
Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskolas RISEBA
Arhitektūras un dizaina departaments
Profesionālā maģistra studiju programma ARHITEKTŪRA
 
Profesionālā maģistra programma “Arhitektūra” veidota kā loģisks un kvalitatīvs turpinājums 
Augstskolā RISEBA īstenotajai akadēmiskā arhitektūras bakalaura studiju programmai, kas ļautu iegūt 
arhitekta serti�kātu un veidot patstāvīgu arhitekta praksi atbilstoši arhitektu serti�cēšanas 
noteikumiem LR.

Programma veidota ar mērķi nodrošināt studentiem profesionālā maģistra līmeņa izglītību un 
augstākā līmeņa profesionālo sagatavotību arhitektūrā un pilsētplānošanā, kā arī arhitektūras un 
pilsētplānošanas teorijas (zinātnes) jomā, attīstot šo zinātnes nozari, lai saglabātu un pilnveidotu 
Latvijas intelektuālo potenciālu atbilstoši mūsu valsts dalības prioritātēm ES un pasaulē 
notiekošajiem globalizācijas procesiem. Maģistra programma veidota atbilstoši Boloņas procesa 
standartiem kā pilna laika 2 gadu (4 semestru) apmācības process 80 kredītpunktu apjomā (120 
ECTS).

Studiju procesu nodrošina starptautisks un kvali�cēts pasniedzēju kopums: Dr.sc.admin. Iveta Ludviga, Dr.art. Astra 
Spalvēna, Dr.arh. Greg McDonald, Prof. Andres Alver, Mg.arh. Bart Melort, LZA Goda akadēmiķis, arhitekts Andris 
Kronbergs, Mg.arh. Dirk Jan Postel, Dr.arh. Ilze Paklone, Dr.iur. Jānis Rušenieks, Dr.geogr.c. Andis Kublačovs, Mg.ing. 
Hadley Barrett, Dr.arh. Jana Jākobsone, Dr.arch. Una Īle, Mg.arh. Egons Bērziņš, Mg.ing. Jānis Berķis, Mg.soc. Ivars 
Runģis un citi.

Iegūstamais grāds / kvali�kācija:
profesionālais maģistra grāds ARHITEKTŪRĀ / arhitekta profesionālā kvali�kācija
Studiju programmas apjoms: 80 kredītpunkti (120 ECTS)
Studiju forma / ilgums: pilna laika klātiene / 2 gadi
Studiju valoda: angļu

Pieteikšanās studijām līdz 2017. gada 10. februārim. 
Studiju sākums: 2017. gada 16. februāris.

Pilna laika studiju maksa: 6000 EUR / gadā.
Pilna laika studiju maksa ar atlaidi (20%) Latvijas pilsoņiem un pastāvīgajiem iedzīvotājiem: 4800 EUR / gadā. 
Atklājot profesionālo maģistra studiju programmu ARHITEKTŪRA, pirmajā gadā papildus tiek piešķirta 720 EUR atlaide 
"Jauna programma", kā arī 720 EUR atlaide (pirmajam studiju gadam) Augstskolas RISEBA bakalaura studiju 
programmas ARHITEKTŪRA absolventiem.

Studiju programma licencēta LR Izglītības un zinātnes ministrijā.
Studiju virziens “Arhitektūra un būvniecība” LR Izglītības un zinātnes ministrijā akreditēts līdz 2019. gada 3. decembrim.

www.architecture.riseba.lv / www.riseba.lv



Maģistra programmu veido sekojoši galvenie studiju bloki:
 Nozares studijas arhitektūras un pilsētplānošanas jomā - arhitektūras apjomu 
projektēšana un pētniecība pasaules tendenču un ilgtspējības kontekstā, pilsētu plānošana, ietverot 
pilsētplānošanas starptautiskās tendences, urbāno antropoloģiju, ekonomiskos aspektus, transporta 
un mobilitātes aspektus, pilsētplānošanas dokumentu izstrādes metodoloģiju, mantojuma jēdzienu 
plānošanas kopsakarā, ainavas un akvatektūras aspektus.
 Uzņēmējdarbība, vadībzinības un tiesisko attiecību studijas, BIM – būves informācijas 
modelēšana, ilgtspējīgas projektēšanas pamati (BREEAM un LEED standarti ) - tiesiskā regulējuma 
pamati, arhitektūras un plānošanas projektu vadības starptautiskā prakse, sociālais dialogs, 
uzņēmumu dibināšana un vadīšana.
 Izvēles studijas nozares kontekstā - jaunrades un nekonvencionālie pētnieciskie aspekti, 
mākslu studijas, valodas u.c.
 Prakse - iespējas maģistra studiju laikā praktizēties vadošajos Latvijas un ārvalstu arhitektūras 
birojos, valsts un pašvaldību institūcijās.

Studijas ietver obligāto studiju satura sadaļu, obligāto izvēles studiju satura sadaļu un brīvās izvēles studiju satura sadaļu. 
Studiju būtiska un vienojoša komponente ir maģistra darbs – tā kvalitatīvai izstrādei tiek izvēlēta tēma maģistra studijas 
uzsākot, tēma tiek pakāpeniski attīstīta trīs pirmajos semestros un noslēdzošais semestris tiek pilnībā veltīts augstvērtīga 
maģistra darba izstrādei.

Studiju darbs maģistra studijās organizēts pēc moduļu principa. Moduļa “Maģistra darbs” īpašā nozīme parādās arī 
iestāšanās nosacījumos kā prasība re�ektantam iesniegt maģistra darba temata priekšlikumu – projekta tēzes, kuras tiek 
apspriestas pārrunu pārbaudījuma laikā. Tēžu projekta esamība potenciāli ļauj plānot kārtējā studiju semestra saturu, jo 
tiek iegūta informācija par studentu interešu virzieniem, kas ļauj piesaistīt to realizēšanai atbilstošus docētājus.

Profesionālās maģistra studiju programmas „Arhitektūra” studiju moduļu plāns: 
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Studijas notiek RISEBA Arhitektūras un mediju centrā H2O 6 – mūsdienīgā studiju kompleksā ar auditorijām, izstāžu un 
konferenču telpām, projektēšanas un maketu darbnīcām, skaņas un video studijām un autorizētu Apple datorcentru.

www.architecture.riseba.lv / www.riseba.lv

Programmas mērķauditorija:
Augstskolas RISEBA profesionālās maģistra studiju programmas „Arhitektūra” primārā mērķauditorija 
ir Augstskolas RISEBA akadēmiskās inženierzinātņu bakalaura studiju programmas „Arhitektūra” 
absolventi. Maģistra programma būs potenciāli saistoša arī RTU arhitektūras bakalaura programmas 
absolventiem, kā arī Latvijas iedzīvotājiem, kuri ieguvuši arhitektūras bakalaura izglītību ārvalstīs un 
plaša ģeogrā�skā spektra ārvalstu studentiem.

Papildus nosacījumi:
 Personām, kurām akadēmiskais vai profesionālais bakalaura grāds arhitektūrā vai 
arhitekta profesionālā kvali�kācija ir iegūta programmās, kurās priekšmetu kopums atšķiras 
no Augstskolas RISEBA akadēmiskajā bakalaura programmā „Arhitektūra” apgūstamajiem 
(attiecīgi arī no arhitekta profesijas standartā noteiktām prasmēm un MK noteikumos Nr. 
194 noteiktajām zināšanām), pirms studiju uzsākšanas vai maģistra studiju programmas 
pirmā gada laikā ir papildus jāapgūst individuāli sagatavots izlīdzinošo studiju kursu 
modulis, kura apjomu nosaka konkrētā nepieciešamība un ir saskaņā ar spēkā esošajiem 
normatīvajiem dokumentiem.
 Ārvalstu pretendentu uzņemšana maģistra studiju programmā notiek Latvijas 
Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
 Plašāka informācija par pieteikšanos, iestāšanās nosacījumiem un studijām arī 
Augstskolas RISEBA mājaslapā: www.riseba.lv. 

Uzņemšanas nosacījumi:
Imatrikulācijai Augstskolas RISEBA profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programmā 
„Arhitektūra” paredzēts uzņemt personas, kas atbilst šādiem nosacījumiem:
 • ir iegūts akadēmiskais bakalaura vai profesionālais bakalaura grāds arhitektūrā vai šim grādam 
pielīdzināma izglītība;
 • ir nokārtots iestājpārbaudījums angļu valodā (iestājpārbaudījums nav jākārto, ja reflektants 
uzrāda derīgu IELTS (ar vērtējumu vismaz 6.5) vai kādu citu starptautiski atzītu serti�kātu, kurš 
apliecina angļu valodas zināšanas prasmes, kā arī, ja iepriekšējās izglītības pamatvaloda bijusi angļu; 
ja nav attiecīga serti�kāta, jākārto Augstskolas RISEBA organizēts angļu valodas eksāmens;
 • ir veiktas pārrunas (CV un portfolio skate, kā arī maģistra darba temata pieteikuma izvērtēšana) 
ar programmas direktora izveidotu pārbaudījuma komisiju.

Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola RISEBA
Adrese: Meža iela 3, Rīga, LV-1048
Fakss: + 371 67 500 252
Tālrunis: + 371 67 500 265
E-pasts: riseba@riseba.lv

RISEBA Arhitektūras un mediju centrs H2O 6 / www.h2o6.lv
Arhitektūras un dizaina departaments
Adrese: Durbes iela 4, Rīga, LV-1007
Tālrunis: + 371 29 349 122
E-pasts: info@riseba.lv


