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LATVIJAS UNIVERSITĀTES  
EKONOMIKAS UN VADĪBAS FAKULTĀTE

EVF studenti, kas studē vai iziet praksi ārzemēsDoktorantūras studenti

Apmaiņas studenti no ārzemēm Pilna laika klātienē studējošie ārzemju studenti
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180 73

176 57

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

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

ATVĒRTO DURVJU DIENA

Informācija par 2015 ./2016 . akadēmisko gadu

2200
Studentu skaits Fakultātes mācībspēku skaits

Seko līdzi informācijai:

 www .evf .lu .lv

 @LUEVF

 fb .com/LUEVF
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UZŅEMŠANAS GRAFIKS  
PAMATSTUDIJĀM

UZŅEMŠANAS VISPĀRĪGIE  
NOSACĪJUMI

Pieteikuma iesniegšana
No 27 . jūnija līdz 12 . jūlijam plkst . 16 .00 pieteikuma iesniegšana elektroniski 
(e-pakalpojums  www .latvija .lv)

No 5 . līdz 12 . jūlijam elektroniskā pieteikuma apstiprināšana vai pieteikuma iesniegšana 
klātienē darbdienās no plkst . 9 .00 līdz 18 .00 un sestdien, 9 . jūlijā, no plkst . 9 .00 līdz 13 .00 Rīgā, 
Raiņa bulvārī 19, un citos vienotajā uzņemšanā iesaistīto augstskolu uzņemšanas punktos .

Līdzi jāņem:
•	 vidējo	izglītību	apliecinošs	dokuments	un	tā	pielikums,
•	 nepieciešamo	centralizēto	eksāmenu	sertifikāti,
•	 personu	apliecinošs	dokuments,
•	 priekšrocības	apliecinošs	dokuments	(ja	ir),
•	 reģistrācijas	maksa	30	EUR.

Konkursa rezultātu aprēķināšana un paziņošana
•	 1.	kārtas	rezultāti	tiek	aprēķināti	un	publicēti	15.	jūlijā	portālā	  www .latvija .lv,  

kā arī paziņoti īsziņā un elektroniskajā vēstulē .
•	 Pieteikšanās	dalībai	konkursa	2.	kārtā	–	līdz	19.	jūlijam	plkst.	16.00.
•	 2.	kārtas	rezultāti	tiek	aprēķināti	un	publicēti	19.	jūlijā	portālā	  www .latvija .lv,  

kā arī paziņoti īsziņā un elektroniskajā vēstulē .

Reģistrācija un līguma slēgšana
•	 Pretendentiem,	kuri	ieguvuši	studiju	vietu	konkursa	1.	kārtā	(konkursa	rezultātā	

apstiprināta studiju vieta pieteikuma 1 . prioritātē), reģistrācija un līguma slēgšana 
notiek fakultātēs no 18 . līdz 19 . jūlijam to noteiktajā laikā .

•	 Pretendentiem,	kuri	studiju	vietu	ieguvuši	konkursa	2.	kārtā,	reģistrācija	un	līguma	
slēgšana notiek fakultātēs no 20 . līdz 22 . jūlijam to noteiktajā laikā .

•	 Tikai	pēc	reģistrēšanās	studijām	kļūsi	par	LU	studentu.
•	 Reģistrējoties	jāpiesakās	dienesta	viesnīcai	un	kredītiem,	ja	tas	nepieciešams.

Uzņemšanas konkursa kritēriji tiek noteikti, ņemot vērā vidējās izglītības iestādes 
absolvēšanas gadu . 
• Reflektanti, kuri ieguvuši vidējo izglītību, sākot ar 2004. gadu (to ieskaitot), piedalās 

kopējā konkursā, pamatojoties uz noteiktiem centralizētajiem eksāmeniem . Konkursa 
vērtējuma	aprēķināšanai	nepieciešamo	centralizēto	eksāmenu	daļu	vidējam	punktu	
skaitam procentos ir jābūt ne zemākam par 10 (desmit) procentiem .

• Reflektanti, kuri ieguvuši vidējo izglītību līdz 2004. gadam (neieskaitot), kā arī tie, kuri 
ieguvuši vidējo izglītību ārvalstīs, vai personas ar īpašām vajadzībām un personas, kuras 
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir atbrīvotas no centralizēto eksāmenu kārtošanas, 
piedalās kopējā konkursā, pamatojoties uz noteiktām vidējās izglītības dokumenta 
gada	atzīmēm.	Konkursa	vērtējuma	aprēķināšanai	nepieciešamajām	vidējās	izglītības	
dokumenta gada atzīmēm jābūt sekmīgām (ne zemākām par 4) . 

Vidējā atzīme noteiktos mācību priekšmetos	tiek	aprēķināta	no	šādiem	vidējās	izglītības	
mācību priekšmetiem:

1) izglītības programmās ar latviešu mācībvalodu: latviešu valoda, latviešu literatūra, 
angļu	valoda,	krievu	valoda,	vācu	valoda,	franču	valoda,	matemātika	(algebra,	
ģeometrija), informātika, Latvijas un pasaules vēsture, ekonomika, ja šādi priekšmeti ir 
norādīti vidējās izglītības dokumentā;

2) mazākumtautību izglītības programmās: latviešu valoda un literatūra, mazākumtautību 
valoda,	mazākumtautību	literatūra,	mazākumtautību	valoda	un	literatūra,	angļu	
valoda,	vācu	valoda,	franču	valoda,	krievu	valoda,	matemātika	(algebra,	ģeometrija),	
informātika, Latvijas un pasaules vēsture, ekonomika, ja šādi priekšmeti ir norādīti 
vidējās izglītības dokumentā .

Uzņemšanai studiju programmās nepieciešamajām vidējās izglītības dokumenta gada 
atzīmēm (saskaņā ar nosacījumiem studiju programmās) jābūt sekmīgām (ne zemākām par 4) .

Priekšrocības dod tiesības iegūt studiju vietu ārpus konkursa . Ja priekšrocību ieguvušo 
personu skaits ir lielāks par studiju programmā noteikto budžeta studiju vietu skaitu, 
studiju vietu ārpus konkursa iegūst personas ar augstāku konkursa vērtējumu pēc konkursa 
kritērijiem .
Latvijas	valsts	ekonomikas	olimpiādes	1.–2.	pakāpes	ieguvējiem	un	Latvijas	valsts	skolēnu	
zinātniskās	konferences	ekonomikas	sekcijas	1.–3.	pakāpes	ieguvējiem	2014.	un	2015.	gadā	
tiek	piešķirtas	priekšrocības	šādās	bakalaura	studiju	programmās:	„Ekonomika”,		„Vadības	
zinības”.

Par centralizēto eksāmenu latviešu valodā
Līdz	2011.	gadam	–	centralizētais	eksāmens	latviešu	valodā	un	literatūrā.	
No	2012.	gada	–	centralizētais	eksāmens	latviešu	valodā.
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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 
elektronisks	pieteikums	LU	Kredītu	piešķiršanas	komisijai	un	jāsagaida	apstiprinājums.	Pēc	
pieteikuma 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 
partneraugstskolām	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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Studiju programma sagatavo speciālistus ar integrētām zināšanām un prasmēm informācijas 
tehnoloģijās, uzņēmumu organizācijā un vadībā . Studiju programmas absolventiem jābūt 
 spējīgiem veidot tādus modernus, nelielus uzņēmumus, kuri var darboties gan Latvijā, gan 
	Eiropā	un	globālajā	tirgū,	izmantojot	inovatīvas	tīmekļa	tehnoloģijas.	Programma	dod	iespēju	
strādāt ar jaunākajām informācijas tehnoloģijām, apgūt modernu profesiju, saņemt profesio-
nālo bakalaura grādu elektroniskajā biznesā ar tiesībām turpināt studijas maģistrantūrā un ie-
gūt	ļoti	labas	iespējas	jau	studiju	pēdējos	kursos	atrast	stabilu	un	labi	atalgotu	darbu.

E-BIZNESA UN LOĢISTIKAS VADĪBAS 
SISTĒMAS

Profesionālā	augstākās	izglītības	bakalaura	studiju	programma
Studiju programma ir akreditēta

Cik ir budžeta vietu?
PLK	(pilna	laika	klātienes)	1.	kursā	ir	6	budžeta	vietas.
Kāda ir studiju maksa?
PLK	(pilna	laika	klātiene)	–	2000	€	gadā,
NLK	(nepilna	laika	klātiene)	–	1500	€	gadā.
Lūdzu, sekojiet informācijai LU EVF mājaslapā www.evf.lu.lv un  
mājaslapā www.gribustudet.lv!

Cik ilgi jāstudē?
4	gadi	–	studijas	darbdienās	(PLK),
4,5	gadi	–	studijas	sestdienās	(NLK).

Kāds ir iegūstamais grāds un kvalifikācija?
Profesionālais	bakalaura	grāds	elektroniskajā	biznesā;	kvalifikācija	–	elektroniskās	
komercijas speciālists .

Kādi ir uzņemšanas nosacījumi?
Centralizētais eksāmens latviešu valodā un matemātikā .
Personām,	kuras	ieguvušas	vidējo	izglītību	līdz	2004.	gadam,	personām	ar	īpašām	
vajadzībām vai personām, kuras vidējo izglītību ieguvušas ārvalstīs, vidējās izglītības 
dokumenta vērtējumi matemātikā, latviešu valodā un literatūrā un vidējais vērtējums 
noteiktos priekšmetos .

Ko es studēšu?
•	 1.	gads	–	tīmekļa	vietņu	veidošana,	datubāzes,	operētājsistēmas,	ekonomika,	

matemātika u . c .;
•	 2.	gads	–	animācija,	multimediji,	vadības	teorija,	tirgvedība,	reklāma	tīmeklī	u. c.;
•	 3.	gads	–	datu	intelektuālās	analīzes	tehnoloģijas,	informācijas	sistēmas,	to	

projektēšana, saimnieciskās tiesības u . c .;
•	 4.	gads	–	projektu	vadīšana,	modernās	tehnoloģijas,	krājumu	vadīšana,	prakse,	

diplomdarbs u . c .

Kā studijas tiek sasaistītas ar praksi?
Programmā	ir	paredzētas	divas	mācību	prakses:	„Informācijas	sistēmu	vide”	un	
„E-biznesa	informācijas	sistēmas”.	Prakšu	laikā	studenti	iepazīstas	ar	informācijas	
sistēmu vidi un ar kādu no uzņēmumā izmantotajām sistēmām un pēc tam 
diplomdarbā piedāvā priekšlikumus tās pilnveidošanai .
Prakses	vietas	var	būt	valsts	iestādes	un	uzņēmumi	Latvijā	vai	ārzemēs.	Programmas	
studenti parasti dodas praksē uz informācijas tehnoloģiju uzņēmumiem vai lielu 
uzņēmumu	informācijas	tehnoloģiju	daļām.

Kādas iespējas pastāv pēc studiju beigšanas?
Studenti	kļūst	par	e-komercijas	speciālistiem,	un	šādi	speciālisti	ir	nepieciešami	
praktiski jebkuram uzņēmumam, kas savā darbībā izmanto tīmekli: bankai, interneta 
veikalam, pakalpojumu sniedzējam, vietņu un informācijas sistēmu izstrādes 
uzņēmumam u . c .
Absolventi var veidot paši savu uzņēmumu vai turpināt studijas maģistrantūrā gan 
Latvijas augstskolās, gan ārvalstīs .

Kas studentiem patīk šajā studiju programmā?
„Studiju	process	šajā	programmā	nav	tikai	smags	un	sūrs	darbs	pie	datora	monitora	
vai	sēdēšana	lekcijās,	bet	arī	aizraujošs,	interesants	pasākums,	kas	ļauj	pašam	veikt	
savus pētījumus un iet savu izzināšanas taku . Vajag tikai nelielu pacietību un vēlmi 
iepazīties	ar	jaunām	lietām.”

Studiju programmas absolvente Līga Kozlova

Kur iegūt papildu informāciju?
Studiju programmas direktors: asoc . prof . Uldis Rozevskis, LU EVF, 332 . telpa,  
e-pasts: uldis.rozevskis@lu.lv
Studiju	metodiķe:	Ilona	Tole,	LU	EVF,	413.	telpa,	tālr.	67034740,	 
e-pasts: ilona.tole@lu.lv
Informatīvais e-pasts: evfinfo@lu.lv
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Programma	 sniedz	 studentiem	 iespēju	 iegūt	 akadēmisku	 izglītību	 ekonomikā,	 kļūt	 par	
personībām ar analītiskās domāšanas iemaņām, izkopt prasmi patstāvīgi risināt problēmas, 
pieņemt	 lēmumus	 un	 veikt	 radošu	 un	 praktisku	 darbu.	 Tā	 sniedz	 praktiskas	 zināšanas	 un	
rīkus ekonomiska rakstura jautājumu risināšanai . Studiju programmā ir paredzēta iespēja 
specializēties uzņēmējdarbības ekonomikas, finanšu un kredīta, grāmatvedības, kontroles un 
analīzes, analītiskās ekonomikas jomā . Nepilna laika neklātienes studentiem tiek piedāvāta 
iespēja specializēties uzņēmējdarbības ekonomikas jomā .

EKONOMIKA

Akadēmiskā augstākās izglītības bakalaura studiju programma
Studiju programma ir akreditēta

Cik ir budžeta vietu?
PLK	(pilna	laika	klātienes)	1.	kursā	ir	40	budžeta	vietas.
Kāda ir studiju maksa?
PLK	(pilna	laika	klātiene)	–	2000	€	gadā,
NLN	(nepilna	laika	neklātiene)	–	1500	€	gadā.
Lūdzu, sekojiet informācijai LU EVF mājaslapā www.evf.lu.lv un  
mājaslapā www.gribustudet.lv!

Cik ilgi jāstudē?
3	gadi	–	studijas	darbdienās	(PLK	–	pilna	laika	klātiene),
4	gadi	–	studijas	sestdienās	(NLN	–	nepilna	laika	neklātiene).

Kāds ir iegūstamais grāds? 
Sociālo zinātņu bakalaura grāds ekonomikā .

Kādi ir uzņemšanas nosacījumi?
Centralizētais eksāmens latviešu valodā un matemātikā .
Personām,	kuras	ieguvušas	vidējo	izglītību	līdz	2004.	gadam,	personām	ar	īpašām	
vajadzībām vai personām, kuras vidējo izglītību ieguvušas ārvalstīs, vidējās 
izglītības dokumenta vērtējumi matemātikā, latviešu valodā un literatūrā un 
vidējais vērtējums noteiktos priekšmetos .

Ko es studēšu?
•	 1.	gads	–	mikroekonomika,	informātika,	biznesa	svešvaloda,	uzņēmējdarbības	

ekonomika, statistika, socioloģija u . c .;
•	 2.	gads	–	makroekonomika,	ekonometrija,	finanšu	teorija,	grāmatvedība,	

komercdarbības finanses, ekonomikas politika, kursa darbs u . c .;
•	 3.	gads	–	investīcijas,	nodokļi,	finanšu	analīze,	darba	ekonomika,	bakalaura	

darbs u . c .

Kā studijas tiek sasaistītas ar praksi?
Lai	gan	studiju	procesā	prakse	nav	iekļauta,	studentiem	tiek	piedāvātas	iespējas	
mācību laikā pieteikties praksei uzņēmumos: lietvedībā un grāmatvedības pamatos, 
finanšu	vai	ekonomisko	procesu	analīzē.	Prakses	vietas	var	būt	valsts	iestādes	
un uzņēmumi Latvijā vai ārzemēs Erasmus+ programmas ietvaros . Mācībspēki ir 
pretimnākoši šo jautājumu risināšanā .

Kādas iespējas pastāv pēc studiju beigšanas?
Pēc	studijām	absolventi	var	strādāt	uzņēmumos,	bankās,	auditorfirmās,	ministrijās,	
Valsts ieņēmumu dienestā, muitā un citās iestādēs par finanšu menedžeriem, 
grāmatvežiem,	nodokļu	ekonomistiem,	auditoru	asistentiem,	statistikas	
speciālistiem,	ekonomistiem-analītiķiem.	Bakalaura	grāds	ekonomikā	dod	iespēju	
turpināt studijas maģistrantūrā gan Latvijas augstskolās, gan ārvalstīs .

Kas studentiem patīk šajā studiju programmā?
„Universitātes	ekonomisti	un	vadībnieki ir viena no lielākajām fakultātēm Latvijā . 
Tas	nozīmē,	ka	studiju	laikā	apkārt	ir	daudz	visdažādāko	studentu	no	visām	Latvijas	
malām	–	gan	Rīgas	elitārajām	ģimnāzijām,	gan	lauku	skolām.	Šī	daudzveidība	
palīdzēja atrast domubiedrus un paplašināja manu redzesloku . Manuprāt, tieši 
Universitātes studentu vide ir viena no vērtīgākajām un interesantākajām lietām, 
kas	paliek	atmiņā	arī	pēc	grāda	iegūšanas.”

AS Swedbank	vecākais	biznesa	analītiķis	Kārlis Birznieks

Kur iegūt papildu informāciju?
Studiju	programmas	direktors:	asoc.	prof.	Vadims	Danovičs,	LU	EVF,	523.	telpa,	
e-pasts: vadims.danovics@lu.lv
Studiju	metodiķe:	Anita	Rudāja,	LU	EVF,	312.	telpa,	tālr.	67034774,	 
e-pasts: anita.rudaja@lu.lv
Informatīvais e-pasts: evfinfo@lu.lv



1312

Studiju	 programmas	„Finanšu	menedžments”	mērķis	 ir	 sagatavot	 augsti	 kvalificētus	 finanšu	
ekonomistus darbam valsts institūcijās un iestādēs, komercsabiedrībās jebkurā tautsaimnie-
cības nozarē, pašvaldību institūcijās, nevalstiskajās un starptautiskajās organizācijās, kā arī 
 palīdzēt apgūt ekonomikas un finanšu vadības zinību teorētiskos pamatus un finanšu ekono-
mista darbam nepieciešamās teorētiskās un praktiskās zināšanas, prasmes un iemaņas .
Finanšu ekonomisti izmanto savas zināšanas, veidojot ekonomisko un finanšu politiku, risinot 
pašreizējās un nākotnes ekonomiskās un finanšu problēmas .
Studiju programma dod iespēju studentiem izprast ekonomikas procesu cēloņsakarības un 
jēdzienus, apgūt teorētiskās zināšanas un prasmes nozarē un pētnieciskā darba iemaņas, 
attīstīt patstāvīgu ekonomisko domāšanu, nodrošināt nozares profesionālās specializācijas 
kursu	apgūšanu,	kā	arī	iegūtās	prasmes	izmantot	praksē	finanšu	jomā.	Programmas	absolventi	
ir konkurētspējīgi gan Latvijā, gan Eiropas Savienībā .

FINANŠU MENEDŽMENTS

Profesionālā	augstākās	izglītības	bakalaura	studiju	programma
Studiju programma ir akreditēta

Cik ir budžeta vietu?
PLK	(pilna	laika	klātienes)	1.	kursā	ir	1	budžeta	vieta.
Kāda ir studiju maksa?
PLK	(pilna	laika	klātiene)	–	2000	€	gadā,
NLK	(nepilna	laika	klātiene)	–	1500	€	gadā.
Lūdzu, sekojiet informācijai LU EVF mājaslapā www.evf.lu.lv un  
mājaslapā www.gribustudet.lv!

Cik ilgi jāstudē?
4	gadi	–	studijas	darbdienās	(PLK	–	pilna	laika	klātiene),
4,5	gadi	–	studijas	sestdienās	(NLK	–	nepilna	laika	klātiene).

Kāds ir iegūstamais grāds un kvalifikācija? 
Profesionālais	bakalaura	grāds	finanšu	vadīšanā;	kvalifikācija	–	finanšu	ekonomists.

Kādi ir uzņemšanas nosacījumi?
Centralizētais eksāmens latviešu valodā un matemātikā .
Personām,	kuras	ieguvušas	vidējo	izglītību	līdz	2004.	gadam,	personām	ar	īpašām	
vajadzībām vai personām, kuras vidējo izglītību ieguvušas ārvalstīs, vidējās 
izglītības dokumenta vērtējumi matemātikā, latviešu valodā un literatūrā un 
vidējais vērtējums noteiktos priekšmetos .

Ko es studēšu?
•	 1.	gads	–	finanšu	teorija,	angļu	valoda	ekonomistiem,	ētika	biznesā,	ekonomikas	

informātika, monetārā un banku ekonomika, matemātika un statistika 
ekonomistiem, mikroekonomika, makroekonomika u . c .;

•	 2.	gads	–	komercdarbības	ekonomika,	Eiropas	ekonomiskā	un	monetārā	
integrācija,	finanšu	un	vadības	grāmatvedība,	investīcijas,	nodokļu	sistēma,	
publiskās finanses u . c .;

•	 3.	gads	–	globālās	finanses,	apdrošināšana,	finanšu	un	banku	darbības	rādītāji,	
komercsabiedrību	finanšu	stāvokļa	analīze,	banku	grāmatvedība,	audits	un	
revīzija, divas prakses u . c .;

•	 4.	gads	–	saimnieciskās	tiesības,	komercbanku	operācijas,	korporatīvās	finanses,	
vērtspapīru tirgus, banku vadība, divas prakses, bakalaura darbs u . c .

Kā studijas tiek sasaistītas ar praksi?
Programmā	ir	paredzētas	četras	prakses	–	uzņēmumos,	komercbankās,	Valsts	
ieņēmumu dienestā un finanšu institūcijās, piemēram, investīciju fondos vai 
apdrošināšanās	kompānijās.	Praksē	studenti	izmanto	teorētiskās	zināšanas	reālo	
problēmu	risināšanai,	un	tas	palīdz	viņiem	kļūt	par	labākiem	speciālistiem.
Prakses	vietas	var	būt	valsts	iestādes	un	uzņēmumi	Latvijā	vai	ārzemēs	Erasmus+ 
programmas	ietvaros.	Prakses	vieta	daudziem	kļūst	arī	par	pirmo	darbavietu.

Kādas iespējas pastāv pēc studiju beigšanas?
Programmas	absolventi	var	strādāt	par	ekonomistiem,	grāmatvežiem,	finanšu	
menedžeriem,	analītiķiem	banku,	uzņēmējdarbības,	publiskajā	sektorā,	kā	arī	var	
turpināt	studijas	maģistrantūrā	gan	Latvijas	augstskolās,	gan	ārvalstīs. Programmas	
absolventi strādā gan valsts iestādēs (valsts ministrijās, Valsts kasē, Valsts 
ieņēmumu dienestā, Latvijas Bankā), gan pašvaldībās, gan dažādos uzņēmumos, 
komercbankās, apdrošināšanas kompānijās, pensiju un ieguldījumu fondos .

Kas studentiem patīk šajā studiju programmā?
„Šajā	programmā	mācību	prakse	ir	cieši	saistīta	ar	studijām.	Tā	dod	gan	jaunas	
zināšanas,	gan	jaunas	iespējas.	Pasniedzēji	ir	kompetenti	un	pretimnākoši.	Šī	
programma	dod	tik	daudz,	ka	pēc	studijām	var	uzreiz	veiksmīgi	sākt	strādāt.”

Studiju programmas 2014 . gada absolvente Liene Ratniece

„Ja	tev	patīk	sadarboties	ar	cilvēkiem	un	tu	vēlies	iegūt	zināšanas	finanšu	vadības	
jomā, tad finanšu menedžments ir tieši tas, ka tev vajadzīgs . Mani nebiedē tas, ka 
finanšu menedžmentā praktiski nav budžeta vietu, jo pasniedzēji un šeit iegūtās 
iespējas to atsver . Ja jūs atnācāt no vidusskolas bez ierakstiem CV, tad, pabeidzot 
studiju	programmu,	jums	noteikti	būs	vismaz	četri	ieraksti	no	prakses	vietām.”

Studiju programmas 2014 . gada absolvente Krista Balode

Kur iegūt papildu informāciju?
Studiju programmas direktore: asoc . prof . Svetlana Saksonova, LU EVF, 430 . telpa, 
tālr . 67034625, e-pasts: svetlana.saksonova@lu.lv
Programmas	studiju	metodiķe:	Zoja	Rjabeca,	LU	EVF,	413.	telpa,	tālr.	67034619,	
e-pasts: zoja.rjabeca@lu.lv
Informatīvais e-pasts: evfinfo@lu.lv
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Programma	sagatavo	Latvijas	un	starptautiskiem	uzņēmumiem	augsti	kvalificētus	speciālistus	
darbam publiskajā vai privātajā sektorā ar vispusīgām profesionālām kompetencēm grāmat-
vedības, uzņēmuma darbības analīzes un audita jomā, kā arī nodrošina studentu personības 
 attīstību un iespēju iegūt profesionālo bakalaura grādu ar tiesībām turpināt studijas akadē-
miskajās maģistra vai profesionālajās maģistra studiju programmās .

Profesionālā	augstākās	izglītības	bakalaura	studiju	programma
Studiju programma ir akreditēta

Kāda ir studiju maksa?
PLK	(pilna	laika	klātiene)	–	2000	€	gadā,
NLK	(nepilna	laika	klātiene)	–	1500	€	gadā.
Lūdzu, sekojiet informācijai LU EVF mājaslapā www.evf.lu.lv un  
mājaslapā www.gribustudet.lv!

Cik ilgi jāstudē?
4	gadi	–	studijas	darba	dienās	(PLK	–	pilna	laika	klātiene),
4,5	gadi	–	studijas	sestdienās	(NLK	–	nepilna	laika	klātiene).

Kāds ir iegūstamais grāds un kvalifikācija? 
Profesionālais	bakalaura	grāds	grāmatvedībā,	analīzē	un	auditā;	piektā	līmeņa	
ekonomista profesionālā kvalifikācija .

Kādi ir uzņemšanas nosacījumi?
Centralizētais eksāmens latviešu valodā un matemātikā .
Personām,	kuras	ieguvušas	vidējo	izglītību	līdz	2004.	gadam,	personām	ar	īpašām	
vajadzībām vai personām, kuras vidējo izglītību ieguvušas ārvalstīs, vidējās 
izglītības dokumenta vērtējumi matemātikā, latviešu valodā un literatūrā un 
vidējais vērtējums noteiktos priekšmetos .

GRĀMATVEDĪBA, ANALĪZE UN AUDITS

Ko es studēšu?
•	 1.	gads	–	finanšu	teorija,	grāmatvedības	teorija,	nodokļu	politika	un	prakse,	

angļu	valoda	grāmatvedības	specialitātei,	ekonomikas	informātika,	matemātika	
ekonomistiem, mikroekonomika, makroekonomika u . c .;

•	 2.	gads	–	finanšu	grāmatvedība,	nodokļu	uzskaite,	vadības	grāmatvedības	
pamati	un	lietišķās	spēles,	starptautiskā	ekonomika,	saimnieciskās	tiesības,	
valstu	ekonomiskās	sistēmas	un	modeļi,	kursa	darbs	ekonomikā	u. c.;

•	 3.	gads	–	finanšu	analīze,	finanšu	vadība,	audits,	grāmatvedības	informācijas	
sistēmas, finanšu grāmatvedības praktikums, ētika biznesā, tirgvedība, statistika, 
kursa darbs finanšu grāmatvedībā u . c .;

•	 4.	gads	–	banku	grāmatvedība,	ekonomisko	situāciju	novērtēšana	un	
prognozēšana, apdrošināšanas iestāžu darbības grāmatvedība un analīze, 
budžeta iestāžu grāmatvedība, kursa darbs finanšu analīzē, diplomdarbs u . c .

Kā studijas tiek sasaistītas ar praksi?
Programma	ietver	četras	obligātas	prakses:	1.	kursā	–	grāmatvedības	paņēmienu	
pielietojums,	2.	kursā	–	finanšu	grāmatvedība,	3.	kursā	–	finanšu	analīze,	4. 	kursā –	
uzskaites,	finanšu,	analīzes	vai	audita	situāciju	izpēte.	Programmas	studenti	
dodas praksē uz Latvijas un starptautiskiem uzņēmumiem, Latvijas Banku un 
citām  bankām, auditorsabiedrībām, valsts un pašvaldību iestādēm, individuāliem 
uzņēmumiem u . c .
Studentiem ir iespēja Erasmus+ programmas ietvaros iziet praksi ārvalstīs .

Kādas iespējas pastāv pēc studiju beigšanas?
Programmas	absolventi	var	strādāt	Latvijas	un	ārvalstu	uzņēmumos,	bankās,	
auditorfirmās, valsts iestādēs un citur par finanšu direktoriem, galvenajiem 
grāmatvežiem, grāmatvežiem, ekonomistiem, auditoriem, revidentiem, kā arī citos 
amatos .
Programmas	absolventiem	ir	iespēja	iegūt	profesionālo	maģistra	grādu	ekonomikā,	
tikai vienu gadu turpinot studijas EVF profesionālajā maģistra studiju programmā 
„Grāmatvedība	un	audits”.	Var	arī	turpināt	studijas	citās	akadēmiskās	vai	
profesionālās maģistra studiju programmās Latvijā vai ārvalstīs .

Kas studentiem patīk šajā studiju programmā?
„Zināšanas	un	prasmes,	kas	tiek	iegūtas,	absolvējot	profesionālo	studiju	
programmu	„Grāmatvedība,	analīze	un	audits”,	deva	man	reālus	priekšnosacījumus,	
veidojot	profesionālo	karjeru,	pierādot	sevi	kā	labu	speciālistu.	Pozitīvi	vērtēju	faktu,	
ka iegūtās prasmes ir iespējams veiksmīgi lietot gan privātajā, gan valsts pārvaldes 
sektorā, jo galvenais ieguvums no studiju programmas ir analītiskās domāšanas 
attīstība,	kas	ļauj	prast	apvienot	teorētiskās	zināšanas	ar	praksi.”

Studiju programmas absolvente Jeļena Laščenko, Latvijas Republikas Valsts kontroles 
valsts revidente

Kur iegūt papildu informāciju?
Studiju programmas direktore: asoc . prof . Ruta Šneidere, LU EVF, 429 . telpa,  
e-pasts: ruta.sneidere@lu.lv
Programmas	studiju	metodiķe:	Alla	Ščukina,	LU	EVF,	413.	telpa,	 
tālr . 67034771, e-pasts: alla.scukina@lu.lv
Informatīvais e-pasts: evfinfo@lu.lv
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Starptautiskās ekonomikas un komercdiplomātijas programma ir unikāla starpdisciplināra 
programma, kas veidota ar nolūku sniegt studentiem plašas zināšanas ne tikai starptautiskajā 
ekonomikā un biznesā, bet arī juridiskajos, politikas zinātnes, svešvalodu un vispārizglītojošos 
priekšmetos.	Studentiem	būs	iespēja	attīstīt	prasmes	strādāt	komandā	un	iekļauties	tautsaim-
niecības	attīstības	procesos,	saskatīt	ekonomiskās	attīstības	kopsakarības.	Programma	veicina	
koordināciju un sadarbību starp dažādu sektoru institūcijām, studenti varēs attīstīt arī analītis-
kās spējas, spējas veikt patstāvīgus pētījumus un risināt starpdisciplināras problēmas .

Akadēmiskā augstākās izglītības bakalaura studiju programma
Studiju programma ir akreditēta

Cik ir budžeta vietu?
1 . kursā ir 5 budžeta vietas .
Kāda ir studiju maksa?
PLK	(pilna	laika	klātiene)	–	2800	€	gadā.
Lūdzu, sekojiet informācijai LU EVF mājaslapā www.evf.lu.lv un  
mājaslapā www.gribustudet.lv!

Cik ilgi jāstudē?
4	gadi	–	studijas	darba	dienās	(PLK	–	pilna	laika	klātiene).

Kāds ir iegūstamais grāds? 
Sociālo zinātņu bakalaura grāds starptautiskajā ekonomikā .

Kādi ir uzņemšanas nosacījumi?
Centralizētais	eksāmens	latviešu	valodā,	angļu	valodā	un	vidējā	atzīme	matemātikas	
priekšmetos .
Personām,	kuras	ieguvušas	vidējo	izglītību	līdz	2004.	gadam,	personām	ar	īpašām	
vajadzībām vai personām, kuras vidējo izglītību ieguvušas ārvalstīs, vidējās izglītības 
dokumenta	vērtējumi	latviešu	valodā	un	literatūrā,	angļu	valodā,	matemātikā	un	
vidējais vērtējums noteiktos priekšmetos .

STARPTAUTISKĀ EKONOMIKA UN 
KOMERCDIPLOMĀTIJA

Ko es studēšu?
•	 1.	gads	–	praktiskā	uzņēmējdarbība,	politikas	zinātne,	kultūras	vēsture	un	teorija,	

mikroekonomika, integrētā mārketinga komunikācija u . c .;
•	 2.	gads	–	ekonomikas	un	biznesa	statistika,	makroekonomika,	vadības	teorija,	

biznesa	tiesību	angļu	valoda,	franču	valoda	u. c.;
•	 3.	gads	–	starptautiskā	ekonomika,	starpkultūru	attiecības	vērtību	sistēmas	un	

biznesa kontekstā, starptautiskā monetārā ekonomika, grāmatvedības teorija, 
pasaules	reģionu	salīdzinošā	analīze,	lietišķā	etiķete	un	protokols	u. c.;

•	 4.	gads	–	starptautisko	organizāciju	uzvedība,	starptautiskā	kapitāla	kustība,	Latvijas	
diplomātijas vēsture, prakse, komerciālā diplomātija, bakalaura darbs u . c .

Kā studijas tiek sasaistītas ar praksi?
Lai arī studiju programma ir akadēmiska, studiju procesā paredzēta prakse, kuras laikā 
studentiem ir iespēja teorētiski apgūtās zināšanas izmantot praktiski .
Prakses	vietas	var	būt	valsts	iestādes	un	uzņēmumi	Latvijā	vai	ārzemēs	Erasmus+ 
programmas ietvaros .
Programmas	studenti	dodas	praksē	uz	dažādām	valsts	un	pašvaldību	institūcijām,	tai	
skaitā Latvijas Republikas Ārlietu ministriju, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru, 
kā arī bankām, starptautiskiem uzņēmumiem un institūcijām .

 
Kādas iespējas pastāv pēc studiju beigšanas?
Absolventi pēc studiju beigšanas var strādāt dažādos amatos Latvijas, Eiropas 
	Savienības	un	citās	starptautiskās	organizācijās,	kā	arī	privātajā	sektorā.	Programmas	
absolventi strādā Latvijas Republikas Ārlietu ministrijā, Ekonomikas ministrijā, Latvijas 
Investīciju un attīstības aģentūrā, citās valsts un pašvaldību institūcijās, lielos starp-
tautiskos uzņēmumos, privātajā biznesā, kā arī studē maģistrantūrā un doktorantūrā 
gan Latvijas augstskolās, gan ārvalstīs .

Kas studentiem patīk šajā studiju programmā?
„Visvairāk	 novērtēju	 plašos	 un	 daudzveidīgos	 lekciju	 kursus,	 ko	 mums	 piedāvā	 šī	 pro-
gramma . Studentam rodas priekšstats par visaktuālākajiem procesiem pasaulē, ekonomikā, 
politikā,	biznesā,	drošības	jautājumos.	Esmu	pateicīga	par	iespēju	praktizēt	angļu	valodu,	jo	
apmēram	puse	mācību	norit	angliski.	Manas	angļu	valodas	zināšanas,	uzsākot	studijas,	bija	
ļoti	vājas,	tomēr	tagad	es	runāju	brīvi	un	nebaidos	tās	lietot	jebkurā	dzīves	situācijā.”

Studiju programmas absolvente Kristīne Kasprova

„Izvēloties	 studiju	programmu	„Starptautiskā	 ekonomika	un	 komercdiplomātija”,	mani	
piesaistīja plašais zināšanu spektrs, ko tā piedāvā . Un pirmie divi studiju gadi man nelika 
vilties	 –	 programma	 ietver	 visas	 sociālās	 zinātnes	 no	 psiholoģijas	 un	 socioloģijas	 līdz	
ekonomikai	un	sniedz	plašas	valodas	apguves	iespējas.	Vārds	„starptautiskā”	programmas	
nosaukumā ir pilnībā attaisnojis sevi, programmas kursos tiek plaši apskatīta pasaules 
ekonomika, globalizācijas un integrācijas jautājumi . Lai gan programma ir akadēmiska, 
viens	 no	 tās	 plusiem	 ir	 arī	 prakse,	 kas	 ļauj	 izvērtēt	 piedāvātās	 darba	 iespējas	 pēc	
programmas	beigšanas	un	izvēlēties	jomu	tālākajām	akadēmiskajām	studijām.”

Latvijas	Republikas	Ārlietu	ministrijas	Personāla	plānošanas	un	attīstības	nodaļas	
vecākais referents Mārtiņš Līdaks

Kur iegūt papildu informāciju?
Studiju programmas direktore: prof . Ērika Šumilo, LU EVF, 333 . telpa,  
e-pasts: erika.sumilo@lu.lv
Studiju	metodiķe:	Larisa	Staņuka,	LU	EVF,	413.	telpa,	tālr.	67034729,	 
e-pasts: larisa.stanuka@lu.lv
Informatīvais e-pasts: evfinfo@lu.lv
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International Economics and Commercial Diplomacy is a unique multidisciplinary study 
programme which not only aims to provide students with extensive knowledge regarding 
international economics and business but also regarding legislation, politics and foreign 
languages.	The	study	programme	develops	 the	necessary	 teamwork	and	presentation	skills,	
capacity to understand and analyse macroeconomic and microeconomic tendencies, as well as 
practical skills in coordinating work among various institutions and managing organizations .

Bachelor’s degree programme

What is the tuition fee?
Full-time	studies	–	2800	€	per	year.
Please	follow	the	information	on	the	webpage	www.evf.lu.lv!

How long do I have to study?
4	years	–	studies	during	working	days.

What degree will I obtain?
Bachelor of Social Sciences in International Economics .

What are the admission requirements?
•	 For	applicants,	who	have	completed	the	secondary	education	in	Latvia:
 Centralized school-leaving examination in Mathematics and English .
 For applicants, who have completed the secondary education before the year 

2004,	or	persons	with	special	needs	–	yearly	grade	in	Mathematics	and	in	
English .

•	 For	applicants,	who	have	completed	the	secondary	education	abroad:
1 . General secondary / high school diploma;
2 . You must present results of one of the internationally recognized English 

language tests or a minimum grade 6 (almost good) in a 10 point grading 
system in English in the general secondary education diploma, if English 
is not your native language and/or your previous education has not been 
obtained in English;

3 . Grades in Mathematics must be no less than 4 in a 10 point grading system .

INTERNATIONAL ECONOMICS AND 
COMMERCIAL DIPLOMACY

What am I going to study?
•	 1st	year	–	start-up,	mathematics	for	economists,	political	science,	international	

organizations and economics globalization, population and development, 
microeconomics, integrated marketing communications, etc .;

•	 2nd	year	–	macroeconomics,	theory	of	management,	international	economics,	
econometrics, international law, French, etc .;

•	 3rd	year	–	theory	of	accounting,	economic	anthropology,	private	international	
law, introduction to international politics, economy of the Baltic states, 
comparative analysis of world’s regions, etc .;

•	 4th year	–	commercial	diplomacy,	international	political	economy,	international	
capital flow, international monetary economics, international trade models, 
praxis, bachelor thesis .

How studies are associated with practice?
During the studies, academic knowledge is supplemented with practical 
knowledge via practicums and internships . During practicums and internships 
students are able to utilize their theoretical knowledge in real-life situations, thus 
gaining invaluable experience . Students obtain this experience in both private and 
government institutions such as the Ministry of Foreign Affairs and the Investment 
and Development Agency of Latvia .
Students can take part in practicums and internships both in Latvia and abroad via 
Erasmus+ exchange programme .

What are my opportunities after graduation?
Graduates have the necessary skills to work in a variety of positions in Latvian and 
EU institutions, international organizations, and businesses . Many known graduates 
are currently working at the Ministry of Foreign Affairs, the Ministry of Economics, 
the Investment and Development Agency of Latvia and other government 
institutions .
Other graduates choose to start businesses themselves or to work in the private 
sector . Graduates are eligible to study in master’s programmes both in Latvia and 
abroad .

What do students like about this programme?
I appreciate the diverse, in-depth courses that this study programme provides . 
Students obtain a very firm grasp of pressing and vital economic, political, business 
and	security	topics	and	processes	around	the	globe.	The	structure	of	the	course	and	
the international environment provided ample opportunities to gain invaluable 
knowledge and experience .

Graduate Kristīne Kasprova

Where to obtain additional information?
Study	programme	director:	Prof.	Ērika	Šumilo,	room	333,	 
e-mail: erika.sumilo@lu.lv, evfinfo@lu.lv
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Latvijai kā mazai, atvērtai ekonomikai ir nepieciešama konkurētspējīga ārējā tirdzniecība 
(imports	un	eksports).	Profesionālā	bakalaura	studiju	programma	„Starptautiskās	ekonomiskās	
attiecības”	sagatavo	speciālistus,	kuri	nodarbojas	ar	ārējās	tirdzniecības	 jautājumiem	un	tādā	
veidā	 arī	 no	 Latvijas	 valsts	 interešu	 viedokļa	 veicina	 Latvijas	 vispārējo	 ekonomikas	 attīstību	
pasaules	tirdzniecībā.	Svarīga	studiju	procesa	sastāvdaļa	ir	prakses:	lietvedībā	un	grāmatvedības	
pamatos, uzņēmuma vai iestādes organizācijā un starptautiskajos ekonomiskajos sakaros . 
Prakses	vietas	var	būt	valsts	iestādes	un	uzņēmumi	Latvijā	vai	ārzemēs	starptautisko	apmaiņas	
programmu ietvaros .

Profesionālā	augstākās	izglītības	bakalaura	studiju	programma
Studiju programma ir akreditēta

Cik ir budžeta vietu?
1 . kursā ir 3 budžeta vietas .
Kāda ir studiju maksa?
PLK	(pilna	laika	klātiene)	–	2000	€	gadā.
Lūdzu, sekojiet informācijai LU EVF mājaslapā www.evf.lu.lv un  
mājaslapā www.gribustudet.lv!

Cik ilgi jāstudē?
4	gadi	–	studijas	darbdienās	(PLK	–	pilna	laika	klātiene).

Kāds ir iegūstamais grāds un kvalifikācija?
Profesionālais	bakalaura	grāds	ekonomikā;	kvalifikācija	–	ārējo	sakaru	
struktūrvienības vadītājs .

Kādi ir uzņemšanas nosacījumi?
Centralizētais	eksāmens	latviešu	valodā,	angļu	valodā	un	matemātikā.
Personām,	kuras	ieguvušas	vidējo	izglītību	līdz	2004.	gadam,	personām	ar	īpašām	
vajadzībām vai personām, kuras vidējo izglītību ieguvušas ārvalstīs, vidējās 
izglītības	dokumenta	vērtējumi	matemātikā,	latviešu	valodā	un	literatūrā,	angļu	
valodā un vidējais vērtējums noteiktos priekšmetos .

STARPTAUTISKĀS EKONOMISKĀS 
ATTIECĪBAS 

Ko es studēšu?
•	 1.	gads	–	politikas	zinātne,	ekonomikas	teorija,	biznesa	angļu	valoda,	

ekonomikas	teorija,	grāmatvedības	teorija,	ievads	tiesību	zinātnē,	lietišķā	etiķete	
un protokols u . c .;

•	 2.	gads	–	starptautiskās	ekonomiskās	attiecības,	uzņēmējdarbības	ekonomika,	
biznesa	tiesību	angļu	valoda,	ekonometrija,	finanšu	teorija,	tirgvedība,	projektu	
vadība, vadības teorija, prakse u . c .;

•	 3.	gads	–	starptautiskās	publiskās	tiesības	un	privāttiesības,	starptautiskā	vadība,	
sabiedriskās attiecības, personāla vadība, kursa darbs, loģistika u . c .;

•	 4.	gads	–	diplomdarbs,	biznesa	ētikas	pamati,	vadības	socioloģija,	prakse,	
loģistika,	starptautiskās	nodokļu	tiesības	u. c.

Kā studijas tiek sasaistītas ar praksi?
Svarīga	studiju	procesa	sastāvdaļa	ir	prakses:	lietvedībā	un	grāmatvedības	pamatos,	
uzņēmuma vai iestādes organizācijā un starptautiskajos ekonomiskajos sakaros . 
Prakses	vietas	var	būt	valsts	iestādes	un	uzņēmumi	Latvijā	vai	ārzemēs	Erasmus+ 
programmas ietvaros .
Programmas	studenti	dodas	praksē	uz	Ārlietu	ministriju,	Latvijas	Investīciju	un	
attīstības aģentūru, bankām un starptautiskiem uzņēmumiem .

Kādas iespējas pastāv pēc studiju beigšanas?
Profesionālās	bakalaura	studiju	programmas	„Starptautiskās	ekonomiskās	
attiecības”	mērķis	ir	sagatavot	darba	tirgum	konkurētspējīgus	akadēmiski	un	
praktiski izglītotus speciālistus starptautiskajās ekonomiskajās attiecībās atbilstoši 
ārējo sakaru struktūrvienības vadītāja profesionālajai kvalifikācijai darbam valsts un 
starptautiskās institūcijās, iestādēs un komercsabiedrībās . Absolventi var turpināt 
studijas maģistrantūrā gan Latvijas augstskolās, gan ārvalstīs .

Kas studentiem patīk šajā studiju programmā?
„Tā	kā	mani	vienmēr	ir	interesējuši	starptautiskie	procesi,	politika	un	ekonomika,	
par	savu	izvēlējos	LU	EVF	studiju	programmu	„Starptautiskās	ekonomiskās	
attiecības”.	Studijas	dod	iespēju	apgūt	ne	tikai	ekonomikas,	bet	arī	dažādu	citu	
nozaru	kursus	–	tiesību,	politikas,	vadības	un	citu	jomu	pamatus.	Jāatzīst,	ka	tieši	
daudzveidīgais	nozaru	spektrs	sniedz	ļoti	plašu	ieskatu	dažādos	procesos	Latvijā	
un pasaulē un mūsu programmas studentiem nereti palīdz saprast, kādā virzienā 
turpināt	studijas	maģistrantūrā.	Papildus	iegūtajām	teorētiskajām	zināšanām	
studiju laikā bija iespēja tās izmantot praksē Ārlietu ministrijā, tā bija neatsverama 
pieredze	profesionālajā	jomā.	Studējot	programmā	„Starptautiskās	ekonomiskās	
attiecības”,	man	bija	iespēja	arī	vienu	semestri	pavadīt	Oslo	Universitātē	Erasmus 
apmaiņas	programmā.	Tas	ne	tikai	paplašināja	manas	zināšanas	un	redzesloku,	bet	
arī deva neaizmirstamu pieredzi, kā arī iespēju papildus studijām strādāt fakultātē 
ārējo	sakaru	daļā.	Uzskatu,	ka	studijas	šajā	programmā	ir	ieguvums,	un	noteikti	
nenožēloju	savu	izvēli.”

Studiju programmas absolvente Madara Ambrēna

Kur iegūt papildu informāciju?
Studiju	programmas	direktors:	asoc.	prof.	Viesturs	Pauls	Karnups,	LU	EVF,	331.	telpa,	
e-pasts: viesturs-pauls.karnups@lu.lv
Studiju	metodiķe:	Larisa	Staņuka,	LU	EVF,	413.	telpa,	tālr.	67034729,	 
e-pasts: larisa.stanuka@lu.lv
Informatīvais e-pasts: evfinfo@lu.lv
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Bakalaura	 studiju	 programmas	 „Vadības	 zinības”	 mērķis	 ir	 nodrošināt	 studentiem	 tādu	
akadēmisko izglītību, konkurētspējīgu profesionālo sagatavotību un praktiskās iemaņas vadības 
zinātnē, lai pēc šiem speciālistiem būtu stabils un ilgtspējīgs pieprasījums Latvijas un ārzemju 
darba	tirgū,	kā	arī	lai	studenti	un	absolventi	spētu	uzsākt	paši	savu	uzņēmējdarbību.	Pirmajos	
divos akadēmiskajos gados visiem studiju programmas dalībniekiem ir vienota programma . 
Studiju programmas specializācijas priekšmetu apguve sākas trešajā akadēmiskajā gadā, un 
pilna laika klātienes studentiem ir paredzēta iespēja specializēties organizāciju vadības, vides 
un uzņēmējdarbības vadības, mārketinga, starptautiskā biznesa jomā . Nepilna laika klātienes 
studijās ir paredzēta iespēja specializēties organizāciju vadības un mārketinga jomā .

Akadēmiskā augstākās izglītības bakalaura studiju programma
Studiju programma ir akreditēta

Cik ir budžeta vietu?
PLK	(pilna	laika	klātienes)	1.	kursā	ir	47	budžeta	vietas.
Kāda ir studiju maksa?
PLK	(pilna	laika	klātiene)	–	2000	€	gadā,
NLK	(nepilna	laika	klātiene)	–	1500	€	gadā.
Lūdzu, sekojiet informācijai LU EVF mājaslapā www.evf.lu.lv un  
mājaslapā www.gribustudet.lv!

Cik ilgi jāstudē?
4	gadi	–	studijas	darbdienās	(PLK	–	pilna	laika	klātiene),
4,5	gadi	–	studijas	sestdienās	(NLK	–	nepilna	laika	klātiene).

Kāds ir iegūstamais grāds? 
Sociālo zinātņu bakalaura grāds vadībzinātnē .

Kādi ir uzņemšanas nosacījumi?
Centralizētais eksāmens latviešu valodā un matemātikā .
Personām,	kuras	ieguvušas	vidējo	izglītību	līdz	2004.	gadam,	personām	ar	īpašām	
vajadzībām vai personām, kuras vidējo izglītību ieguvušas ārvalstīs, vidējās 
izglītības dokumenta vērtējumi matemātikā, latviešu valodā un literatūrā un 
vidējais vērtējums noteiktos priekšmetos .

VADĪBAS ZINĪBAS

Ko es studēšu?
•	 1.	gads	–	praktiskā	uzņēmējdarbība,	ekonomikas	teorija,	svešvaloda	

uzņēmējdarbībai, ekonomikas informātika, statistika u . c .;
•	 2.	gads	–	vadības	teorija,	finanšu	teorija,	mārketings,	optimizācijas	teorija,	

grāmatvedības teorija, starptautiskās ekonomiskās attiecības, lietvedība un 
lietišķā	sarakste,	kursa	darbs	u. c.;

•	 3.	gads	–	uzņēmuma	stratēģijas	un	politikas	vadīšana,	ievads	tiesību	zinātnē,	
finanšu grāmatvedība, personāla vadība, izvēles specializācijas kursi, kursa 
darbs u . c .;

•	 4.	gads	–	saimnieciskās	tiesības,	vadības	psiholoģija,	izvēles	specializācijas	kursi,	
akadēmiskā prakse, bakalaura darbs .

Kādas iespējas pastāv pēc studiju beigšanas?
Sociālo zinātņu bakalaurs vadībzinātnē var strādāt valsts un privātos uzņēmumos, 
bankās, valsts pārvaldē, pašvaldību un zinātniskās pētniecības iestādēs . Bakalaura 
studiju	programma	ļauj	iegūt	tādas	zināšanas	un	iemaņas,	kas	dod	iespēju	pro-
fesionāli un sekmīgi strādāt visās iepriekš minētajās iestādēs vai uzsākt savu 
uzņēmējdarbību visdažādākajās tautsaimniecības jomās, kā arī turpināt studijas 
sociālo zinātņu maģistra grāda iegūšanai vadībzinātnē un ekonomikā Latvijā 
un ārzemēs .

Kā studijas tiek sasaistītas ar praksi?
Studiju programmā teorētiskās zināšanas tiek papildinātas ar praktisko profesionālo 
iemaņu apgūšanu vairākās vadības zinību jomās . Daudziem programmas kursiem ir 
praktiska ievirze: praktiskā uzņēmējdarbība, lietvedība, grāmatvedība, mārketings 
u . c . 4 . studiju kursā studenti iziet akadēmisko praksi uzņēmumos, valsts iestādēs un 
organizācijās . Studentiem ir iespēja piedalīties starptautiskajās studentu apmaiņas 
programmās LLP/Erasmus, Campus Europae, Erasmus+ un studēt vai iziet praksi visā 
Eiropā .

Kas studentiem patīk šajā studiju programmā?
„Vadības	zinības	dod	ieskatu	par	vadīšanas	procesu	un	veicina	uzņēmēja	gēna	
veidošanos.”
„Programmas	saturs	ir	izveidots	ļoti	visaptverošs	un	sniedz	ieskatu	galvenajās	
jomās,	kuras	būtu	jāpārzina	topošajam	vadītājam.”
„Šī	programma	piedāvā	daudzveidīgas	tālākās	iespējas,	es	varēšu	un	būšu	spējīga	
veidot	pati	savu	uzņēmumu	un	to	vadīt.”
„Vēlējos	saprast,	ko	nozīmē	būt	vadītājam,	kam	jāpievērš	uzmanība,	kā	sevi	
pilnveidot.”

Kur iegūt papildu informāciju?
Studiju programmas direktore: prof . Margarita Dunska, LU EVF, 330 . telpa,  
e-pasts: margarita.dunska@lu.lv
Studiju	metodiķes:	PLK	–	Laila	Lisenko,	LU	EVF,	312.	telpa,	tālr.	67034747,	 
e-pasts: laila.lisenko@lu.lv; 
PLK,	NLK	–	Zanda	Nilendere,	LU	EVF,	312.	telpa,	tālr.	67034742,	 
e-pasts: zanda.nilendere@lu.lv
Informatīvais e-pasts: evfinfo@lu.lv
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Business Administration study programme with a specialization in international business 
provides students with academic knowledge, professional skills, practical abilities and the 
experience necessary to become an entrepreneur . It guarantees a high demand for these 
specialists after graduation both in Latvia and internationally .

Bachelor’s study programme

What is the tuition fee?
Full-time	studies	–	2500	€	per	year.
Please	follow	the	information	on	the	webpage	www.evf.lu.lv!

How long do I have to study?
4	years	–	studies	during	working	days.

What degree will I obtain?
Bachelor of Social Sciences in Business Administration .

What are the admission requirements?
•	 For	applicants,	who	have	completed	the	secondary	education	in	Latvia:
 Centralized school-leaving examination in Mathematics and English .
 For applicants, who have completed the secondary education before the year 

2004	or	for	persons	with	special	needs	–	yearly	grade	in	Mathematics	and	in	
English .

•	 For	applicants,	who	have	completed	the	secondary	education	abroad:
1 . General secondary / high school diploma;
2 . You must present the results of one of the internationally recognized English 

language tests or a minimum grade 6 (almost good) in a 10 point grading 
system in English in the general secondary education diploma, if English is 
not your native language and/or your previous education is not obtained in 
English;

3 . Grades in Mathematics must be no less than 4 in a 10 point grading system .

BUSINESS ADMINISTRATION

What am I going to study?
•	 1st	year	–	Start-up,	economic	theory,	business	English,	economic	informatics,	

statistics;
•	 2nd	year	–	management,	theory	of	finance,	marketing,	optimization	theory,	

theory of accounting, international economic relations, record keeping and 
correspondence, course paper;

•	 3rd	year	–	business	strategy	and	policy,	introduction	to	law,	financial	accounting,	
personnel management, specialization courses, course paper;

•	 4th	year	–	commercial	law,	management	psychology,	specialization	courses,	
academic practice, bachelor thesis .

How are studies associated with practice?
During the study programme theoretical knowledge is supplemented with 
practical know-how in the field of entrepreneurship . Students have an opportunity 
to take practicums or find internships in a variety of businesses, government 
institutions, and international organizations .

What are my opportunities after graduation?
Graduates have the necessary knowledge and skills to work competently and 
professionally in public bodies and private sector businesses, banks, government 
and	research	institutions.	The	study	programme	provides	all	the	necessary	tools	for	
students to establish a private business regardless of the industry . Graduates can 
also continue their studies both in Latvia and abroad .

What do students like about this programme?
Business Administration provides students with a great outlook to 
entrepreneurship and creates an understanding of how and why various business 
choices	are	made.	The	study	programme	is	created	comprehensively	and	delivers	
the knowledge necessary for a future head of a business .

Where to obtain additional information?
Study	programme	director:	Prof.	Margarita	Dunska,	room	330,	 
e-mail: margarita.dunska@lu.lv, evfinfo@lu.lv
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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  

 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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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	„E-karjera”	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

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 e-resursiem 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.

KULTŪRA UN SPORTS

 67034410,  karjera@lu .lv

 lu_karjeras_centrs,  @Karjera_LU
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STIPENDIJA „CEĻAMAIZE”

•	 Ja	tev	ir	izcili	sasniegumi	mācībās	 
un/vai ārpusskolas darbā

MINNAS MATILDES VILHELMĪNES PETKEVIČS  
PIEMIŅAS STIPENDIJA

•	 Labi	sasniegumi	mācībās
•	 Nepietiekamas	finanses	studijām

Dace Terēze Ābrama
Studē LU Ekonomikas un vadības fakultātē, 
2015./2016.	akad.	gadā	ieguvusi	M. M. V. Petkevičs	piemiņas	stipendiju

„Mans	 sapnis	 ir	 izveidot	 savu	 uzņēmumu,	 tāpēc	 izvēlējos	 studēt	 ekonomiku.	 Stipendija	 dod	 ap-
ziņu,	 ka	 pasaulē	 notiek	 arī	 kaut	 kas	 labs,	 ka	 ir	 ļaudis,	 kam	 rūp	 līdzcilvēki.	Tie	 ir	 LU	 Fonda	mece-
nāti.	 Šķiet,	 ka	 pat	 tad,	 ja	 maniem	 labajiem	 nodomiem	 nav	 neviena	 atbalstītāja,	 tomēr	 ir	 kāds,	
kas	 motivē	 doties	 uz	 priekšu	 un	 īstenot	 idejas.	 Piešķirtais	 finansējums	 sniedz	 atbalstu,	 rada	 ti-
cību, ka nākotnē mūs sagaida virzība uz augšu un ka tieši es varēšu to ietekmēt . Man arī nav jā-
uztraucas, ka pēc lekcijām jāskrien uz darbu, jānostrādā visa nakts un vēl jāpaspēj izmācīties . 
Es varu efektīvi saplānot savu laiku, lai iegūtu nepieciešamās zināšanas, ko izmantot sākumā 
kontroldarbos	 un	 eksāmenos,	 bet	 vēlāk	 dzīvē.	 Stipendija	 man	 dod	 ilglaicīgus	 ieguvumus.	 Tā	
palīdz	 man	 veidoties	 un	 kļūt	 par	 labu	 speciālistu,	 kādi	 mūsu	 sabiedrībā	 ir	 ļoti	 nepieciešami.”

 Kontaktinformācija:    67244120
  K . Barona iela 49-24, Rīga,     fb .com/LUFonds
   www .fonds .lv     fonds@fonds .lv

LU FONDA STIPENDIJAS
LATVIJAS UNIVERSITĀTES FONDA STIPENDIJAS 

PIRMKURSNIEKIEM

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 vadības 
nozarēs bibliotēka piedāvā aptuveni 45 000 drukāto iespieddarbu .  Bibliotēkā pieejama arī 
nozaru	uzziņu	literatūra	–	gan	enciklopēdijas,	gan	vārdnīcas,	kā	arī	nozares	periodisko	izdevumu	
krājums . LU līdzās tradicionālajiem informācijas resursiem tiek nodrošināta pieeja vairāk nekā 
150  000 e-resursu dažādās zinātņu nozarēs . Ekonomikas un vadības fakultātes studentiem 
īpaši tiek piedāvātas divas nozaru datubāzes: EBSCO datubāze Business Source Complete un 
datubāze Passport . LU Bibliotēkā Ekonomikas un vadības fakultātē ir pieejama pašapkalpošanās 
iekārta . Bibliotēkas lietotāji var paši izsniegt vai nodot grāmatas bez bibliotēkas darbinieku 
starpniecības .

 Kontaktinformācija:
  67034642

  lub .aspazijas@lu .lv

  LU Bibliotēka Aspazijas bulvārī 5

  @infobibl .

LU BIBLIOTĒKA EKONOMIKAS UN  
VADĪBAS FAKULTĀTĒ
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