
 

Saskaņā ar Augstskolu likuma Pārejas noteikumu 48. panta un 48.1.panta grozījumiem, kas 

stājas spēkā ar 2021. gada 23. jūniju, atsevišķu LU studiju virzienu un tajos iekļauto studiju 

programmu akreditācijas termiņi ir pagarināti: 

Studiju virziena "Dzīvās dabas zinātnes" un tajā iekļauto studiju programmu akreditācija spēkā līdz 
31.12.2023 

akadēmiskā bakalaura studiju programma Bioloģija 

kopīga (ar RTU) akadēmiskā bakalaura studiju 
programma 

Biotehnoloģija un bioinženierija 

akadēmiskā maģistra studiju programma Bioloģija 

doktora studiju programma Bioloģija 

 

Studiju virziena "Fizika, materiālzinātne, matemātika un statistika" un tajā iekļauto studiju 
programmu akreditācija spēkā līdz 31.12.2023 

akadēmiskā bakalaura studiju programma Fizika 

akadēmiskā bakalaura studiju programma Matemātika 

profesionālā bakalaura studiju programma Matemātiķis statistiķis 

akadēmiskā maģistra studiju programma Fizika 

akadēmiskā maģistra studiju programma Matemātika 

doktora studiju programma Fizika, astronomija un mehānika 

doktora studiju programma Matemātika 

  

Studiju virziena "Iekšējā drošība un civilā aizsardzība" un tajā iekļauto studiju programmu  
akreditācija spēkā līdz 31.12.2024 

pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības 
studiju programma 

Darba aizsardzība 

profesionālā bakalaura studiju programma Arodveselība un drošība darbā 

profesionālā maģistra studiju programma Darba vides aizsardzība un ekspertīze 

  

https://likumi.lv/ta/id/37967/redakcijas-datums/2021/06/23#p-785127
https://likumi.lv/ta/id/37967/redakcijas-datums/2021/06/23#p48.1


Studiju virziena "Ķīmija, ķīmijas tehnoloģijas un biotehnoloģija" un tajā iekļauto studiju programmu 
akreditācija spēkā līdz 31.12.2023 

akadēmiskā bakalaura studiju programma Ķīmija 

akadēmiskā maģistra studiju programma Ķīmija 

doktora studiju programma Ķīmija 

 
  

  

Studiju virziena "Vides aizsardzība" un tajā iekļauto studiju programmu  
akreditācija spēkā līdz 31.12.2024 

akadēmiskā bakalaura studiju programma Vides zinātne 

akadēmiskā maģistra studiju programma Vides zinātne 

doktora studiju programma Vides zinātne 

    

Studiju virziena "Izglītība, pedagoģija un sports" un tajā iekļauto studiju programmu  
akreditācija spēkā līdz 31.12.2024 

pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības  
studiju programma 

Pirmsskolas skolotājs 

pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības  
studiju programma 

Pirmsskolas izglītības skolotājs 

profesionālā bakalaura studiju programma Sākumizglītības skolotājs 

profesionālā bakalaura studiju programma 
Sākumskolas skolotājs ar tiesībām mācīt vienu 
priekšmetu pamatskolā 

profesionālā bakalaura studiju programma Skolotājs 

profesionālā bakalaura studiju programma Dabaszinātņu un informācijas tehnoloģijas skolotājs 

profesionālā bakalaura studiju programma Sociālais pedagogs 

profesionālā bakalaura studiju programma 
Izglītības darba vadītājs un viena mācību 
priekšmeta skolotājs 

akadēmiskā maģistra studiju programma Izglītības zinātnes 

akadēmiskā maģistra studiju programma Tehnoloģiju inovācijas un dizains izglītībai 

otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības Skolotājs 

profesionālā maģistra studiju programma Skolotājs 

profesionālā maģistra studiju programma Pedagoģija  

kopīga doktora studiju programma Izglītības zinātnes 

doktora studiju programma Pedagoģija 



Studiju virziena "Socioloģija, politoloģija, antropoloģija" un tajā iekļauto studiju programmu  
akreditācija spēkā līdz 31.12.2024 

akadēmiskā bakalaura studiju programma Socioloģija 

akadēmiskā bakalaura studiju programma Politikas zinātne 

akadēmiskā bakalaura studiju programma Eiropas integrācija un globālā attīstība 

akadēmiskā bakalaura studiju programma Kultūras un sociālā antropoloģija 

akadēmiskā maģistra studiju programma Diplomātija 

akadēmiskā maģistra studiju programma Politikas zinātne 

akadēmiskā maģistra studiju programma Socioloģija 

akadēmiskā maģistra studiju programma Kultūras un sociālā antropoloģija 

doktora studiju programma Politikas zinātne 

doktora studiju programma Socioloģija 

  

Studiju virziena "Reliģija un teoloģija" un tajā iekļauto studiju programmu  
akreditācija spēkā līdz 31.12.2023 

akadēmiskā bakalaura studiju programma Teoloģija un reliģiju zinātne 

akadēmiskā maģistra studiju programma Teoloģija 

doktora studiju programma Teoloģija un reliģiju zinātne 

  

Studiju virziena "Tulkošana" un tajā iekļauto studiju programmu  
akreditācija spēkā līdz 31.12.2024 

profesionālā maģistra studiju programma Konferenču tulkošana 

profesionālā maģistra studiju programma Rakstiskā tulkošana 

  

Studiju virziena "Valodu un kultūras studijas, dzimtās valodas studijas un valodu programmas" un 
tajā iekļauto studiju programmu akreditācija spēkā līdz 31.12.2024 

akadēmiskā bakalaura studiju programma Angļu filoloģija 

akadēmiskā bakalaura studiju programma Āzijas studijas 

akadēmiskā bakalaura studiju programma Baltu filoloģija 

akadēmiskā bakalaura studiju programma Franču filoloģija 

akadēmiskā bakalaura studiju programma Klasiskā filoloģija 



akadēmiskā bakalaura studiju programma Krievu filoloģija 

akadēmiskā bakalaura studiju programma Moderno valodu un biznesa studijas 

akadēmiskā bakalaura studiju programma Somugru studijas 

akadēmiskā bakalaura studiju programma Vācu filoloģija 

akadēmiskā maģistra studiju programma Angļu filoloģija 

akadēmiskā maģistra studiju programma Baltijas jūras reģiona studijas 

akadēmiskā maģistra studiju programma Baltu filoloģija 

akadēmiskā maģistra studiju programma Klasiskā filoloģija 

akadēmiskā maģistra studiju programma Krievu filoloģija 

akadēmiskā maģistra studiju programma Orientālistika 

akadēmiskā maģistra studiju programma Romāņu valodu un kultūru studijas 

akadēmiskā maģistra studiju programma Vācu filoloģija 

doktora studiju programma Literatūrzinātne, folkloristika un māksla 

doktora studiju programma Valodniecība 

    

Studiju virziena "Vēsture un filozofija" un tajā iekļauto studiju programmu  
akreditācija spēkā līdz 31.12.2023 

akadēmiskā bakalaura studiju programma Filozofija 

akadēmiskā bakalaura studiju programma Vēsture 

akadēmiskā maģistra studiju programma Filozofija 

akadēmiskā maģistra studiju programma Vēsture 

doktora studiju programma Filozofija 

doktora studiju programma Vēsture 

 

 

 


