
Mīti un patiesība
par LU un RPIVA pedagoģisko
studiju programmu apvienošanu

Studentus nevar vienkārši pārlikt no vienas 
augstskolas otrā. Notiek pielīdzināšana, kuras 
rezultātā students:
• vai nu kārto papildu eksāmenus un par to 
maksā,
• vai nu turpina studijas zemākā studiju kursā.

Ja studentam nāksies turpināt studijas zemākā 
studiju kursā un viņam piesķirts valsts galvotais 
kredīts, students zaudē viena gada naudu.

Studenti tiks pārcelti tajā pašā studiju kursā, un 
viņiem nebūs jāstudē zemākā studiju kursā.

Studentiem mainīsies docētāju sastāvs, 
mainīsies iesākto bakalaura un maģistra darbu 
vadītāji.

LU pārņem visu akadēmisko personālu. Tiek 
saglabāti tie paši bakalaura un maģistra darbu 
vadītāji.

Studentiem būs augstākas studiju maksas. 
Pateicoties salīdzinoši mazam un 
administratīvam slogam un efektīvai 
pārvaldībai, RPIVA var nodrošināt studiju 
maksas, kas ir zemākas par LU studiju maksām 
(gandrīz par 50%).

Studentu maksas netiks mainītas, studenti 
iegūs valstī vadošās augstskolas – Latvijas 
Universitātes diplomu. Līguma punkti par 
studiju maksām, budžeta vietām tiks pārņemti, 
kā arī tiks saglabāts princips, ka filiālēs maksā 
par 10% mazāk. 

Daudzi studenti zaudēs budžeta vietas, jo 
budžeta vietu skaits tiks samazināts un, visi 
studenti pēc 1. semestra tiks pakļauti vispārējai 
rotācijai.

LU pārņems RPIVA studiju līgumu punktus par 
studiju finansējumu, maksājumu grafiku.

Kas notiks ar studentiem, kas atrodas 
akadēmiskajā atvaļinājumā?

Līguma saistības ar studentiem, kuri atrodas 
akadēmiskajā atvaļinājumā, turpināsies.

Studiju līgumā studijas paredzētas noteiktās 
dienās, īpaši pielāgotas studentu vēlmēm 
(filiālēs - sestdienās). Turpmāk RPIVA 
studentiem nāksies pielāgoties citu augstskolu 
studiju grafikam vai pārtraukt studijas.

LU nodrošinās reģionu filiāļu darbību, un studiju 
organizēšanas kārtība paliks tā pati – 
sestdienas u. tml.
Arī citiem nepilna laika studentiem paliek tās 
pašas studiju dienas.

Dažiem studentiem nāksies izdarīt izvēli starp 
“turpināt studijas un pamest darbu” vai “turpināt 
strādāt un pamest studijas”.

Studiju organizēšanas kārtība paliks tā pati, 
lekcijas notiks tām paredzētajos laikos – 
sestdienās utml. 

RPIVA studentiem nebūs ERASMUS studiju 
apmaiņas programmu.

Būs, tikai līgumu ar partneraugstskolu slēgs jau 
LU.

Studentiem nebūs jākārto papildu eksāmeni, 
viņiem netiks prasīta papildu maksa.
LU pārņems programmas ar visiem tiem 
pašiem pasniedzējiem, kas ir RPIVA.
LUpārņems 18 RPIVA studiju programmas, 
četras programmas pārņems Jāzepa Vītola 
Latvijas Mūzikas akadēmija (mūzikas skolotājus 
un dejas pedagoģiju).


