .

 
Link with Industry
Internships	can	be	organised	in	a	variety	of	institutions:	an	institution	whose	practical	
activity is related to international business; in a company, which is planning to initiate 
external economic activity, in a Latvian company based abroad, in a foreign enterprise, 
in an embassy or a consular office .
The opportunity to address practical tasks and become involved in international 
activities teaches students to work within an international environment, express their 
opinion and substantiate their position . The skills required to carry out research and 
to develop scientific work are also boosted within the program and can be used in 
creation of actual research on entrepreneurship, strategies, models, predicting and 
evaluating of alternative scenarios .
Doctoral	students	from	the	doctoral	studies’	module	Global	Management	and	
Leadership are involved in teaching – they are specialists from abroad with a notable 
business experience .

Career Opportunities
As a result of a successful mastering of the study program, the students obtain the ca
pacity to apply theoretical knowledge in practice and the graduates are able to prove 
themselves as qualified, creative and professional managers . Consequently, the students 
have a good comprehension of the various aspects characterising modern economy, 
connections among them, are capable to evaluate the significance of different eco
nomic agents affecting each other . Accordingly, their professional competence is useful 
in the enterprises involved either in international economic activities in Latvia or abroad . 
The graduates can continue their studies to obtain a doctorate degree .

References
“I must admit that before setting my foot in Latvia I knew nothing about the country . 
I was, however, happily surprised to discover a vibrant and culturally rich environment . 
I joined the University of Latvia with the goal to explore new ways of learning, and 
above all, the professional Master’s degree in Business Administration has provided me 
with what I can literally call an international education . Professors and professionals 
from all over the world, e .g ., United States, France, Italy, Austria, not only teach you but 
also share their own experience . Participating in realistic case assignments and events 
such as international conferences and videoconferences, was also a good way to share 
and put into practice what had been learned and observed . At the end of the twoyear 
study period, this has been quite a challenging, rewarding experience, and a huge 
opportunity for personal growth and development, not to mention obtaining a large 
contact list from worldwide student participants .”

Graduate Lionel Garçon, France

“This program is a fantastic opportunity to acquire both theoretical and practical know
ledge in International Business in friendly, multicultural and professional environment . 
Studying with people from all around the world and attending lectures of both local 
and foreign experts is an amazing experience, and for any student aspiring to be su
ccessful and gain expertise in this field it’s exactly what is needed . Attending this prog
ram at the Faculty of Economics of University of Latvia will give you all the knowledge 
needed to become an excellent businessperson on a global level, understand proces
ses and lead the company in a best possible manner!” 

Graduate Maja Jaredic, Montenegro

Contact information
Study	programme	director:	Prof.	Baiba	Šavriņa,	room	336,	 
e-mail:	baiba.savrina@lu.lv
Programme	study	methodologist:	Astra	Zaļkalne,	room	312,	 
e-mail:	astra.zalkalne@lu.lv, evfinfo@lu.lv

INTERNATIONAL BUSINESS  
(WITH SPECIALIZATION IN EXPORT MANAGEMENT)
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Maģistra studiju programma nodrošina studentiem akadēmisko izglītību un augstākā līmeņa 
profesionālo sagatavotību vadības zinātnē, lai, integrējoties Eiropas Savienībā, ne tikai 
saglabātu Latvijas Republikas intelektuālo potenciālu, bet arī veicinātu tā tālāku efektīvu 
attīstību atbilstoši globalizācijas procesiem pasaulē .
Programma ir unikāla ar to, ka studentiem ir dažādas iespējas specializēties vairākās vadības 
zinātnes un praktiskās uzņēmējdarbības jomās atbilstoši darba tirgus prasībām un studenta 
interesēm:	

•	 stratēģiskajā	vadīšanā	un	līderībā,	 •	 vadības	informācijas	sistēmās,
•	 vides	un	uzņēmējdarbības	vadībā,		 •	 mārketinga	vadīšanā.	
•	 starptautiskajā	ekonomikā	un	biznesā,

Plašais studiju kursu klāsts ļauj padziļināti apgūt izvēlētās jomas īpatnības un norises 
mūsdienu mainīgajā vidē .

Maģistra studiju programma
Studiju programma ir akreditēta

Finansējums
1 . kursā ir 27 budžeta vietas .
Studiju maksa
PLK (pilna laika klātiene) – 2000 € gadā .
Lūdzu, sekojiet informācijai LU EVF mājaslapā www.evf.lu.lv un  
mājaslapā www.gribustudet.lv!

Studiju ilgums
2	gadi	(PLK	–	pilna	laika	klātiene).	Nodarbības	notiek	2–3	dienas	nedēļā:	1–2	darbdienu	
vakaros (18 .15–21 .30) un sestdienās (8 .30–20 .05) .

Iegūstamais grāds
Sociālo zinātņu maģistra grāds vadībzinātnē .

Uzņemšanas nosacījumi
Iepriekšējā	izglītība:	1)	bakalaura	grāds	vai	otrā	līmeņa	profesionālā	augstākā	izglītība	
ekonomikā vai vadībzinātnē; 2) bakalaura vai maģistra grāds citās sociālo zinātņu noza
rēs	vai	radniecīgo	zinātņu	nozarēs:	matemātikā,	datorzinātnē,	informācijas	tehnoloģi
jās, fizikā vai inženierzinātnēs un 2 gadu darba pieredze uzņēmējdarbības vai ekonomi
kas jomā; 3) bakalaura vai maģistra grāds citās zinātņu nozarēs un ne mazāk kā 5 gadu 
darba pieredze uzņēmējdarbības vai ekonomikas jomā .
Konkursa	vērtēšanas	kritēriji:	iestājpārbaudījums;	bakalaura	grādu	vai	otrā	līmeņa	
pro fe sionālo augstāko izglītību vadībzinātnē vai ekonomikā ieguvušie var piedalīties 
konkursā ar vidējo svērto atzīmi (60%) un noslēguma pārbaudījumu kopējo (vai vidējo) 
atzīmi (40%) . 

Tiesības	pretendēt	uz	ārpuskonkursa	reģistrāciju:	2014./2015.	akadēmiskā	gada	
LU Ekonomikas un vadības fakultātes pamatstudiju programmas absolventiem, 
kuriem vidējā svērtā atzīme pamatstudijās nav zemāka par 8 un bakalaura darba vai 
diplomdarba vērtējums nav zemāks par 8 (ļoti labi) . 
Papildu	nosacījumi:	personām,	kuras	bakalaura	vai	maģistra	grādu	ir	ieguvušas	
citās	zinātņu	nozarēs	(ne	sociālajās	vai	citās	radniecīgajās	zinātnēs:	matemātikā,	
datorzinātnē, informācijas tehnoloģijās, fizikā vai inženierzinātnēs), jāiesniedz 
dzīvesgājuma apraksts (CV) .

Programmas saturs
1 . gads – riska analīze un vadīšana, projektu vadīšana, vadības informatīvās sistēmas, 
līderība	organizācijās,	starptautiskais	mārketings,	izvēles	specializācijas	kursi:	
uzņēmuma vērtības radīšana, jaunievedumu vadīšana, uzņēmējdarbība un vide, 
uzņēmējdarbības kvantitatīvā analīze, starptautiskās finanses, makroekonomiskā 
analīze un politika, izmaksu uzskaite un finansēšana, multimediju tehnoloģija, 
mārketinga stratēģiskā plānošana, pieprasījuma prognozēšana u . c .;
2.	gads	–	sociālā	psiholoģija,	izvēles	specializācijas	kursi:	līdzsvarotas	attīstības	vadīšana,	
globālo sistēmu analīze un dinamika, daudzdimensiju analīze, valsts un pašvaldību infor
mācijas sistēmas, integrētās mārketinga komunikācijas u . c ., maģistra darbs .

 
Sasaiste ar nozari
Studiju programmā teorētiskās zināšanas tiek papildinātas ar praktisko profesionālo 
iemaņu apguvi vairākās vadības zinību jomās . Sasaiste ar konkrētās vadības zinātņu 
nozares vai uzņēmējdarbības funkcionālās jomas specifiku visvairāk izpaužas izvēles 
specializācijas kursu klāstā un struktūrā .

Iespējas pēc studijām
Sociālo zinātņu maģistrs vadībzinātnē var strādāt valsts un privātos uzņēmumos, starp
tautiskās organizācijās un uzņēmumos, augstskolās, koledžās, bankās, valsts pārvaldes, 
pašvaldību un zinātniskās pētniecības iestādēs, kā arī informatīvās apkalpošanas uzņē
mumos . Maģistra studiju programma ļauj sasniegt tādu teorētisko zināšanu un praktis
ko iemaņu līmeni, kas dod iespēju profesionāli un sekmīgi strādāt visās iepriekš minēta
jās iestādēs vai arī turpināt studijas doktorantūrā Latvijā un ārzemēs vadībzinātnes un 
ekonomikas zinātņu nozarē .

Atsauksmes
„Studiju programma sniedza iespēju apgūt daudzpusīgu kursu klāstu dažādās eko
no mikas un vadības zinātņu nozarēs . Kompetenti pasniedzēji rosina dziļas diskusijas 
se mināru laikā, kā arī sniedz iespēju kritiski analizēt jaunākos pētījumus aktuālos starp
tautiskās ekonomikas jautājumos, īpaši maģistra darba izstrādes kontekstā .”

Madara Ambrēna, Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija

„Studijas LU vadības zinību maģistrantūrā, plašais programmas studiju kursu klāsts, kā 
arī iespēja izvēlēties sev tuvāko virzienu sniedz iespēju attīstīties visdažādākajos veidos . 
Uztveru šo programmu kā lielisku platformu, kurā ir iespēja papildināt zināšanas visos 
uzņēmējdarbībai nepieciešamajos virzienos .”

Juris Baldunčiks, studiju programmas absolvents 

Papildu informācija
Studiju	programmas	direktore:	prof.	Margarita	Dunska,	LU	EVF,	330.	telpa,	 
e-pasts:	margarita.dunska@lu.lv
Studiju	metodiķe:	Anita	Rudāja,	LU	EVF,	312.	telpa,	tālr.	67034774,	 
e-pasts:	anita.rudaja@lu.lv
Informatīvais	e-pasts:	evfinfo@lu.lv

VADĪBAS ZINĪBAS
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LU STUDENTU BIZNESA INKUBATORS

STUDENTU  
PAŠPĀRVALDE

Mēs esam neliela, bet stipra brīvprātīgā organizācija, kas pārstāv Ekonomikas un 
vadības fakultātes studentu intereses . Mūsu pārziņā ir vairākas jomas jeb virzieni, 
kuri reprezentē EVF studentus akadēmiskos, sociālos un kultūras jautājumos .
Studentu pašpārvalde ne tikai padara tavu dzīvi krāšņāku, pozitīvāku un noorgani
zē brīnišķīgus pasākumus studentiem, bet arī pārstāv tavas intereses akadēmiskajā 
ziņā un sniedz visu nepieciešamo informāciju, lai tava studiju pieredze būtu patiesi 
patīkama . Savu iespēju robežās mēs risinām studentu problēmas – vai tie būtu 
iebildumi par kādu studiju kursu vai problēmas dienesta viesnīcā – tev tikai jāaiziet 
uz EVF Studentu pašpārvaldi, un mēs kopā uzlabosim tavu studiju procesu .
Mēs pārstāvam studen
tu viedokli arī plašākā 
mērogā – mūsu pārstāv
jus var sastapt dažādās 
Latvijas Universitātes 
institūciju sē dēs . Tieši 
tāpēc tavam viedoklim 
un uzskatiem ir nozīme, 
un mēs vēlamies tos  
sadzirdēt!
Studentu pašpārvalde 
katra mācību gada sā
kumā aicina savās rin
dās jaunos biedrus, bet 
arī gada vidū vari nākt 
un darboties – Studen
tu pašpārvaldei ir plašs 
darbības lauks!

Mūs var atrast 
pagrabiņā  
Aspazijas bulvārī 5  
(ieeja no pagalma),  
vai arī raksti mums  
uz	e-pasta	adresi:	 

 info@evf .lv

Seko mums līdzi

 @evfsp

 fb .com/LUEVFSP
 evf_sp

«Viņi palīdzēja mums noticēt,  
ka mums izdosies.»

Agnese Nazareca un Kristīne Rinča inkubatorā 
pagājušogad sāka ražot veselīgās konfektes .

Šobrīd Sēklu muss produkti ir pieejami 20 eko 
veikalos visā Latvijā un lielveikalos RIMI .

Motivējoša vide • Darba	un	ražošanas	telpas 
Koučings un mentorings • Mājas lapu hostings  

LU	FabLab	prototipēšanas	studija	(3D	printeris	un	lāzergriezējs) 
Lursoft un citas datu bāzes • Iespēja pārbaudīt savu biznesa ideju «Inovāciju stendā» 

Unikāls C daļas kurss «Uzņēmējdarbības ekonomika» 
10 000 EUR inkubācijas noslēgumā

Mēs atbalstām studentus, kas vēlas uzsākt uzņēmējdarbību.
Inkubatora radošajā vidē idejas pārtop par biznesu, kas strādā! 

Kopš 2012. gada esam spēcinājuši 30 jauno uzņēmēju komandas.
15 no tām šobrīd turpina attīstīt savu biznesu kā patstāvīgas SIA. 

 www.biznesainkubators.lu.lv 

 fb.com/biznesa.inkubators

Tu vari 
iegūt inkubatora atbalstu, ja:

Tev ir ideja vai nopietna 
apņemšanās nodarboties ar 

uzņēmējdarbību

Vismaz 1/2 no Tavas komandas  
ir LU studenti, 12. klases skolēni 

vai ir absolvējuši LU pēdējo  
2 gadu laikā
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VADĪBAS UN UZŅĒMĒJDARBĪBAS  
MĀCĪBU CENTRS

Ja tev nav laika veltīt vairākus gadus studijām akadēmiskajās programmās, bet ir vēlme apgūt 
jaunas zināšanas un prasmes biznesa jomā, Vadības un uzņēmējdarbības mācību centrs 
(VUMC) piedāvā apmeklēt mūžizglītības kursus . 

VUMC
•	 realizē	vispārīgos	un	specializētos	kursus	ekonomikas	un	vadības	nozarē,
•	 organizē	uzņēmumiem	kvalifikācijas	celšanas	programmas	un	seminārus,
•	 izstrādā	mācību	programmas	pēc	pasūtītāju	pieprasījuma.

Tālākizglītības programmās uzņem klausītājus gan par privāto, gan par ESF un citu projektu 
finansējumu . Mācības tiek piedāvātas dienas grupās un vakara grupās .

Vadības un uzņēmējdarbības mācību centra profesionālās pilnveides programmas:
Grāmatvedība maziem uzņēmumiem (193 stundas)
Finanšu vadība un plānošana maziem un vidējiem uzņēmumiem (161 stunda)
Praktiskā projektu vadība (161 stunda)
Uzņēmumu un organizāciju vadības pamati (162 stundas)
Pārdošanas pamati (161 stunda)
Biznesa tirgvedība (mārketings) (321 stunda)
Citi kursi

Vadības un uzņēmējdarbības mācību centrs organizē seminārus vadības un uzņēmējdarbības 
jomā pēc pieprasījuma .

 Pieteikšanās:
	 •	 Ekonomikas	un	vadības	fakultātē,	Vadības	un	uzņēmējdarbības	mācību	centrā 

 Aspazijas bulv . 5, 321 . telpā .
	 •	 Raksti	mums	uz	adresi	  profesionalis@lu .lv  

 vai zvani  29171728; 67034798

 www .vumc .lu .lv
 www .facebook .com/luevfvumc

KARJERAS CENTRS

Individuālajās konsultācijās* vari saņemt atbalstu
•	 studiju	virziena	izvēlē,
•	 dažādu	lēmumu	pieņemšanā,	kas	saistīti	ar	profesionālo	nākotni,
•	 darba	un	prakses	meklējumos,
•	 CV	un	motivācijas	vēstules	izstrādē	(CV	darbnīca),	 

darba interviju sagatavošanā un simulācijā (Mock intervija) .
* Konsultācijas LU studentiem un skolēniem ir bez maksas .

Aicinām piedalīties semināros**	par	dažādām	ar	personīgo	pilnveidi	saistītām	tēmām,	piemēram:
•	 karjeras	veidošanas	prasmju	attīstīšana,
•	 darba	meklēšanas	prasmju	pilnveidošana,
•	 stresa	un	laika	efektīva	pārvaldīšana.
Seminārus vada gan LU Karjeras centra speciālisti, gan arī darba devēji un pieaicinātie vieslektori – 
eksperti savā nozarē .

** Semināri LU studentiem un absolventiem ir bez maksas .

Apmeklējot Karjeras iespēju dienu  
jeb	KID,	varēsi	tikties	ar	darba	devējiem	klātienē	 
un uzzināt par darbinieku atlases procesu,  
kā arī par darba vai prakses iespējām savā nozarē .  
KID	ekspertu	lekcijās	uzzināsi	par	aktualitātēm	darba	tirgū	no	vadošajiem	nozares	speciālistiem.

Nākamā	Karjeras	iespēju	diena	notiks	2015.	gada	oktobrī.	Ieskaties:	  www .kid .lu .lv .
	fb.com/LUKarjerasIespejuDiena

Aicinām ieiet Karjeras centra mājaslapā  www.karjera.lu.lv, lai
•	 aplūkotu	LU	Karjeras	centra	notikumu	kalendāru,
•	 pieteiktos	Karjeras	centra	konsultācijām	un	pasākumiem,
•	 uzzinātu	aktuālās	ziņas	par	dažādām	karjeras	tēmām,
•	 iegūtu	noderīgas	saites	prakses	vai	darba	meklēšanai.

LU studentiem, piereģistrējoties mājaslapā  www.karjera.lu.lv vai  www.lu.lv, sadaļā „Ekarjera” 
ir iespēja
•	 aplūkot	aktuālos	darba	un	prakses	sludinājumus,
•	 izveidot	„E-karjerā”	savu	CV	un	ļaut	to	apskatīt	arī	darba	devējiem,
•	 ērti	nosūtīt	CV	un	pieteikumu	prakses	vai	darba	piedāvājumiem,	kas	izvietoti	„E-karjerā”	vai	citās	

interneta vietnēs .

 Kontaktinformācija:
  LU Karjeras centrs 

 Raiņa bulvāris 19, 122 . telpa

 67034410,  karjera@lu .lv

 lu_karjeras_centrs,  @Karjera_LU
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KULTŪRA UN SPORTS
LU EVF STIPENDIJA  
„GUDRĪBAS BANKA”

Stipendijas mērķis ir motivēt un finansiāli atbalstīt sekmīgākos LU Ekonomikas un vadības 
fakultātes pamatstudiju un arī augstākā līmeņa studiju programmu studentus, kuru mācības 
tiek finansētas no personīgiem līdzekļiem . Tie maģistrantūras 1 . kursa studenti, kas iepriekšējā 
akadēmiskajā gadā ir absolvējuši LU EVF ar vidējo atzīmi virs 7,5 ballēm, var pieteikties „Gudrības 
bankas” stipendijai un saņemt atpakaļ 200 EUR no savas samaksātās studiju maksas .

PAŠDARBĪBA
Iespēju radoši un aktīvi pavadīt brīvo laiku 
dod LU kori „Juventus”, „Minjona”, „Latve”, se
nās mūzikas ansamblis „Canto”, deju ansam
bļi	 „Dancis”	 un	 „Dancītis”,	 Studentu	 teātris,	
kamerorķestris,	deju	folkloras	kopa	„	Dan	dari”,	
Tautas lietišķās mākslas studija „Vāpe” un 
daudzi citi kolektīvi . Šos kolektīvus vada 
LU,  Latvijas Mākslas akadēmijas un Jāzepa 
 Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas studenti 
un  docētāji .

KULTŪRA
Latvijas Universitātes portālā www.lu.lv pie
ejama plaša informācija par jaunumiem un 
piedāvātajām iespējām Universitātē . Por
tāls sniedz iespēju personalizēti piekļūt vi
siem Universitātes eresursiem vienuviet . 
Latvijas Universitātes radio NABA (95,8  FM; 
www.naba.lv) programmas veidošanā pieda
lās 90 esošie un bijušie studenti . Klausītājiem 
tiek piedāvāti aptuveni 40 tematiskie un mu
zikālie raidījumi . Latvijas Universitātes žurnāls 
„Alma Mater” iznāk četras reizes gadā, atspo
guļojot nozīmīgākos notikumus  Universitātē .

SPORTS
Ikvienam Latvijas Universitātes studentam ir 
iespēja nodarboties ar kādu no 13 piedāvāta
jiem sporta veidiem . Studentu rīcībā ir aero
bikas un dažādas citas sporta zāles, slēpoša
nas bāze un stadions (ziemā manēža), kā arī 
atpūtas telpas . Labākie sportisti tiek iekļauti 
izlasēs, kas piedalās Latvijas un starptautiska
jās sacensībās . Savukārt LU mērogā tiek rīko
tas sacensības dažādos sporta veidos – nakts 
turnīri, sporta spēļu līgas un citas sacensības ir 
daļa no studentu ikdienas .

LU BIBLIOTĒKA EKONOMIKAS UN  
VADĪBAS FAKULTĀTĒ

LU Bibliotēka Ekonomikas un vadības fakultātē Aspazijas bulvārī 5 atrodas ēkas 2 . un 3 . stāvā . 
2 . stāvā atrodas lasītava, kurā visus informācijas resursus var izmantot uz vietas, bet 3 . stāvā 
pieejamos informācijas resursus var izmantot ārpus bibliotēkas telpām . Ekonomikas un vadī
bas nozarēs bibliotēka piedāvā aptuveni 45 000 drukāto iespieddarbu . Bibliotēkā pieejama arī 
nozaru uzziņu literatūra – gan enciklopēdijas, gan vārdnīcas, kā arī nozares periodisko izdevu
mu krājums . LU līdzās tradicionālajiem informācijas resursiem tiek nodrošināta pieeja vairāk 
nekā 150  000 eresursu dažādās zinātņu 
nozarēs . Ekonomikas un va dī bas fakultā
tes studentiem īpaši tiek piedāvātas di
vas	 nozaru	 datubāzes:	 EBSCO	 datubāze	
Business Source Complete un datubāze 
Passport . LU Bibliotēkā Ekonomikas un 
vadības fakultātē ir pie ejama pašapkalpo
šanās iekārta . Biblio tēkas lietotāji var paši 
izsniegt vai nodot grāmatas bez bibliotē
kas dar binieku starp niecības .

 Kontaktinformācija:
  67034642
  lub .aspazijas@lu .lv
  LU Bibliotēka Aspazijas bulvārī 5
  @infobibl .
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