
IEGŪSTI KOPBILDI
UN ATRODI SEVI!



Iegūsti kopbildi un atrodi sevi mūsdienīgākajā fakultātē:

Informācija                Bizness                Cilvēki                Komunikācija                ES fondi                Multimediji                Vara                Zināšanas                Spēļošana            „Update”                

Popularitāte                Diplomātija                Digitālās kolekcijas                Bibliotēkas                Kino                Televīzija                Radio                Partijas                Starptautiskās attiecības                

Internets                Sociālie tīkli                Blogi                Reklāma                Sabiedriskās attiecības                Valsts pārvalde                Organizācijas                Korporatīvā komunikācija             

Šovi                Sporta komunikācija                Zīmoli                Demokrātija                Reģionālā attīstība                Kampaņas                Tēls                Atmiņas institūcijas                ES institūcijas                

Ministrijas                Popkultūra                Kritika                Ētika                Globalizācija                Kopiena                Cilvēkdrošība                Sabiedrības pētījumi                Antropoloģija                

Mārketings                Digitalizācija                Producēšana                Projektu vadība                Informācijas pārvaldība                Sakari                Kontakti                 Karjera                

Multimediju studija                Informācijas meklēšana                Kivi TV                Mansmedijs.lv                Ri ga Summer School                Komunikācijas aģentūra                Personības                

Debašu klubs                Sadarbība                Diskusijas                Praktikumi



LU SZF spēj nodrošināt izcilu 

akadēmisko vidi, gudrus 

pasniedzējus un stimulējošas 

politikas debates. Iegūtās 

zināšanas te man vēlāk deva 

iespēju strādāt vairākās 

starptautiskās institūcijās Floridā, 

Vašingtonā, Briselē un Hāgā. LU 

vārds un diploms pavēra iespējas 

uz pilnu maģistrantūras 

stipendiju Amsterdamas 

Universitātē un doktorantūras 

finansējumu Lielbritānijā. 

Pirmais solis ir pats svarīgākais. 

Izdari pareizo izvēli un nāc studēt 

uz Latvijas Universitāti!

Andris Banka

Doktorants Birmingemas 

Universitātē, Lielbritānijā. Absolvējis 

LU SZF politikas nodaļu.

Aleksis Jarockis

Finanšu ministrijas komunikācijas 

nodaļas vadītājs. Absolvējis LU SZF 

komunikācijas nodaļu.

Sociālo zinātņu fakultātē tiek 

gatavotas personības! Ja esi 

ziņkārīgs, lieto modernas 

tehnoloģijas un interesē sabiedrībā 

notiekošas aktivitātes, tad Tev ir 

jānāk uz SZF! Tikai šajā fakultātē 

profesori vienmēr seko 

visaktuālākajām teorētiskajām un 

praktiskajām nozares 

aktualitātēm, studentam ir iespēja 

studēt modernā vidē, kā arī jau 

studiju laikā gūt pētnieciskās un 

praktiskās iemaņas. Pabeidzot 

SZF, Tu būsi pilnvērtīgi 

sagatavots turpmākas karjeras 

izaugsmei! Viktorija Moskina 

Latvijas Nacionālās bibliotēkas 

direktora asistente / starptautisko 

attiecību speciāliste. Absolvējusi LU 

SZF Informācijas un bibliotēku 

nodaļu.

LU SZF radošā atmosfēra un 

aizraujošās studijas nelika vilties, 

un pieci gadi pagāja vienā elpas 

vilcienā. Aktīva sabiedriskā 

darbība studiju gados palīdzēja 

atrast interesantu darbu un 

veicināja strauju karjeras 

izaugsmi.

Kristīne Vībante

Projektu vadītāja konsultāciju firmā. 

Absolvējusi LU SZF socioloģijas 

nodaļu.

Studijas LU SZF bija kvalitatīvas, 

interesantas un noderīgas! 

Uzskatu SZF par spēcīgu fakultāti 

ar augsti kvalificētiem 

mācībspēkiem, kuri ir atzīti 

valstiskā un starptautiskā mērogā. 

Tādējādi fakultāte tās studentiem 

nodrošina mūsdienīgu izglītību un 

lielisku starta pozīciju darba 

tirgum. Man ir lieliskas izaugsmes 

iespējas, interesants darbs un 

konkurētspējīgs atalgojums! 

Uzskatu, ka arī nākotnē studijās 

gūtās prasmes un zināšanas man 

palīdzēs attīstīties un sasniegt 

aizvien jaunus apvāršņus.



PIEVIENOJIES MUMS UN IZMANTO:

1 Augstākās izglītības padomes īstenotais Eiropas Sociālā fonda projekts „Augstākās izglītības studiju 

programmu izvērtēšana un priekšlikumi kvalitātes paaugstināšanai” (2011.-2013. gads)

Starptautiski 

atzītu studiju 

kvalitāti, jo 

Eiropas Sociālā 

fonda ietvaros 

veiktajā 

augstākās 

izglītības 

programmu 

izvērtēšanā visas 

4 LU SZF 

piedāvātās 

bakalaura 

programmas ir 

saņēmušas 

maksimālo 

iespējamo 

punktu skait u1

Apmaiņas 

programmas ar 

universitātēm 

Dānijā, Polijā, 

Igaunijā, Lietuvā, 

Zviedrijā, Somijā, 

Islandē, Vācijā, 

Austrijā, Beļģijā, 

Francijā, Itālijā, 

Spānijā, 

Portugālē, 

Turcijā, Grieķijā

Starptautiski 

atzītu un aktīvu 

pētniecību 

sadarbībā ar 

Nīderlandi, 

Lielbritāniju, 

Itāliju, Franciju, 

Spāniju, Brazīliju, 

Ugandu, Vāciju, 

Dāniju, Portugāli, 

Poliju, Turciju, 

Lietuvu, Indiju un 

visu Eiropu

Noderīgāko 

izglītību un 

prasmes 

informācijas 

gadsimtam

Atzītāko 

akadēmiķu un 

populārāko 

praktiķu lekcijas 

un vieslekcijas



Pievienošanos 

atpazīstamākajiem 

un spējīgākajiem 

absolventiem

Modernas telpas 

un mūsdienīgas 

tehnoloģijas

Sakarus, 

kontaktus un 

informācijas 

resursus

LU vēsturisko 

vērtību un 

neapšaubāmo 

studiju kvalitāti

Spēju atrast labu 

darbu vai radīt 

pašam savu 

biznesu

Praktisku 

darbošanos SZF 

televīzijā, 

komunikācijas 

aģentūrā, 

multimediju 

studijā, 

žurnālistikas 

portālā, blogos, 

debašu klubā un 

vasaras skolās

Piekļuvi 

mūsdienīgākajai 

bibliotēkai un 

elektroniskajiem 

resursiem

Jautrākos 

pasākumus, 

studentu 

pašpārvaldi un 

sportu



Ko Tu iemācīsies?
Pārzināt dažādus informācijas avotus un novērtēt to 

kvalitāti, meklēt informāciju datu bāzēs, internetā un 

citur (saprotot, kur to var izdarīt visātrāk). Iemācīsies 

arī pats veidot datu bāzes, interneta vietnes, uzturēt 

un pārvaldīt bibliotēku un citu institūciju informāciju 

un dokumentus, veikt pētījumus un palīdzēt citiem.

Kur varēsi specializēties?
Informācijas pārvaldībā vai bibliotēku krājumu 

pārvaldībā.

Kur varēsi strādāt?
Visās valsts un komercstruktūrās, kurās meklē, 

atlasa, organizē un izplata informāciju, kā arī 

bibliotēkās un informācijas centros, gan apkalpojot 

klientus, gan arī veidojot un uzturot informācijas 

sistēmas. 

Izvēlies mūs,  jo te ir:

Starptautiski novērtēta studiju kvalitāte ar maksimālo punktu skaitu

Mūsdienīga, plaša un pieejama bibliotēka

Starptautiskas datu bāzes un elektroniskie resursi

Regulāri semināri, konferences un lekcijas ar ārzemju un pašmāju vieslektoriem

Ikgadējs brauciens uz starptautisko bibliotēkzinātnes un informācijas simpoziju BOBCATSS 

Latvijas Bibliotekāru biedrības Jauno speciālistu sekcija ar aizraujošu blogu (lbbjss.wordpress.com)

MEKLĒ UN ATRODI!  

Bakalaura studiju programma „Informācijas pārvaldība”



Mūsdienās gudrs un veiksmīgs nav tas, kurš zina visu, bet gan tas, kurš zina, kur vajadzīgo meklēt. Tāpēc programma Informācijas pārvaldība  sniedz Tev neatņemamus 

informācijas meklēšanas un navigācijas rīkus, kas palīdzēs jebkurā dzīves jomā un situācijā. Ar tiem Tu spēsi atrast informāciju, atlasīt un organizēt to, apmācīt citus un apgūt 

jauno pats vienā no dinamiskākajām nozarēm pasaulē. No šī brīža Tu esi ne tikai modernākais informācijas meklētājs, bet gan atradējs, tā ka apjukt un nezināt vairs nav 

iespējams!

Izglītība bibliotēkzinātnē un informācijā 

ļauj kļūt par izcilu profesionāli teju vai 

jebkurā jomā, kas saistīta ar informācijas 

apriti. Savukārt iegūtās prasmes mācīties 

palīdz nepārtraukti pilnveidot sevi un ātri 

un efektīvi apgūt jaunas zināšanas.

Šī programma man ir sniegusi iespēju būt 

zinošam un radošam informācijas 

pārvaldības jomā - spēt ātri un efektīvi 

sameklēt, organizēt un pielietot informāciju 

visdažādākajās jomās. Informācijas 

sabiedrībā tā ir būtiska priekšrocība 

privātajā un profesionālajā dzīvē. 

Iegūtajām prasmēm ir abpusējs pielietojums 

– gan spēt informāciju atrast un savākt, 

gan filtrēt un saņemt tikai nepieciešamo 

aizvien pieaugošajā informācijas lavīnā.

Uldis Zariņš

Stratēģiskās attīstības nodaļas vadītājs 

Latvijas Nacionālajā bibliotēkā. Absolvējis 

programmu Informācijas pārvaldība .

Jānis Kreicbergs

LU SZF bibliotēkas vadītājs. Absolvējis 

programmu Bibliotēkzinātne un informācija .

Šī ir vienīgā studiju programma Latvijā, 

kurā  var apgūt zināšanas un prasmes par 

to, kā mūsdienu informācijas pārbagātajā 

sabiedrībā atrast īsto, kvalitatīvo 

informācijas avotu un kā organizēt 

informācijas avotus tā, lai tos atkal varētu 

sameklēt un izmantot. Studējot tiek veidotas 

datubāzes, mājaslapas, digitālas kolekcijas, 

izzināti cilvēku informācijas lietošanas 

paradumi, apgūti informācijas pakalpojumu 

un informācijas sistēmu veidošanas 

principi. Nepieciešamība pēc speciālistiem 

šajā pašlaik tik dinamiskajā jomā tikai 

pieaug.

Baiba Holma

Studiju programmas Informācijas pārvaldība  

direktore.



ANALIZĒ!

Ko Tu iemācīsies?
Saprast sociālos, politiskos un ekonomiskos 

procesus sabiedrībā, kā arī savu un citu cilvēku vietu 

tajos. Tu radīsi izpratni gan par sociālo zinātņu un 

socioloģijas pamatiem, gan arī par konkrētām 

sociālajām problēmām un mūsdienu sabiedrības 

attīstības jautājumiem.

Kur varēsi specializēties?
Ekonomikas socioloģijā, sociālajā antropoloģijā, 

sociālajā politikā vai sociālā darba organizācijā.

Kur varēsi strādāt?
Ministrijās un pašvaldībās (referents, speciālists, 

nodaļas, departamenta direktors), lielākajās 

socioloģisko pētījumu firmās ( Factum, SKDS, TNS 

Latvija  u.c.) par projektu vadītāju, pētījumu un 

analītikas nodaļā jebkurā uzņēmumā, kā arī par 

pētnieku un docētāju akadēmiskajās iestādēs.

Izvēlies mūs,  jo te ir:

Bakalaura studiju programma „Socioloģija”

Starptautiski novērtēta studiju kvalitāte ar maksimālo punktu skaitu

Senākā socioloģijas studiju tradīcija valstī

Visi labākie, augstākās kvalifikācijas socioloģijas speciālisti Latvijā

Sadarbība ar lielāko socioloģisko pētījumu firmu - SKDS  un Factum - darbiniekiem

Iespēja iesaistīties dažādos pētījumos

Latvijā vislabāk nokomplektētā sociālo zinātņu bibliotēka, kā arī vērtīgākās datu bāzes



Vai Tev patīk vērot cilvēkus? „Iekāpt citu cilvēku kurpēs” - izprast viņu domu gaitu un rīcības motīvus? Saprast, kā un kāpēc mēs dzīvojam kopā, lai gan mūsu intereses un 

uzskati ir tik dažādi? Zināšanas par sabiedrību ļauj izprast un prognozēt dzīves attīstības tendences un pagātni, ieskatīties n ākotnē un spogulī, kas rāda mūsu visu kopīgo 

tēlu. Socioloģija ļaus Tev ne tikai zināt, bet saprast, ne tikai runāt, bet spriest, ne tikai skatīties, bet saskatīt un spert pirmo soli pa karjeras kāpnēm!

Pirmkārt, studēt bija interesanti. Jau pašā 

sākumā tas ļāva paskatīties uz pazīstamām 

lietām, procesiem citā rakursā. Otrkārt, 

studijas bija ļoti daudzpusīgas: tika dots 

priekšstats arī par politiskajiem, 

ekonomiskajiem, sociālajiem procesiem, 

mācīti psiholoģijas, filosofijas pamati, 

kultūras vēsture, un zināšanas pētījumu 

saprašanai un izmantošanai. Treškārt, 

studiju vide bija studentam draudzīga. Gan 

no pasniedzēju, gan metodiķu puses. Un tas 

ir aspekts, ko nedrīkst vērtēt par zemu.

Ieva Strode

Pētījumu centra „SKDS” projektu direktore. 

Absolvējusi programmu Socioloģija .

Socioloģija ļauj izprast norises mūsdienu 

sabiedrības dzīvē un prognozēt sociālās 

dzīves attīstības tendences. Ar socioloģijas 

bakalaura diplomu kabatā Tu varēsi atrast 

darbu gan valsts, gan pašvaldību iestādēs, 

gan pētnieciskajās institūcijās, kā arī 

turpināt studijas maģistrantūrā.

Aija Zobena

Studiju programmas Socioloģija direktore.

Esmu pārliecināta, ka socioloģijā savas 

intereses iespējams realizēt ikvienam, kuram 

ir interese par to, kas, kā un kāpēc notiek 

mums visapkārt, un, galvenais, kādā veidā 

to iespējams analizēt un skaidrot. Vide, 

jaunieši, izglītība, tūrisms, mūzika, 

mārketings, politika, darbs, dzīvesstāsti, 

nacionālie jautājumi, sociālie jautājumi- šie 

ir tikai daži no virzieniem, ko socioloģijā 

iespējams pētīt un analizēt.

Anete Alksne

LU Socioloģijas, politikas zinātnes un 

sekretāre. Absolvējusi programmu 

Socioloģija .



Ko Tu iemācīsies?
Izprast komunikācijas procesus, kritiski tos novērtēt, 

analizēt, kā arī ietekmēt. Tu iemācīsies veidot savu 

unikālo viedokli un kvalitatīvi un pamanāmi paust to 

medijos. Tu spēsi veidot kvalitatīvus rakstus, TV un 

radio sižetus, reklāmas un SA kampaņas, strādāt ar 

zīmoliem, medijiem un cilvēkiem. 

Kur varēsi specializēties?
Reklāmā, korporatīvajā komunikācijā, žurnālistikā un 

multimediju producēšanā.

Kur varēsi strādāt?
Gandrīz visur, bet galvenokārt - Latvijas un 

starptautiskajos mārketinga, sabiedrisko attiecību un 

reklāmas uzņēmumos, televīzijās, radio, presē un 

interneta medijos, valsts, pašvaldību un privāto 

uzņēmumu nodaļās, kas nodrošina komunikāciju ar 

partneriem, klientiem un sabiedrību.

Izvēlies mūs,  jo te ir:

RADI! 

Bakalaura studiju programma „Komunikācijas zinātne”

Starptautiski novērtēta studiju kvalitāte ar maksimālo punktu skaitu

Atpazīstamākie pasniedzēji visās apgūstamajās jomās

Spēcīgas akadēmiskās zināšanas un radoši praktikumi

Praktiska izpausme multimediju studijā, fakultātes televīzijā, dažādos medijos, fakultātes komunikāciju 

aģentūrā un ziņu portālā

Sadarbība ar reāliem Latvijas zīmoliem un organizācijām

Tikšanās ar pasaulē un Latvijā atzītākajiem komunikācijas speciālistiem



Ar SZF man saistās vislabākās atmiņas. Tā 

bija pirmā vieta pēc vidusskolas, kur pret 

mums izturējās kā pret pieaugušajiem - lika 

kā sūklim uztvert apkārt notiekošo, strādāt 

ar šo informāciju, vērtēt, analizēt un izdarīt 

secinājumus. Bez tā man neaizrit neviena 

diena žurnālistikā.

Kristīne Žilde

TV3 žurnāliste. Absolvējusi programmu  

Komunikācijas zinātne.

Komunikācija, informācija un mediji ir kļuvuši par mūsu ikdienas svarīgāko daļu. No vienas puses, izteikties un paust savu viedokli šobrīd ir vieglāk kā jebkad. No otras puses 

– izcelties, pateikt ko vērtīgu un atrast svarīgo ir grūtāk nekā iepriekš. Tāpēc programma Komunikācijas zinātne  ļaus Tev mācīties no labākajiem Latvijas un pasaules 

piemēriem, kā strādāt ar informāciju, zīmoliem, medijiem, viedokļiem, atrast vērtīgāko, analizēt un paust to citiem tā, lai viņi vēlētos sekot... ne tikai Tavām sarunām, bet arī 

darbiem, piemēram un sasniegumiem.

Šī studiju programma bija ļoti progresīva. 

Mums bija iespēja mēnesi apmaiņas 

programmā studēt Vācijā, praktizēties 

lielākajās vācu televīzijās un apgūt rietumu 

žurnālistiku. Tas arī deva pirmo ieskatu 

rietumu biznesa domāšanā, kas vēlāk 

palīdzēja darba gaitās. Vispār 

komunikācijas studijas ir ļoti vispusīgas un 

studiju laikā iegūtās zināšanas noder ne 

vien žurnālistikā vai sabiedriskajās 

attiecībās, bet arī karjerai mārketinga jomā.

Iveta Lāce

Tirdzniecības kompleksa Spice direktore. 

Absolvējusi programmu Komunikācijas 

zinātne.

Katru dienu arvien vairāk novērtēju 

zināšanas, ko guvu studiju laikā. LU SZF ir 

stabils starta punkts karjerā - studiju laikā 

sapratu savas stiprās puses un izkopu jaunas 

prasmes. Kopumā mūsu fakultāte veicina 

kritisko domāšanu un rada pateicīgu vidi 

radošām idejām. Iespējams, vērtīgākais, ko 

guvu studējot, ir labi draugi, uzticami un 

profesionāli kolēģi, ar kuriem diendienā 

strādājam kopā un realizējam 

(ne)iespējamo.

Inta Brikše

Studiju programmas Komunikācijas zinātne 

direktore.

Komunikācijas profesionāļi ir cilvēki, kas 

palīdz cilvēkiem sasniegt citam citu, labāk 

saprasties, iegūt informāciju un zināšanas, 

pārstāvēt un aizstāvēt savas intereses un arī 

izklaidēties. Absolventu lielākais ieguvums 

– liela elastība darba tirgū, jo apgūtās 

zināšanas un prasmes nodrošina labas 

iespējas pielāgoties darba tirgus 

pieprasījumam.



Ko Tu iemācīsies?
IIzprast sabiedrībā, Latvijā, ES un pasaulē notiekošos 

procesus, prognozēt tos, vadīt un ieviest ES 

finansētus projektus, plānot un organizēt savu un 

iestāžu darbu, veidot nozares politiku un gatavot 

rīcībpolitikas dokumentus.

Kur varēsi specializēties?
Starptautiskajā politikā, publiskajā politikā un 

pārvaldē, Eiropas studijās un politikā un sabiedrībā

Kur varēsi strādāt?
ES institūcijās, visu līmeņu valsts iestādēs (Saeimā, 

ministrijās), sabiedriskajās organizācijās, partijās un 

dažādos fondos, privātajā sektorā (bankās, 

konsultāciju biznesā, firmās), pašvaldībās. Tu varēsi 

būt deputāts, pasniedzējs, diplomāts, konsultants, 

biroju vadītājs, kompāniju īpašnieks utt.

Izvēlies mūs,  jo te ir:

IETEKMĒ!

Bakalaura studiju programma „Politikas zinātne”

Starptautiski novērtēta studiju kvalitāte ar maksimālo punktu skaitu

Pasniedzēji, kas ir atpazīstamākie politisko procesu komentētāji un savas jomas speciālisti (Ivars Ijabs, Jānis 

Ikstens, Žaneta Ozoliņa, Juris Rozenvalds un citi)

Latvijas un pasaules līmeņa politiķu, diplomātu, ekspertu un vieslektoru lekcijas

Iespēja tikties ar visiem bijušajiem LV Ministru prezidentiem un smelties viņu pieredzē

Pašiem savs politisko debašu klubs

Iespēja iegūt konkurētspējīgu darbu un atalgojumu nākotnē



Zigmārs Bērziņš

AS „ABLV Bank” Hipotekārās kreditēšanas 

pārvaldes vadītājs. Absolvējis programmu 

Politikas zinātne.

Katram no mums noteikti ir nācies atrasties pie kāda radu, draugu vai kaimiņu galda, kad tiek sāktas runas par politiku...viedoklis ir katram, bet zināšanas, izpratne un spēja 

ko mainīt – retajam. Tāpēc šī programma ir domāta tiem unikālajiem cilvēkiem, kas vēlas nevis runāt, bet spriest, nevis vērot, bet ievērot, kā arī vairot izpratni un sniegt 

vērtīgas prognozes par to, kas notiek valstī un pasaulē. Vēlies strādāt ES? Studē politikas zinātni LU! Vēlies strādāt Latvijā - studē politikas zinātni LU!

Ar politikas zinātni ir vērts nodarboties, lai 

redzētu pāri stereotipiem, spētu vispārināt 

un analizēt gan cēloņus, gan sekas. Var 

teikt, ka studijas šajā zinātnē ne tikai 

sagatavo profesionālajai dzīvei, bet dzīvei 

vispār – jo tikai izglītots cilvēks var būt 

patiesi brīvs, un padziļinātas zināšanas šajā 

zinātnes nozarē ļauj atšķirt būtisko no 

nebūtiskā, piedalīties un ietekmēt politiskos 

procesus, tātad pašiem savu dzīvi.

Gunda Reire

Izglītības un zinātnes ministres biroja 

vadītāja, Starptautisko pētījumu centra 

izpilddirektore. Absolvējusi programmu 

Politikas zinātne.

Straujās pārmaiņas pasaulē un Latvijā 

būtiski ietekmē ikviena no mums ikdienu, 

tāpēc šis ir īstais brīdis, lai studētu politiku. 

Pie mums var apgūt visus nozīmīgākos 

politikas zinātnes virzienus: salīdzināmo 

politiku, politikas filozofiju, publisko 

pārvaldi un starptautiskās attiecības. Mūsu 

programmas beidzēju analītiskās iemaņas ir 

pieprasītas dažādās nozarēs, tostarp valsts 

pārvaldē un pašvaldībās, privātajā sektorā, 

pētnieciskajos institūtos un žurnālistikā.

Daunis Auers

Studiju programmas Politikas zinātne 

direktors.

Studijas politikas zinātnē ir ielikušas 

stabilus pamatus manai turpmākajai 

karjerai privātajā sektorā, lai arī kādam tas 

var šķist netipiski... Informācijas analīze, 

komunikācijas spēja, strukturēta viedokļa 

argumentācija, starpnacionālo kultūru 

atšķirību izpratne un daudzas citas lietas 

ikdienas lēmumu pieņemšanas un vadīšanas 

procesā ir kritiski svarīgas sastāvdaļas - bez 

šīm zināšanām un pieredzes es noteikti 

nebūtu sasniedzis tās virsotnes, kurās 

atrodos patlaban!



Realizē savas idejas un sapņus modernajā multimediju studijā!

Veido aizraujošus raidījumus Kivi TV!

Piedalies ar darbiem Sociāli  politiskajā pētniecības institūtā un ar nedarbiem – politologu un citās ballēs!

Jau studiju laikā raksti un publicē savus rakstus Mansmedijs.lv un citos portālos!

Veido aizraujošus blogus!

Darbojies vienā no atraktīvākajām Studentu Pašpārvaldēm!

Klausies labāko Latvijas profesionāļu vieslekcijas, seminārus, diskusijas!

Izmanto datorus, kameras, citu tehniku un visās telpās pieejamo WiFi!

Atrodi pilnīgi visu omulīgā, modernā un plašā bibliotēkā (uz kuru, starp citu, nav nekur speciāli jābrauc)!

Radi kaut ko pilnīgi jaunu un nebijušu!IZBAUDI! 



Esi vienlaicīgi pārliecināts par to, ka te nekas nenotiks ( jo LU ir stabila, kvalitatīva un tradīcijām bagāta universitāte,

tāpēc nekas slikts tai nedraud) un ka te notiks viss ( jo SZF ir inovatīva, moderna un progresīva fakultāte).

Ēd lēti un garšīgi un iepazīsties ar draugiem pie kāda no kafijas vai našķu automātiem!

Dodies apmaiņas studijās uz citu valstu universitātēm!

Īsteno savas idejas fakultātes komunikācijas aģentūrā!

Jau studiju laikā radi komunikācijas kampaņas reāliem klientiem!

Iesaisties Riga Summer School!

Aizmirsti par mācībām jautrajās SZF ballēs un pasākumos!

Satiec gaiteņos savus elkus un regulāri saņem viņu autogrāfus uz saviem darbiem!

Starpbrīžos atpūties ar draugiem ērtajos dīvānos!

Izliec enerģiju SZF basketbola, futbola vai florbola komandā!



Informācijas pārvaldība

Par valsts līdzekļiem

Par personiskajiem

līdzekļiem klātienes studijās

Par personiskajiem līdzekļiem

neklātienes studijās 
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CE atzīmi latviešu valodā un literatūrā, kā arī svešvalodā. Vērtējuma līmenis – A, B, C, D vai E.

Vidējās izglītības atestāta gada atzīmes (kam jābūt ne zemākām par 4 ballēm), ja esi beidzis vidusskolu līdz 2004. gadam, absolvējis ārzemēs vai ar īpašām vajadzībām.
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Socioloģija Komunikācijas zinātne Politikas zinātneCik šogad uzņemsim?

Ko vērtēsim?

SAZINIES!

UZZINI!

Par informācijas pārvaldību,
socioloģiju vai politiku:

Anete  

szf.biblio@lu.lv

+ 371 67140533

Par komunikāciju:

Sanita un Daiga
szf.kom@lu.lv

+371.67140411

LU_SZF

LU Sociālo zinātņu fakultāte

Seko mums līdzi arī
sociālajos tīklos:

Ieskaties arī mūsu mājaslapā szf.lu.lv



Un Tev ir pietiekami daudz iespēju to iegūt! Kā šīs iespējas palielināt? Piedalies un uzvari konkursā! Iesniedz mums savu: 

Mums ir pietiekami daudz budžeta vietu!

vai vairadošos darbuszinātniski pētniecisko darbu

un iegūsti papildus iestāšanās punktus! Par to, kur, kad un kā, lasi mūsu mājaslapas szf.lu.lv sadaļā „Topošajiem studentiem”!

Iespēju studēt par budžeta līdzekļiem vari iegūt, arī piedaloties ikgadējā Latvijas skolēnu zinātniskajā konferencē visc.gov.lv/intizglitiba/szpdarbs/pasakumi.shtml

Ja gadījumā uzreiz netiec budžetā, nenokar galvu, jo mums ir rotācija, kas nozīmē, ka ar labām sekmēm vari tikt budžetā jau stu diju otrajā gadā!

Studiju maksa mūsu fakultātē ir EUR 1707 gadā bakalaura līmeņa klātienes studijām.

mājaslapu/ blogu

Nāc ciemos 4. aprīlī plkst. 12:00 uz atvērto
durvju dienu!
Latvijas Universitāte Sociālo zinātņu fakultāte

Lomonosova ielā 1A 

szf@lu.lv, t. 6 7140233 Mēs Tevi gaidām!
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