
 

 

Dzimšanas datums: 

Datums: Reģistrācijas  Nr.: 

Aizpildīt zilās krāsas laukus, saglabāt PDF formātā, elektroniski parakstīt un nosūtīt e-pastā
vai izdrukāt un iesniegt papīra veidā! 

Personas kods: 

Dzimums: Vīrietis 

 Uzvārds: 

Sieviete 

DEKLARĒTĀ ADRESE Indekss: 

Iela, māja, dzīvoklis: 

Pilsēta, pagasts, ciems: 

Novads, valsts: 

Mobilā tālruņa numurs:

Izglītības programmas veids: vidējā profesionālā 

1.līmeņa profesionālā augstākā bakalaura bakalaura profesionālā 

maģistra maģistra profesionālā 

2.līmeņa  profesionālā augstākā

ārpus formālās izglītības apgūtās zināšanas, prasmes un kompetences

iepriekšējā izglītībā sasniegtos studiju rezultātus

profesionālajā pieredzē iegūtās zināšanas, prasmes un kompetences

Ārpus formālās izglītības apgūto vai profesionālajā pieredzē iegūto kompetenču 
un  iepriekšējā izglītībā sasniegtu studiju rezultātu atzīšanai 

IESNIEGUMS

Mobilā telefona Nr:

LŪDZU ATZĪT

Iegūtas laika posmā no: līdz:

Vieta un izglītības iestādes nosaukums, kurā programma apgūta, programmas nosaukums, vai institūcija kurā iegūta profesionālā pieredze:

Latviešu valodā: Angļu valodā:

rezidentūras doktorantūras 

tālākizglītības profesionālās pilnveides

e-pasta adrese:

Oficiālā elektroniskā adrese:

 Vārds: 

turpinājums nākamajā lapaspusē ...



SNIEGTO ZIŅU PATIESUMU APLIECINU: 
datums. mēnesis. gads Paraksts: 

SASNIEGTOS REZULTĀTUS VĒLOS ATZĪT:      Studiju programmas nosaukums un veids

Kursa kods Kursa Nosaukums 

Maksa par studiju kursu atzīšanu: Summa cipariem: 

Summa vārdiem: 

Dokumentus pieņēma un pārbaudīja: 
datums. mēnesis. gads Vārds Uzvārds 

Piekrītu manu personas datu apstrādei LU studiju procesa nodrošināšanai un administrēšanai, statistikas 
vajadzībām un arhīva fonda veidošanai. Apliecinu, ka esmu iepazinies (-usies) ar Ārpus formālās izglītības apgūto 
vai profesionālajā pieredzē iegūto kompetenču un iepriekšējā izglītībā sasniegtu studiju rezultātu atzīšanas kārtību

Atzīšanas lēmumu vēlos saņemt:

Ar e-pasta vēstuli Uz oficiālo elektronisko adresi Personīgi ierodoties LU  Pa pastu

Izsniegšanas datums Dokuments apliecina

Sasniegto rezultātu atbilstības pamatojums attiecīgās studiju programmas vai tās daļas prasībām:

Atzīšanas mērķis:

Apgūtās zināšanas, prasmes un kompetences un iepriekšējā izgītībā sasniegtie studiju rezultāti:

Kredītpunkti 

Kredītpunkti kopā: 

 Nosaukums

Ja nepieciešams pievienot papildus dokumentus, iesniegumam pievieno sarakstu ar dokumentiem un atsevišķas lapas
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