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APSTIPRINĀTS
RISEBA Senāta sēdē
10.10.2018., Prot. Nr. 18/1.1-07/07

UZŅEMŠANAS NOTEIKUMI
(2019./2020. studiju gadam)
Lietotie termini
Reflektants – persona, kura pretendē uz Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskolas
„RISEBA” (turpmāk tekstā - Augstskola RISEBA) izsludināto studiju vietu.
Pamatstudijas – studijas akadēmiskajā vai profesionālajā bakalaura studiju programmā, pēc
vidusskolas absolvēšanas.
Augstākā līmeņa studijas – studijas akadēmiskajā vai profesionālajā maģistra studiju
programmā pēc pamatstudiju absolvēšanas vai studijas doktorantūrā pēc maģistra studiju
absolvēšanas.
Papildu uzņemšana – uzņemšana brīvajās studiju vietās pēc konkursa termiņa beigām.
Studiju līgums par izglītības iegūšanu – līgums, kurš tiek noslēgts starp Augstskolu
RISEBA un reflektantu par studijām.
Elektroniskā pieteikšanās – pieteikšanās pamatstudiju programmā (bakalaura studiju
programmā) izmantojot e-pakalpojumu „vienotā pieteikšanās pamatstudiju programmās”
(VUPP) portālā www.latvija.lv/studijas. Pieteikšanās pamatstudiju programmām ārpus VUPP
konkursa vai augstākā līmeņa studijām, aizpildot elektronisko pieteikumu
riseba.dreamapply.com. .
RISEBA finansētā budžeta vieta – studiju vieta, kas tiek segta no Augstskolas RISEBA
finanšu līdzekļiem.
Imatrikulācija – reflektanta ierakstīšana augstskolas studējošo sarakstā, izpildot visas
Augstskolas RISEBA uzņemšanas noteikumu prasības un veicot pirmo studiju maksas
maksājumu studiju līgumā norādītajā termiņā.
Profilējošie mācību priekšmeti – mācību priekšmeti, kuru gala vērtējumi tiek ņemti vērā
aprēķinot konkursa ranga lielumu konkrētajā pamatstudiju programmā.
1. Vispārējie jautājumi
1.1. Uzņemšanas noteikumi reglamentē uzņemšanas kārtību
pamatstudiju un augstākā līmeņa studiju programmās Rīgā.

Augstskolā

RISEBA

1.2. Uzņemšanas noteikumi izstrādāti saskaņā ar Augstskolu likuma 46. pantu, 2006. gada
10. oktobrī izdotiem Ministru kabineta noteikumiem Nr.846 „Noteikumi par prasībām,
kritērijiem un kārtību uzņemšanai studiju programmās” un Augstskolas RISEBA
Studiju nolikumu.
1.3. Tiesības studēt augstskolā RISEBA ir katram Latvijas Republikas pilsonim un
personām, kurām ir Latvijas Republikas izdota nepilsoņa pase, kā arī ārvalstniekiem un
citām personām, kurām ir izsniegtas pastāvīgās vai termiņuzturēšanās atļaujas (izņemot
studijām tālmācības studiju programmās). Ārvalstniekiem, kuri piesakās studijām
tālmācībā, nav nepieciešamas pastāvīgās vai termiņuzturēšanās atļaujas (augstskolā
RISEBA ierodas klātienē tikai uz noslēguma darba aizstāvēšanu).
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1.4. Lai studētu Augstskolā RISEBA, nepieciešams Latvijā atzīts un dokumentāli apliecināts
dokuments par pabeigtu vidējo vai augstāko izglītību, vai arī par studijām citā
augstskolā, kā arī jāizpilda Uzņemšanas noteikumi.
1.5. Tiesības studēt un saņemt Augstskolas RISEBA pakalpojumus Latvijas Republikā ir
vienādas Latvijas un citu valstu pilsoņiem.
1.6. Lai sniegtu iespēju iegūt augstāko izglītību nevienlīdzīgas sociālās situācijas dēļ,
RISEBA piedāvā plašu atlaižu klāstu studiju maksai (skat. Noteikumi par studiju maksas
atlaižu piemērošanu).
1.7. Studiju programmā imatrikulēti tiek reflektanti, kuri sekmīgi izpildījuši visas
Uzņemšanas noteikumu prasības.
1.8. Reflektantu uzņemšanu Augstskolā RISEBA organizē ar rektora rīkojumu noteikta
Uzņemšanas komisija, kura darbojas saskaņā ar Uzņemšanas komisijas nolikumu.
1.9. Visa informācija par uzņemšanas procesu, atlases kritērijiem un uzņemšanas
noteikumiem reflektantiem ir pieejama Augstskolas RISEBA Klientu apkalpošanas
centrā un interneta mājas lapā.
1.10. Noteikumus un tā grozījumus apstiprina Augstskolas RISEBA Senāts.
1.11. Reflektantu reģistrācija un uzņemšana pamatstudiju vai augstākā līmeņa studiju
programmās tiek or..ganizēta divas reizes gadā – vasaras un ziemas periodā.
2. Pieteikšanās un reģistrācija studijām
2.1. Reflektantu uzņemšana pamatstudijās pirmajā gadā pēc vidējās izglītības iegūšanas tiek
uzsākta saskaņā ar MK noteikto reflektantu reģistrācijas sākuma termiņu.
2.2. Reflektantu, kuri vidējo vai augstāko izglītību ieguvuši iepriekšējos gados, reģistrācija
un uzņemšana notiek visu studiju gadu.
2.3. Reflektantus uzņem sekojošās pamatstudiju un augstākā līmeņa studiju programmās:
2.3.1. Akadēmiskā bakalaura studiju programmās:
2.3.1.1. Arhitektūra (angļu valodā);
2.3.1.2. Biznesa psiholoģija (latviešu valodā);
2.3.1.3. Jaunu uzņēmumu izaugsme un finansēšana (latviešu valodā).
2.3.2. Profesionālā bakalaura studiju programmās:
2.3.2.1. Audiovizuālā mediju māksla (latviešu valodā):
2.3.2.1.1. Kvalifikācija televīzijas režisors;
2.3.2.1.2. Kvalifikācija televīzijas operators;
2.3.2.1.3. Kvalifikācija scenārists;
2.3.2.1.4. Kvalifikācija televīzijas un kino producents.
2.3.2.2. Biznesa vadība digitālā vidē (latviešu valodā);
2.3.2.2.1. Kvalifikācija elektroniskās komercijas speciālists.
2.3.2.3. Eiropas biznesa studijas (angļu valodā);
2.3.2.3.1. Kvalifikācija uzņēmuma un iestāžu vadītājs:
2.3.2.3.1.1. Specializācija biznesa vadība;
2.3.2.3.1.2. Specializācija jaunu uzņēmumu izaugsme;
2.3.2.3.1.3. Specializācija digitālais mārketings;
2.3.2.3.1.4. Specializācija biznesa psiholoģija.
2.3.2.4. Sabiedrisko attiecību un reklāmas menedžments (latviešu valodā):
2.3.2.4.1. Kvalifikācija sabiedrisko attiecību menedžeris;
2.3.2.4.2. Kvalifikācija reklāmas menedžeris;
2.3.2.4.2.1. Specializācija publisko pasākumu producents.
2.3.2.5. Uzņēmējdarbības vadība (latviešu valodā).
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2.3.2.5.1. Kvalifikācija uzņēmējdarbības vadītājs:
2.3.2.5.1.1. Specializācija biznesa vadība;
2.3.2.5.1.2. Specializācija mārketings;
2.3.2.5.1.3. Specializācija loģistika.
2.3.3. Akadēmiskā maģistra studiju programmās:
2.3.3.1. Jaunie mediji un audiovizuālā māksla (angļu valodā):
2.3.3.1.1. Specializācija audiovizuālā mediju māksla;
2.3.3.1.2. Specializācija multimediju skatuves māksla;
2.3.3.1.3. Specializācija digitālā māksla;
2.3.3.1.4. Specializācija skaņas māksla un elektroniskā mūzika.
2.3.3.2. Lielo datu analīze (latviešu un angļu valodā).
2.3.4. Profesionālā maģistra studiju programmās:
2.3.4.1. Arhitektūra (angļu valodā):
2.3.4.1.1. Arhitekta profesionālā kvalifikācija.
2.3.4.2. Uzņēmējdarbības vadība (latviešu valodā);
2.3.4.3. Sabiedrisko attiecību vadība (latviešu un angļu valodā):
2.3.4.3.1. Kvalifikācija sabiedrisko attiecību struktūrvienības vadītājs.
2.3.4.4. Starptautiskais bizness (angļu valodā).
2.3.4.4.1. Kvalifikācija uzņēmuma un iestāžu vadītājs:
2.3.4.4.1.1.
Specializācija finanšu vadība.
2.3.4.4.2. Kvalifikācija projekta vadītājs;
2.3.4.4.3. Kvalifikācija personāla vadītājs.
2.3.4.5. Starptautiskās finanses (latviešu un angļu valodā);
2.3.4.6. Projekta vadība (latviešu valodā):
2.3.4.6.1. Kvalifikācija projekta vadītājs.
2.3.4.7. Personāla vadība (latviešu valodā):
2.3.4.7.1. Kvalifikācija personāla vadītājs.
2.3.4.8. Veselības vadība (latviešu un angļu valodā):
2.3.4.8.1. Kvalifikācija uzņēmumu un iestāžu vadītājs.
2.3.4.9. Vadības psiholoģija un supervīzija (latviešu valodā):
2.3.4.9.1. Kvalifikācija supervizors/konsultants pārraugs;
2.3.4.10. Biznesa stratēģiskā vadība (latviešu valodā);
2.3.4.11. Vadība un administrēšana (MBA) (angļu valodā);
2.3.5. Kopīgā doktora studiju programmā „Biznesa vadība” (latviešu un angļu valodā).
2.4. Reģistrējoties studijām, reflektants iesniedz šajos noteikumos un to pielikumos noteiktos
dokumentus uzņemšanai studiju programmā, kā arī veic reģistrācijas maksu un uzrāda
maksājuma uzdevumu – EUR 30.00 vai ārvalstniekiem EUR 200.00. Gadījumos, kad
ārvalstu reflektants iepriekšējo izglītību ieguvis RISEBA, t.i. profesionālās vidusskolas
„VICTORIA” vai RISEBA bakalaura studiju programmu absolvents, reģistrācijas maksa
piesakoties nākamā līmeņa studiju programmām ir EUR 50.00.
2.5. Dokumentus reflektants iesniedz personīgi. Ja reflektants dokumentus nevar iesniegt
personīgi, to var izdarīt cita persona, kura uzrāda notāra apstiprinātu pilnvaru vai kurai
iepriekš noformēts reflektanta mutvārdu pilnvarojums uz vietas Augstskolā RISEBA.
2.6. Reflektanti, kuri iepriekšējo izglītību ieguvuši Latvijas Republikā, reģistrēties
pamatstudijām noteiktā termiņā var elektroniski, izmantojot e-pakalpojumu „vienotā
pieteikšanās pamatstudiju programmās” (VUPP) portālā www.latvija.lv/studijas.
Elektroniskais pieteikums jāapstiprina, personīgi ierodoties kādā no vienotās
uzņemšanas punktiem, līdzi ņemot personas apliecinošu dokumentu un vispārējo vidējo
vai profesionālo vidējo izglītību apliecinošu dokumentu oriģinālus, kā arī centralizēto
eksāmenu (turpmāk tekstā – CE) sertifikātu oriģinālus. Reģistrēties pamatstudijām ārpus
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VUPP konkursa termiņa vai augstākā līmeņa studijām var aizpildot elektronisko
pieteikumu riseba.dreamapply.com.
2.7. Reflektanti, kuri iepriekšējo izglītību ieguvuši ārpus Latvijas Republikas, reģistrēties
pamatstudijām vai augstākā līmeņa studijām var elektroniski, izmantojot pieteikšanās
portālu DreamApply: riseba.dreamapply.com.
2.8. Reflektantu atlases kritēriji pamatstudijām:
2.8.1. vidējās vai vidējās profesionālās izglītības dokuments – atestāts par izglītības
iegūšanu un sekmju izraksts;
2.8.2. centralizēto eksāmenu sertifikāti latviešu valodā, angļu valodā un noteiktos
gadījumos matemātikā (atkarībā no studiju programmas uzņemšanas kritērijiem).
2.8.3. Tiem reflektantiem, kuri nav kārtojuši CE angļu valodā (skat.2.9.punktu) vai
nevar uzrādīt derīgu 2.10. punktā minētu starptautiskās testēšanas institūcijas
atzītu angļu valodas prasmju sertifikātu, kārto RISEBA angļu valodas
iestājpārbaudījumu (skat. 2.11. punktu).
2.9. Reģistrējoties pamatstudijām, atbilstoši LR Augstskolu likuma 46 (3) pantam CE
sertifikāti netiek ņemti vērā sekojošos gadījumos:
2.9.1. personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2004.gadam;
2.9.2. personām, kuras ieguvušas izglītību ārvalstīs;
2.9.3. personām ar īpašām vajadzībām, iesniedzot apstiprinošu dokumentu par
atbrīvošanu no CE kārtošanas, pamatojoties uz 11.03.2003. MK Noteikumiem Nr.
112 Kārtība, kādā izglītojamie atbrīvojami no noteiktajiem valsts
pārbaudījumiem;
2.9.4. 2.9.1. – 2.9.3. punktā minētajos gadījumos, CE prasības tiek aizstātas ar atestāta
attiecīgo priekšmetu atzīmēm.
2.10. Angļu valodas centralizēto eksāmenu ir tiesības aizstāt ar starptautiskas institūcijas –
IELTS, TOEFL, PTE General, Cambridge English vai ECL English testa rezultātiem
saskaņā ar 29.09.2015. MK noteikumiem Nr.543, Noteikumi par svešvalodas
centralizētā eksāmena vispārējās vidējās izglītības programmā aizstāšanu ar
starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījumu svešvalodā (skat.24. un 25.
pielikumus).
2.11. Reflektantu uzņemšana pamatstudiju programmās notiek konkursa kārtībā, ņemot vērā
katras studiju programmas definēto profilējošo mācību priekšmetu (sk. 1. – 8.
pielikumu) vidējo atzīmi un definēto CE vērtējumu rezultātus. Atsevišķos gadījumos
jākārto iestājpārbaudījums:
 iestājpārbaudījums zīmēšanā un kompozīcijā bakalaura studiju programmā
“Arhitektūra”. Iestājpārbaudījuma nosacījumus regulē Zīmēšanas un kompozīcijas
iestājpārbaudījuma nolikums. Iestājpārbaudījums zīmēšanā nav jākārto, ja apgūti
Augstskolas RISEBA sagatavošanās kursi zīmēšanā un sekmīgi nokārtots tā gala
pārbaudījums;
LR pilsoņiem un pastāvīgajiem iedzīvotājiem iestājpārbaudījuma darbs “Zīmēšanā
un kompozīcijā” sastāv no diviem uzdevumiem, kas izpildāmi klātienē uzņemšanas
komisijas izsludinātā datumā un laikā:
1. Ģeometrisku formu grupa.
2. Telpiska objekta kompozīcija atbilstoši darba uzdevumam.
Plašāk ar iestājpārbaudījuma saturu un vērtēšanas kritērijiem var iepazīties
Zīmēšanas un kompozīcijas iestājpārbaudījuma nolikumā.
Ārvalstu reflektantiem atbilstoši izziņotajam termiņam elektroniski jāiesūta digitāls
portfolio (norādot interneta saiti vai atsūtot pdf (apjomā līdz 5 MB) programmas
direktoram (-ei).
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Portfolio sastāvs:
1. Divu telpisku ģeometrisku formu vai priekšmetu grupas akadēmisko
zīmējumu, kas izpildīti brīvrokas grafīta zīmuļa tehnikā uz A2 formāta rasēšanas
papīra, dokumentācija.
2. Brīvā maketēšanas tehnikā izpildītas telpiska objekta kompozīcijas
fotofiksācija – dokumentācija, kas papildināta ar skaidrojošu, autora ieceri
raksturojošu aprakstu angļu valodā (A4 lapa, ne vairāk kā 1800 zīmes ar atstarpēm).
Pēc reflektanta izvēles portfolio var pievienot arī citus kandidāta iepriekšējo radošo
darbību, pieredzi un spējas raksturojošus darbus dažādās tehnikās, piemēram,
gleznošana, fotogrāfija, grafikas dizains un video, vides vai interjera dizaina un
arhitektūras projekti u.c.
 iestājpārbaudījums angļu valodā. Iestājpārbaudījuma nosacījumus regulē Angļu
valodas iestājpārbaudījuma nolikums. Iestājpārbaudījums jākārto, ja CE rezultāts
angļu valodā ir zemāks par B2 līmeni. Iestājpārbaudījums angļu valodā nav jākārto
reflektantiem, kuri CE angļu valodā ieguvuši B2 vai augstāku novērtējumu,
iepriekšējo izglītību apguvuši angļu valodā vai uzrāda pozitīvu IELTS (ar
vērtējumu vismaz 6) vai TOEFL (ar vērtējumu vismaz 500) sertifikātu;
 radošais
iestājpārbaudījums.
Iestājpārbaudījuma
nosacījumus
regulē
Iestājpārbaudījuma nolikums „Audiovizuālā mediju mākslā”. Reflektantiem
jāraksta eseja (izvēloties vienu no vairākām piedāvātajām tēmām) Augstskolā
RISEBA. Reizē ar eseju, reflektants papildus var iesniegt arī savu radošo darbu
portfolio (nav obligāts), kas var paaugstināt radošā iestājpārbaudījuma rezultātus.
Radošo portfolio var iesniegt digitālā formā, nosūtot uz e-pastiem:
riseba@riseba.lv, ja reflektants piesakās studijām elektroniski vai uz
janis.holsteins@riseba.lv un aigars.ceplitis@riseba.lv, vai iesniedzot uzņemšanas
komisijā:
Video: (kopējais garums nepārsniedz 30 min), var tikt lejupielādēts VIMEO vai
YouTube vai nosūtīts uz augstāk norādītajiem e-pastiem .flv formātā vai iesniegts
DVD diskā;
Fotogrāfijas: ne vairāk kā 10 attēli vienai tēmai, melnbaltas vai krāsainas, ar vai bez
komentāriem. Var tikt nosūtītas uz augstāk norādītajiem e-pastiem PDF Portfolio
formātā vai DVD diskā. Var tikt iesniegtas arī fotogrāfijas, kas pierāda „radošu”
darbošanos citās, ne tikai audiovizuālā jomā (gleznošana, tēlotājmāksla, arhitektūra,
tērpu dizains u.c.);
Scenārijs vai jebkurš cits radošs rakstu darbs (nepārsniedzot 100 lpp.). Var tikt
iesniegts digitālā vai drukātā formā.


Reflektantiem, kuri iepriekšējo izglītību ieguvuši ārvalstīs, CE vērtējumi nav
nepieciešami, bet jākārto Augstskolas RISEBA uzņemšanas tests (RISEBA
admission test) programmas īstenošanas valodā (skat.23.pielikumu)

2.12. Katru studiju gadu ar rektora rīkojumu pamatstudijās tiek noteikts Augstskolas RISEBA
finansēto budžeta vietu skaits; konkursu uz budžeta vietām reglamentē nolikums par
konkursu uz studiju maksas atlaidēm. Pieteikšanās budžeta vietām notiek, izmantojot
elektronisko e-pakalpojumu www.latvija.lv.
2.13. Reflektanti piedalās konkursā ar CE un iestājpārbaudījumu (ja tādi ir paredzēti)
vērtējumiem. Konkursa ranga noteikšanai CE procentu vidējās vērtības no visām
vērtējuma sadaļām reizina ar atbilstošiem svara koeficientiem un summē. Atzīmju
minimālais vērtējums ir 8 balles, CE angļu valodā no 80%, CE latviešu valodā no 70%,
CE matemātikā no 62%.
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2.14. Konkursa rezultāti par budžeta vietu piešķiršanu tiek paziņoti pēc vienotās pieteikšanās
pamatstudiju programmās pirmās kārtas noslēgšanās.
2.15. Augstskolas RISEBA pielīdzinātie vērtējumi:
Valodas
Atzīme Atzīme 5
CE
prasmju
10 ballu
ballu
līmenis
līmenis
sistēmā
sistēmā (līdz 2011.g)

(līdz 2015.g.)

10
9
8
7
6
5
4

5
4
3
-

A
B
C
D
E
-

C2 - C1
B2
B1
A2
A1

Valodas prasmju
Kopprocents
līmenis
(no 2016.g.)

C2
C1
B2
B1
-

100
95
80
60
-

2.16. Reģistrējoties maģistra studijām, jāiesniedz 9. – 21. pielikumā minētie dokumenti,
bakalaura izglītības diploma un tā pielikuma kopija (uzrādot dokumenta oriģinālu).
2.17. Reģistrējoties augstākā līmeņa studijām, personām, kurām bakalaura grāds iegūts citās
zinātņu nozarēs (ne sociālajās vai citās radniecīgajās zinātnēs), pirms studiju uzsākšanas
vai pirmā studiju gada laikā jāapgūst izlīdzinošais studiju kursu modulis 10 KP apjomā
(ievadmodulis). Ievadmoduļa nepieciešamību un kursu apjomu KP izvērtē programmas
direktors atkarībā no iepriekš iegūtās izglītības satura un darba pieredzes.
2.18. Reģistrējoties doktora studijām, jāiesniedz 22. pielikumā minētie dokumenti, maģistra
izglītības diploma un tā pielikuma kopija (uzrādot dokumenta oriģinālu), referāts par
promocijas darba tēmu un derīgs starptautiski atzīts angļu valodas zināšanu prasmju
apliecinošs sertifikāts (IELTS ar vērtējumu vismaz 6.5, vai 24. pielikumā minēts
ekvivalents), ja iepriekšējās izglītības pamatvaloda nav bijusi angļu valodā.
2.19. Reģistrējoties pamatstudiju vai augstākā līmeņa nepilna laika tālmācības studijām
atrodoties ārzemēs, izmanto elektronisko pieteikumu riseba.dreamapply.com un tā
pielikumā pievieno notariāli apstiprinātās izglītības dokumentu kopijas (iepriekš
aizpildot elektronisko pieteikumu).
2.20. Kopīgā doktora studiju programmā konkursa rezultātu nosaka, izvērtējot reflektanta
profesionālo darbību un līdz šim iegūto izglītību, zinātniskā referāta kvalitāti.
2.21. Ja notikusi uzvārda maiņa, papildus iesniedzamajiem dokumentiem, iesniedz uzvārda
maiņas apliecinošu dokumentu.
2.22. Ārvalstu reflektantiem, kuri nav ES/EEZ vai Šveices Konfederācijas valstu pilsoņi,
papildus iesniedzamajiem dokumentiem jāiesniedz termiņuzturēšanās atļauja LR,
izņemot ārvalstu reflektantus, kuri piesakās studijām tālmācībā. Ārvalstu reflektantiem
no ES/EEZ un Šveices Konfederācijas valstīm, 3 mēnešu laikā jāreģistrējas Pilsonības
un migrācijas lietu pārvaldē, ja ārvalstnieks Latvijā uzturēsies vairāk kā 3 mēnešus.
2.23. Ja reflektants iepriekšējo izglītību vai grādu ieguvis ārvalstīs, izglītības dokumentiem
pievieno Akadēmiskās informācijas centra izziņu par izglītības atzīšanu un
pielīdzināšanu Latvijas izglītības līmenim.
2.24. Pieteikšanās studijām vēlākos studiju posmos (2., 3., 4. kursā) notiek saskaņā ar
Augstskolu likumu, Augstskolas RISEBA Satversmi un citiem normatīvajiem
dokumentiem, tajā skaitā Augstskolas RISEBA nolikumu par studiju uzsākšanu vēlākos
studiju posmos.
2.25. Ja reflektants, piesakoties studijām, vēlas, lai tiktu izvērtētas un atzītas viņa iepriekšējā
profesionālajā pieredzē, ārpus formālās izglītības vai ikdienas mācīšanās rezultātā
6
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iegūtās kompetences, izglītības dokumentiem pievieno pierādījumus, atbilstoši
2018.gada 14.augusta Ministru kabineta noteikumiem Nr.505.
3. Uzņemšanas rezultāti un imatrikulācija
3.1. Uzņemšanas rezultāti pamatstudijās tiek paziņoti ar e-pakalpojuma „Vienotā
pieteikšanās pamatstudiju programmās” starpniecību, saņemot apstiprinājuma tekstu
sms vai e-pasta veidā.
3.2. Pēc „Vienotās uzņemšanas pamatstudiju programmās” konkursa noslēgšanās, izturot
konkursu un iegūstot studiju vietu Augstskolas RISEBA pamatstudiju programmā,
reflektantam jāierodas Augstskolā RISEBA slēgt studiju līgumu, līdzi ņemot vidējo
vispārējo vai vidējo profesionālo izglītību apliecinošo dokumentu kopijas un 1. – 8.
pielikumā minētos dokumentus (uzrādot dokumenta oriģinālu).
3.3. Uzņemšanas rezultātus augstākā līmeņa studijām nosaka un apstiprina Uzņemšanas
komisija. Uzņemšanas rezultāti tiek izziņoti piecu dienu laikā pēc konkursa noslēguma
dienas.
3.4. Pamatojoties uz konkursa rezultātiem, reflektanti noteiktajā termiņā slēdz studiju līgumu
par izglītības iegūšanu ar Augstskolu RISEBA.
3.5. Ar Augstskolas RISEBA rektora rīkojumu studējošo sarakstā (imatrikulēti) tiek ierakstīti
sekojoši reflektanti:
a) kuri izturējuši konkursu un/vai nokārtojuši iestājpārbaudījumus;
b) noslēguši studiju līgumu par izglītības iegūšanu vai doktora grāda iegūšanu;
c) kuri studiju līgumā noteiktajā termiņā samaksājuši pirmo studiju maksas
maksājumu.
3.6. Ar rektora rīkojumu ik gadu tiek noteikts vietu skaits katrā programmā, formā un nodaļā.
3.7. Ja studiju programmā reģistrējušos reflektantu skaits ir mazāks nekā rīkojumā noteiktais
studiju vietu skaits, Augstskola RISEBA var izsludināt papildus uzņemšanu.
3.8. Uzņemšanas komisijas lēmumu par konkursa rezultātiem var apstrīdēt 3 darba dienu
laikā, iesniedzot iesniegumu Augstskolas RISEBA rektoram. Augstskolas RISEBA
rektora pieņemto lēmumu persona var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likuma
noteiktajā kārtībā.
3.9. Informācija par pieteikšanos studijām un piedāvātajām studiju programmām pieejama —
Augstskolas RISEBA Klientu apkalpošanas centrā, tālr.: 67500265; e-pasts:
riseba@riseba.lv; info@riseba.lv, kā arī Augstskolas RISEBA mājas lapā
www.riseba.lv.
3.10. Šiem noteikumiem pievienoti šādi pielikumi:
3.10.1. Pielikums Nr.1 – Akadēmiskā bakalaura studiju programma „Arhitektūra”;
3.10.2. Pielikums Nr.2 – Akadēmiskā bakalaura studiju programma „Biznesa psiholoģija”;
3.10.3. Pielikums Nr.3 – Akadēmiskā bakalaura studiju programma „Jaunu uzņēmumu ekonomika
un finansēšana”;
3.10.4. Pielikums Nr.4 – Profesionālā bakalaura studiju programma „Audiovizuālā mediju
māksla”;
3.10.5. Pielikums Nr.5 – Profesionālā bakalaura studiju programma „Biznesa vadība digitālā
vidē”;
3.10.6. Pielikums Nr.6 – Profesionālā bakalaura studiju programma „Eiropas biznesa studijas”;
3.10.7. Pielikums Nr.7 – Profesionālā bakalaura studiju programma „Sabiedrisko attiecību un
reklāmas menedžments”;
3.10.8. Pielikums Nr.8 – Profesionālā bakalaura studiju programma „Uzņēmējdarbības vadība”;
3.10.9. Pielikums Nr.9 – Akadēmiskā maģistra studiju programma „Jaunie mediji un audiovizuālā
māksla”;
3.10.10. Pielikums Nr.10 – Akadēmiskā maģistra studiju programma „Lielo datu analīze”;
3.10.11. Pielikums Nr.11 – Profesionālā maģistra studiju programma „Arhitektūra”;
7
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3.10.12. Pielikums Nr.12 – Profesionālā maģistra studiju programma „Uzņēmējdarbības vadība”;
3.10.13. Pielikums Nr.13 – Profesionālā maģistra studiju programma „Sabiedrisko attiecību
vadība”;
3.10.14. Pielikums Nr.14 – Profesionālā maģistra studiju programma „Starptautiskais bizness”;
3.10.15. Pielikums Nr.15 – Profesionālā maģistra studiju programma „Starptautiskās finanses”;
3.10.16. Pielikums Nr.16 – Profesionālā maģistra studiju programma „Projekta vadība”;
3.10.17. Pielikums Nr.17 – Profesionālā maģistra studiju programma „Personāla vadība”;
3.10.18. Pielikums Nr.18 – Profesionālā maģistra studiju programma „Veselības vadība”;
3.10.19. Pielikums Nr.19 – Profesionālā maģistra studiju programma „Vadības psiholoģija un
supervīzija”;
3.10.20. Pielikums Nr.20 – Profesionālā maģistra studiju programma „Biznesa stratēģiskā
vadība”;
3.10.21. Pielikums Nr.21 – Profesionālā maģistra studiju programma „Vadība un administrēšana”;
3.10.22. Pielikums Nr.22 – Kopīgā doktora studiju programmā „Biznesa vadība”;
3.10.23. Pielikums Nr.23 – RISEBA Uzņemšanas testa specifikācija;
3.10.24. Pielikums Nr.24 – Starptautiskās testēšanas institūcijas, kuru pārbaudījumi svešvalodā
aizstāj svešvalodas eksāmenu;
3.10.25. Pielikums Nr.25 – RISEBA Vērtējuma svešvalodu eksāmenā atbilstība EKP līmeņiem
angļu valodā.
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1.pielikums
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Studiju programma
Studiju programmas
līmenis
Iegūstamais
grāds/kvalifikācija
Studiju programmas
apjoms; Ilgums
Studiju veids
Iesniedzamie
dokumenti

Arhitektūra
Akadēmiskā bakalaura studiju programma
Akadēmiskais inženierzinātņu grāds arhitektūrā / –
120 KP; 3,5 gadi
Pilna laika
-

7.

8.

9.

elektroniskais pieteikums (https://riseba.dreamapply.com) vai
aizpildīts pieteikums klātienē Klientu apkalpošanas centrā;
pases vai personas apliecības (eID) kopija (uzrādot oriģinālu);
iepriekšējo izglītību apliecinošu dokumentu kopijas (uzrādot
oriģinālus vai iesniedzot notariāli apstiprinātas kopijas);
CE sertifikāts latviešu valodā un angļu valodā;
maksājuma uzdevums par reģistrācijas maksu;
ja iepriekšējā izglītība iegūta ārvalstīs, Akadēmiskā informācijas
centra izsniegta izziņa;
4 fotogrāfijas (3x4cm).

Uzņemšanai studiju
programmā
nepieciešamā iepriekš
iegūtā izglītība
Uzņemšanai noteiktās
papildus prasības

Vidējā vai vidējā profesionālā izglītība

Konkursa vērtēšanas
kritēriji

1. Profilējošo mācību priekšmetu (sk. 10.punktu) vidējā atzīme;
2. CE rezultāti latviešu valodā, angļu valodā un matemātikā;

1. Iestājpārbaudījums zīmēšanā un kompozīcijā*.
2. Iestājpārbaudījums angļu valodā**.
3. Papildus var tikt organizētas pārrunas un portfolio skate (personības
individualitāti, radošumu un darbaspēju atspoguļojoša iepriekš
paveikto darbu dokumentācija jebkurā jomā un tehnikā – foto, kino,
mūzika, deja, datorgrafika, multimediji, dizains, instalācijas utt.).
Pārrunas var notikt attālināti, piemēram, ar Skype starpniecību.
4. RISEBA Uzņemšanas tests (tikai ārvalstu reflektantiem).

Konkursa rezultāts tiek aprēķināts pēc formulas:
Vērtējums = (CE latviešu valodā x 0.2 + CE angļu valodā x 0.4 + CE
matemātikā x 0.4)/10;

10

Profilējošie mācību
priekšmeti

3. Zīmēšanas un kompozīcijas iestājpārbaudījumu vērtējumi*;
4. Angļu valodas iestājpārbaudījuma vērtējums**;
5. RISEBA Uzņemšanas testa vērtējums (tikai ārvalstu reflektantiem).
Angļu valoda, latviešu valoda un literatūra (izņemot tiem, kuri
ieguvuši izglītību ārvalstīs), informātika, matemātika (vai vidējā
atzīme no algebra + ģeometrija), fizika vai ķīmija vai dabaszinības.

* Iestājpārbaudījuma nosacījumus regulē Zīmēšanas un kompozīcijas iestājpārbaudījuma nolikums.
Iestājpārbaudījums zīmēšanā nav jākārto, ja apgūti Augstskolas RISEBA sagatavošanās kursi zīmēšanā un
sekmīgi nokārtots tā gala pārbaudījums;
** Iestājpārbaudījums jākārto, ja CE rezultāts angļu valodā ir zemāks par B2 līmeni. Iestājpārbaudījums angļu
valodā nav jākārto reflektantiem, kuri CE angļu valodā ieguvuši B2 līmeni vai augstāku novērtējumu, iepriekšējo
izglītību apguvuši angļu valodā vai uzrāda pozitīvu IELTS (ar vērtējumu vismaz 6) vai TOEFL (ar vērtējumu
vismaz 500) sertifikātu;
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2.pielikums
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.
9.

Studiju programma
Studiju programmas
līmenis
Iegūstamais
grāds/kvalifikācija
Studiju programmas
apjoms un ilgums
Studiju veids
Iesniedzamie
dokumenti

Uzņemšanai studiju
programmā
nepieciešamā iepriekš
iegūtā izglītība
Uzņemšanai noteiktās
papildus prasības
Konkursa vērtēšanas
kritēriji

Biznesa psiholoģija
Akadēmiskā bakalaura studiju programma
Sociālo zinātņu bakalaura grāds uzņēmējdarbības vadībā / –
120 KP; 3 – 3,5 gadi
Pilna laika vai nepilna laika
-

elektroniskais pieteikums (https://riseba.dreamapply.com) vai
aizpildīts pieteikums klātienē Klientu apkalpošanas centrā;
- pases vai personas apliecības (eID) kopija (uzrādot oriģinālu);
- iepriekšējo izglītību apliecinošu dokumentu kopijas (uzrādot
oriģinālus vai iesniedzot notariāli apstiprinātas kopijas);
- CE sertifikāts latviešu valodā un angļu valodā;
- maksājuma uzdevums par reģistrācijas maksu;
- ja iepriekšējā izglītība iegūta ārvalstīs, Akadēmiskā informācijas
centra izsniegta izziņa;
- 4 fotogrāfijas (3x4cm).
Vidējā vai vidējā profesionālā izglītība

RISEBA Uzņemšanas tests (tikai ārvalstu reflektantiem).
1. Profilējošo mācību priekšmetu (sk. 10.punktu) vidējā atzīme;
2. CE rezultāti latviešu valodā un angļu valodā;
Konkursa rezultāts tiek aprēķināts pēc formulas:
Vērtējums=(CE latviešu valodā x 0.5 + CE angļu valodā x 0.5)/10;

10.

Profilējošie mācību
priekšmeti

3. RISEBA Uzņemšanas testa vērtējums (tikai ārvalstu reflektantiem).
Angļu valoda, latviešu valoda un literatūra (izņemot tiem, kuri
ieguvuši izglītību ārvalstīs), informātika.
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3.pielikums
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.
9.

Studiju programma
Studiju programmas
līmenis
Iegūstamais
grāds/kvalifikācija
Studiju programmas
apjoms un ilgums
Studiju veids
Iesniedzamie
dokumenti

Uzņemšanai studiju
programmā
nepieciešamā iepriekš
iegūtā izglītība
Uzņemšanai noteiktās
papildus prasības
Konkursa vērtēšanas
kritēriji

Jaunu uzņēmumu izaugsme un finansēšana
Akadēmiskā bakalaura studiju programma
Sociālo zinātņu bakalaura grāds ekonomikā / –
120 KP; 3 – 3,5 gadi
Pilna laika vai nepilna laika
-

elektroniskais pieteikums (https://riseba.dreamapply.com) vai
aizpildīts pieteikums klātienē Klientu apkalpošanas centrā;
- pases vai personas apliecības (eID) kopija (uzrādot oriģinālu);
- iepriekšējo izglītību apliecinošu dokumentu kopijas (uzrādot
oriģinālus vai iesniedzot notariāli apstiprinātas kopijas);
- CE sertifikāts latviešu valodā un angļu valodā;
- maksājuma uzdevums par reģistrācijas maksu;
- ja iepriekšējā izglītība iegūta ārvalstīs, Akadēmiskā informācijas
centra izsniegta izziņa;
- 4 fotogrāfijas (3x4cm).
Vidējā vai vidējā profesionālā izglītība

RISEBA Uzņemšanas tests (tikai ārvalstu reflektantiem).
1. Profilējošo mācību priekšmetu (sk. 10.punktu) vidējā atzīme;
2. CE rezultāti latviešu valodā un angļu valodā;
Konkursa rezultāts tiek aprēķināts pēc formulas:
Vērtējums=(CE latviešu valodā x 0.5 + CE angļu valodā x 0.5)/10;

10.

Profilējošie mācību
priekšmeti

3. RISEBA Uzņemšanas testa vērtējums (tikai ārvalstu reflektantiem).
Angļu valoda, latviešu valoda un literatūra (izņemot tiem, kuri
ieguvuši izglītību ārvalstīs), informātika, matemātika (vai vidējā
atzīme no algebra + ģeometrija), ekonomika.
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4.pielikums
1.
2.
3.

4.
5.
6.

7.

8.

9.

Studiju programma
Studiju programmas
līmenis
Iegūstamais
grāds/kvalifikācija
Studiju programmas
apjoms un ilgums
Studiju veids
Iesniedzamie
dokumenti

Uzņemšanai studiju
programmā
nepieciešamā iepriekš
iegūtā izglītība
Uzņemšanai noteiktās
papildus prasības

Konkursa vērtēšanas
kritēriji

Audiovizuālā mediju māksla
Profesionālā bakalaura studiju programma
Profesionālā bakalaura grāds audiovizuālajā mākslā / televīzijas
režisors vai televīzijas operators, vai scenārists, vai televīzijas un kino
producents
160 KP, 4 – 4,5 gadi
Pilna laika vai nepilna laika
-

elektroniskais pieteikums (https://riseba.dreamapply.com) vai
aizpildīts pieteikums klātienē Klientu apkalpošanas centrā;
- pases vai personas apliecības (eID) kopija (uzrādot oriģinālu);
- iepriekšējo izglītību apliecinošu dokumentu kopijas (uzrādot
oriģinālus vai iesniedzot notariāli apstiprinātas kopijas);
- CE sertifikāts latviešu valodā un angļu valodā;
- maksājuma uzdevums par reģistrācijas maksu;
- ja iepriekšējā izglītība iegūta ārvalstīs, Akadēmiskā informācijas
centra izsniegta izziņa;
- 4 fotogrāfijas (3x4cm).
Vidējā vai vidējā profesionālā izglītība

1. Radošais iestājpārbaudījums – eseja (izvēloties vienu no vairākām
piedāvātajām tēmām Augstskolā RISEBA);
2. Radošais portfolio (nav obligāts, bet var paaugstināt radošā
iestājpārbaudījuma rezultātus);
3. RISEBA Uzņemšanas tests (tikai ārvalstu reflektantiem).
1. Profilējošo mācību priekšmetu (sk. 10.punktu) vidējā atzīme;
2. CE rezultāti latviešu valodā un angļu valodā;
Konkursa rezultāts tiek aprēķināts pēc formulas:
Vērtējums=(CE latviešu valodā x 0.5 + CE angļu valodā x 0.5)/10;

10.

Profilējošie mācību
priekšmeti

3. Radošā iestājpārbaudījuma – eseja, vērtējums (izvēloties vienu no
vairākām piedāvātajām tēmām Augstskolā RISEBA);
4. Radošā portfolio vērtējums (nav obligāts, bet var paaugstināt radošā
iestājpārbaudījuma rezultātus);
5. RISEBA Uzņemšanas testa vērtējums (tikai ārvalstu reflektantiem).
Angļu valoda, latviešu valoda un literatūra (izņemot tiem, kuri
ieguvuši izglītību ārvalstīs), informātika, vēsture, vizuālā māksla*,
kulturoloģija*.

* ja sekmju izrakstā nav šā mācību priekšmeta, tad, rēķinot vidējo atzīmi, tas netiek ņemts vērā.
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5.pielikums
1.
2.
3.

Studiju programma
Studiju programmas līmenis
Iegūstamais
grāds/kvalifikācija/specializācija

4.

Studiju programmas apjoms un
ilgums
Studiju veids
Iesniedzamie dokumenti

5.
6.

7.

8.
9.

Uzņemšanai studiju programmā
nepieciešamā iepriekš iegūtā
izglītība
Uzņemšanai noteiktās papildus
prasības
Konkursa vērtēšanas kritēriji

Eiropas biznesa studijas
Profesionālā bakalaura studiju programma
Profesionālā bakalaura grāds Eiropas biznesā / uzņēmuma
un iestāžu vadītājs/ ar iespēju specializēties biznesa vadībā.
jaunu uzņēmumu izaugsmē, digitālajā mārketingā vai
biznesa psiholoģijā.
160 KP, 4 gadi
Pilna laika
-

elektroniskais
pieteikums
(https://riseba.dreamapply.com)
vai
aizpildīts
pieteikums klātienē Klientu apkalpošanas centrā;
- pases vai personas apliecības (eID) kopija (uzrādot
oriģinālu);
- iepriekšējo izglītību apliecinošu dokumentu kopijas
(uzrādot
oriģinālus
vai
iesniedzot
notariāli
apstiprinātas kopijas);
- CE sertifikāts latviešu valodā un angļu valodā;
- maksājuma uzdevums par reģistrācijas maksu;
- ja iepriekšējā izglītība iegūta ārvalstīs, Akadēmiskā
informācijas centra izsniegta izziņa;
- 4 fotogrāfijas (3x4cm).
Vidējā vai vidējā profesionālā izglītība

1. Angļu valodas iestājpārbaudījums*.
2. RISEBA Uzņemšanas tests (tikai ārvalstu reflektantiem).
1. Profilējošo mācību priekšmetu (sk. 10.punktu) vidējā
atzīme;
2. CE rezultāti latviešu valodā un angļu valodā;
Konkursa rezultāts tiek aprēķināts pēc formulas:
Vērtējums=(CE latviešu valodā x 0.5 + CE angļu valodā x
0.5)/10;

10.

Profilējošie mācību priekšmeti

3. Angļu valodas iestājpārbaudījuma vērtējums*;
4. RISEBA Uzņemšanas testa vērtējums (tikai ārvalstu
reflektantiem).
Angļu valoda, latviešu valoda un literatūra (izņemot tiem,
kuri ieguvuši izglītību ārvalstīs), informātika, matemātika
(vai vidējā atzīme no algebra + ģeometrija), ekonomika.

* Iestājpārbaudījums jākārto, ja CE rezultāts angļu valodā ir zemāks par B2 līmeni. Iestājpārbaudījums angļu
valodā nav jākārto reflektantiem, kuri CE angļu valodā ieguvuši B2 līmeni vai augstāku novērtējumu, iepriekšējo
izglītību apguvuši angļu valodā vai uzrāda pozitīvu IELTS (ar vērtējumu vismaz 6) vai TOEFL (ar vērtējumu
vismaz 500) sertifikātu;
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6.pielikums
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.
9.

Studiju programma
Studiju programmas
līmenis
Iegūstamais
grāds/kvalifikācija
Studiju programmas
apjoms un ilgums
Studiju veids
Iesniedzamie
dokumenti

Uzņemšanai studiju
programmā
nepieciešamā iepriekš
iegūtā izglītība
Uzņemšanai noteiktās
papildus prasības
Konkursa vērtēšanas
kritēriji

Biznesa vadība digitālā vidē
Profesionālā bakalaura studiju programma
Profesionālā bakalaura grāds elektroniskajā komercijā / elektroniskās
komercijas speciālists
160 KP, 4 – 4,5 gadi
Pilna laika vai nepilna laika
-

elektroniskais pieteikums (https://riseba.dreamapply.com) vai
aizpildīts pieteikums klātienē Klientu apkalpošanas centrā;
- pases vai personas apliecības (eID) kopija (uzrādot oriģinālu);
- iepriekšējo izglītību apliecinošu dokumentu kopijas (uzrādot
oriģinālus vai iesniedzot notariāli apstiprinātas kopijas);
- CE sertifikāts latviešu valodā un angļu valodā;
- maksājuma uzdevums par reģistrācijas maksu;
- ja iepriekšējā izglītība iegūta ārvalstīs, Akadēmiskā informācijas
centra izsniegta izziņa;
- 4 fotogrāfijas (3x4cm).
Vidējā vai vidējā profesionālā izglītība

RISEBA Uzņemšanas tests (tikai ārvalstu reflektantiem).
1. Profilējošo mācību priekšmetu (sk. 10.punktu) vidējā atzīme;
2. CE rezultāti latviešu valodā un angļu valodā;
Konkursa rezultāts tiek aprēķināts pēc formulas:
Vērtējums=(CE latviešu valodā x 0.5 + CE angļu valodā x 0.5)/10;

10.

Profilējošie mācību
priekšmeti

3. RISEBA Uzņemšanas testa vērtējums (tikai ārvalstu reflektantiem).
Angļu valoda, latviešu valoda un literatūra (izņemot tiem, kuri
ieguvuši izglītību ārvalstīs), informātika, matemātika, (vai vidējā
atzīme no algebra + ģeometrija), ekonomika.
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7.pielikums
1.
2.
3.

4.
5.
6.

7.

8.
9.

Studiju programma
Studiju programmas
līmenis
Iegūstamais
grāds/kvalifikācija/
specializācija
Studiju programmas
apjoms un ilgums
Studiju veids
Iesniedzamie
dokumenti

Uzņemšanai studiju
programmā
nepieciešamā iepriekš
iegūtā izglītība
Uzņemšanai noteiktās
papildus prasības
Konkursa vērtēšanas
kritēriji

Sabiedrisko attiecību un reklāmas menedžments
Profesionālā bakalaura studiju programma
Profesionālā bakalaura grāds sabiedrības vadībā / sabiedrisko attiecību
menedžeris vai reklāmas menedžeris / ar iespēju specializēties
publisko pasākumu producēšanā.
160 KP, 4 – 4,5 gadi
Pilna laika vai nepilna laika
-

elektroniskais pieteikums (https://riseba.dreamapply.com) vai
aizpildīts pieteikums klātienē Klientu apkalpošanas centrā;
- pases vai personas apliecības (eID) kopija (uzrādot oriģinālu);
- iepriekšējo izglītību apliecinošu dokumentu kopijas (uzrādot
oriģinālus vai iesniedzot notariāli apstiprinātas kopijas);
- CE sertifikāts latviešu valodā un angļu valodā;
- maksājuma uzdevums par reģistrācijas maksu;
- ja iepriekšējā izglītība iegūta ārvalstīs, Akadēmiskā informācijas
centra izsniegta izziņa;
- 4 fotogrāfijas (3x4cm).
Vidējā vai vidējā profesionālā izglītība

RISEBA Uzņemšanas tests (tikai ārvalstu reflektantiem).
1. Profilējošo mācību priekšmetu (sk. 10.punktu) vidējā atzīme;
2. CE rezultāti latviešu valodā un angļu valodā;
Konkursa rezultāts tiek aprēķināts pēc formulas:
Vērtējums=(CE latviešu valodā x 0.5 + CE angļu valodā x 0.5)/10;

10.

Profilējošie mācību
priekšmeti

3. RISEBA Uzņemšanas testa vērtējums (tikai ārvalstu reflektantiem).
Angļu valoda, latviešu valoda un literatūra (izņemot tiem, kuri
ieguvuši izglītību ārvalstīs), informātika, vēsture.
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RISEBA
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8.pielikums
1.
2.
3.

4.
5.
6.

7.

8.
9.

Studiju programma
Studiju programmas
līmenis
Iegūstamais
grāds/kvalifikācija/
specializācija
Studiju programmas
apjoms un ilgums
Studiju veids
Iesniedzamie
dokumenti

Uzņemšanai studiju
programmā
nepieciešamā iepriekš
iegūtā izglītība
Uzņemšanai noteiktās
papildus prasības
Konkursa vērtēšanas
kritēriji

Uzņēmējdarbības vadība
Profesionālā bakalaura studiju programma
Profesionālā bakalaura grāds uzņēmējdarbības vadībā /
uzņēmējdarbības vadītājs / ar iespēju specializēties biznesa vadībā,
mārketingā vai loģistikā.
160 KP, 4 – 4,5 gadi
Pilna laika vai nepilna laika
-

elektroniskais pieteikums (https://riseba.dreamapply.com) vai
aizpildīts pieteikums klātienē Klientu apkalpošanas centrā;
- pases vai personas apliecības (eID) kopija (uzrādot oriģinālu);
- iepriekšējo izglītību apliecinošu dokumentu kopijas (uzrādot
oriģinālus vai iesniedzot notariāli apstiprinātas kopijas);
- CE sertifikāts latviešu valodā un angļu valodā;
- maksājuma uzdevums par reģistrācijas maksu;
- ja iepriekšējā izglītība iegūta ārvalstīs, Akadēmiskā informācijas
centra izsniegta izziņa;
- 4 fotogrāfijas (3x4cm).
Vidējā vai vidējā profesionālā izglītība

RISEBA Uzņemšanas tests (tikai ārvalstu reflektantiem).
1. Profilējošo mācību priekšmetu (sk. 10.punktu) vidējā atzīme;
2. CE rezultāti latviešu valodā un angļu valodā;
Konkursa rezultāts tiek aprēķināts pēc formulas:
Vērtējums=(CE latviešu valodā x 0.5 + CE angļu valodā x 0.5)/10;

10.

Profilējošie mācību
priekšmeti

3. RISEBA Uzņemšanas testa vērtējums (tikai ārvalstu reflektantiem).
Angļu valoda, latviešu valoda un literatūra (izņemot tiem, kuri
ieguvuši izglītību ārvalstīs), informātika, matemātika (vai vidējā
atzīme no algebra + ģeometrija), ekonomika.
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RISEBA
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9.pielikums
1.
2.
3.

4.
5.
6.

7.

8.

9.

Studiju programma
Studiju programmas
līmenis
Iegūstamais
grāds/kvalifikācija/
specializācija
Studiju programmas
apjoms un ilgums
Studiju veids
Iesniedzamie
dokumenti

Uzņemšanai studiju
programmā
nepieciešamā iepriekš
iegūtā izglītība
Uzņemšanai noteiktās
papildus prasības*

Konkursa vērtēšanas
kritēriji

Jaunie mediji un audiovizuālā māksla
Akadēmiskā maģistra studiju programma
Humanitāro zinātņu maģistra grāds audiovizuālajā mākslā / – / ar
iespēju specializēties audiovizuālā mediju mākslā, multimediju
skatuves mākslā, digitālā mākslā vai skaņas mākslā un elektroniskā
mūzikā
80 KP, 2 gadi
Pilna laika
-

elektroniskais pieteikums (https://riseba.dreamapply.com) vai
aizpildīts pieteikums klātienē Klientu apkalpošanas centrā;
- pases vai personas apliecības (eID) kopija (uzrādot oriģinālu);
- iepriekšējo izglītību apliecinošu dokumentu kopijas (uzrādot
oriģinālus vai iesniedzot notariāli apstiprinātas kopijas);
- maksājuma uzdevums par reģistrācijas maksu;
- ja iepriekšējā izglītība iegūta ārvalstīs, Akadēmiskā informācijas
centra izsniegta izziņa;
- CV;
- radošais portfolio;
- maģistra darba pieteikums (brīvā formā);
- 2 fotogrāfijas (3x4cm).
Profesionālā profilējošā augstākā izglītība vai akadēmiskā profilējošā
augstākā izglītība, vai neprofilējošā izglītība (bakalaura grāds iegūts
citā zinātņu nozarē)
1. Radošais portfolio;
2. Maģistra darba pieteikums (brīvā formā, 1-3 A4 lpp.).
3. Angļu valodas iestājpārbaudījums**.
4. RISEBA Uzņemšanas tests (tikai ārvalstu reflektantiem).
1. Radošā portfolio vērtējums;
2. Maģistra darba pieteikuma vērtējums;
3. Angļu valodas iestājpārbaudījuma vērtējums**;
4. RISEBA Uzņemšanas testa vērtējums (tikai ārvalstu reflektantiem).

*Reflektanti, kuri bakalaura izglītību ieguvuši Augstskolas RISEBA bakalaura studiju programmā
„Audiovizuālās mediju māksla”, maģistra studiju programmā tiek uzņemti bez papildus iestājpārbaudījumiem.
**Iestājpārbaudījums angļu valodā nav jākārto reflektantiem, kuri iepriekšējo izglītību apguvuši angļu valodā vai
uzrāda pozitīvu IELTS (ar vērtējumu vismaz 6) vai TOEFL (ar vērtējumu vismaz 500) sertifikātu.
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10.pielikums
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.
9.

Studiju programma
Studiju programmas
līmenis
Iegūstamais
grāds/kvalifikācija
Studiju programmas
apjoms un ilgums
Studiju veids
Iesniedzamie
dokumenti

Uzņemšanai studiju
programmā
nepieciešamā iepriekš
iegūtā izglītība
Uzņemšanai noteiktās
papildus prasības
Konkursa vērtēšanas
kritēriji

Lielo datu analīze
Akadēmiskā maģistra studiju programma
Sociālo zinātņu maģistra grāds ekonomikā / –
60 KP, 1.5 gadi
Pilna laika
-

elektroniskais pieteikums (https://riseba.dreamapply.com) vai
aizpildīts pieteikums klātienē Klientu apkalpošanas centrā;
- pases vai personas apliecības (eID) kopija (uzrādot oriģinālu);
- iepriekšējo izglītību apliecinošu dokumentu kopijas (uzrādot
oriģinālus vai iesniedzot notariāli apstiprinātas kopijas);
- maksājuma uzdevums par reģistrācijas maksu;
- ja iepriekšējā izglītība iegūta ārvalstīs, Akadēmiskā informācijas
centra izsniegta izziņa;
- CV;
- 2 fotogrāfijas (3x4cm).
Profesionālais bakalaura grāds IT, ekonomikā, uzņēmējdarbībā,
inženierzinātnēs, finansēs un citās eksaktajās zinātnēs ar augstākās
matemātikas studijām
RISEBA Uzņemšanas tests (tikai ārvalstu reflektantiem).
RISEBA Uzņemšanas testa vērtējums (tikai ārvalstu reflektantiem).
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11.pielikums
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.

9.

Studiju programma
Studiju programmas
līmenis
Iegūstamais
grāds/kvalifikācija
Studiju programmas
apjoms un ilgums
Studiju veids
Iesniedzamie
dokumenti

Uzņemšanai studiju
programmā
nepieciešamā iepriekš
iegūtā izglītība
Uzņemšanai noteiktās
papildus prasības

Konkursa vērtēšanas
kritēriji

Arhitektūra
Profesionālā maģistra studiju programma
Profesionālais maģistra grāds arhitektūrā / arhitekta profesionālā
kvalifikācija
80 KP, 2 gadi
Pilna laika
-

elektroniskais pieteikums (https://riseba.dreamapply.com) vai
aizpildīts pieteikums klātienē Klientu apkalpošanas centrā;
- pases vai personas apliecības (eID) kopija (uzrādot oriģinālu);
- iepriekšējo izglītību apliecinošu dokumentu kopijas (uzrādot
oriģinālus vai iesniedzot notariāli apstiprinātas kopijas);
- maksājuma uzdevums par reģistrācijas maksu;
- ja iepriekšējā izglītība iegūta ārvalstīs, Akadēmiskā informācijas
centra izsniegta izziņa;
- CV;
- 2 fotogrāfijas (3x4cm).
Akadēmiskais vai profesionālais bakalaura grāds arhitektūrā vai tam
pielīdzināmā jomā

1. Pārrunas ar programmas direktoru iepriekš iegūto zināšanu
atbilstības izvērtēšanai. Pārrunas var tikt organizētas arī attālināti –
piemēram, ar Skype starpniecību.
Pirms pārrunām katram pretendentam jāiesūta:
- Motivācijas vēstule;
- Portfolio (digitālā formātā);
- Maģistra darbam pieteiktā temata apraksts (vienas A4 lapas
apjomā);
2. Angļu valodas iestājpārbaudījums*;
3. RISEBA Uzņemšanas tests (tikai ārvalstu reflektantiem).
1. Programmas direktora vērtējums par pārrunu rezultātiem, ņemot
vērā kandidāta CV, motivāciju un portfolio, kā arī piedāvāto maģistra
darba temata pieteikumu;
2. Angļu valodas iestājpārbaudījuma vērtējums*;
3. RISEBA Uzņemšanas testa vērtējums (tikai ārvalstu reflektantiem).

*Iestājpārbaudījums angļu valodā nav jākārto reflektantiem, kuri iepriekšējo izglītību apguvuši angļu valodā vai
uzrāda pozitīvu IELTS (ar vērtējumu vismaz 6) vai TOEFL (ar vērtējumu vismaz 500) sertifikātu.
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RISEBA
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12.pielikums
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.
9.

Studiju programma
Studiju programmas
līmenis
Iegūstamais
grāds/kvalifikācija
Studiju programmas
apjoms un ilgums
Studiju veids
Iesniedzamie
dokumenti

Uzņemšanai studiju
programmā
nepieciešamā iepriekš
iegūtā izglītība
Uzņemšanai noteiktās
papildus prasības
Konkursa vērtēšanas
kritēriji

Uzņēmējdarbības vadība
Profesionālā maģistra studiju programma
Profesionālā maģistra grāds uzņēmējdarbības vadībā / –
60 KP vai 70 KP, 2 – 2,5 gadi
Nepilna laika
-

elektroniskais pieteikums (https://riseba.dreamapply.com) vai
aizpildīts pieteikums klātienē Klientu apkalpošanas centrā;
- pases vai personas apliecības (eID) kopija (uzrādot oriģinālu);
- iepriekšējo izglītību apliecinošu dokumentu kopijas (uzrādot
oriģinālus vai iesniedzot notariāli apstiprinātas kopijas);
- maksājuma uzdevums par reģistrācijas maksu;
- ja iepriekšējā izglītība iegūta ārvalstīs, Akadēmiskā informācijas
centra izsniegta izziņa;
- CV;
- 2 fotogrāfijas (3x4cm).
Profesionālā profilējošā augstākā izglītība vai akadēmiskā profilējošā
augstākā izglītība, vai neprofilējošā izglītība (bakalaura grāds iegūts
citā zinātņu nozarē)
RISEBA Uzņemšanas tests (tikai ārvalstu reflektantiem).
RISEBA Uzņemšanas testa vērtējums (tikai ārvalstu reflektantiem).
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13.pielikums
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.
9.

Studiju programma
Studiju programmas
līmenis
Iegūstamais
grāds/kvalifikācija
Studiju programmas
apjoms un ilgums
Studiju veids
Iesniedzamie
dokumenti

Uzņemšanai studiju
programmā
nepieciešamā iepriekš
iegūtā izglītība
Uzņemšanai noteiktās
papildus prasības
Konkursa vērtēšanas
kritēriji

Sabiedrisko attiecību vadība
Profesionālā maģistra studiju programma
Profesionālā maģistra grāds sabiedriskajās attiecībās / sabiedrisko
attiecību struktūrvienības vadītājs
60 KP – 80 KP, 1,5 – 2 gadi
Pilna laika
-

elektroniskais pieteikums (https://riseba.dreamapply.com) vai
aizpildīts pieteikums klātienē Klientu apkalpošanas centrā;
- pases vai personas apliecības (eID) kopija (uzrādot oriģinālu);
- iepriekšējo izglītību apliecinošu dokumentu kopijas (uzrādot
oriģinālus vai iesniedzot notariāli apstiprinātas kopijas);
- maksājuma uzdevums par reģistrācijas maksu;
- ja iepriekšējā izglītība iegūta ārvalstīs, Akadēmiskā informācijas
centra izsniegta izziņa;
- CV;
- 2 fotogrāfijas (3x4cm).
Profesionālā profilējošā augstākā izglītība komunikācijā vai
akadēmiskā profilējošā augstākā izglītība vai neprofilējošā izglītība
(bakalaura grāds iegūts citā zinātņu nozarē)
RISEBA Uzņemšanas tests (tikai ārvalstu reflektantiem).
RISEBA Uzņemšanas testa vērtējums (tikai ārvalstu reflektantiem).
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14.pielikums
1.
2.
3.

4.
5.
6.

7.

8.

9.

Studiju programma
Studiju programmas
līmenis
Iegūstamais
grāds/kvalifikācija
/specializācija
Studiju programmas
apjoms un ilgums
Studiju veids
Iesniedzamie
dokumenti

Uzņemšanai studiju
programmā
nepieciešamā iepriekš
iegūtā izglītība
Uzņemšanai noteiktās
papildus prasības

Konkursa vērtēšanas
kritēriji

Starptautiskais bizness
Profesionālā maģistra studiju programma
Profesionālā maģistra grāds starptautiskajā biznesā / uzņēmuma un
iestāžu vadītājs vai projektu vadītājs, vai personāla vadītājs / ar iespēju
specializēties finanšu vadībā
60 KP – 80 KP, 1,5 – 2 gadi
Pilna laika
-

elektroniskais pieteikums (https://riseba.dreamapply.com) vai
aizpildīts pieteikums klātienē Klientu apkalpošanas centrā;
- pases vai personas apliecības (eID) kopija (uzrādot oriģinālu);
- iepriekšējo izglītību apliecinošu dokumentu kopijas (uzrādot
oriģinālus vai iesniedzot notariāli apstiprinātas kopijas);
- maksājuma uzdevums par reģistrācijas maksu;
- ja iepriekšējā izglītība iegūta ārvalstīs, Akadēmiskā informācijas
centra izsniegta izziņa;
- CV;
- 2 fotogrāfijas (3x4cm).
Profesionālā profilējošā augstākā izglītība vai akadēmiskā profilējošā
augstākā izglītība

1. Pārrunas ar programmas direktoru iepriekš iegūto zināšanu
atbilstības izvērtēšanai;
2. Angļu valodas iestājpārbaudījums*;
3. RISEBA Uzņemšanas tests (tikai ārvalstu reflektantiem).
1. Programmas direktora vērtējums par pārrunu rezultātiem;
2. Angļu valodas iestājpārbaudījuma vērtējums*;
3. RISEBA Uzņemšanas testa vērtējums (tikai ārvalstu reflektantiem).

*Iestājpārbaudījums angļu valodā nav jākārto reflektantiem, kuri iepriekšējo izglītību apguvuši angļu valodā vai
uzrāda pozitīvu IELTS (ar vērtējumu vismaz 6) vai TOEFL (ar vērtējumu vismaz 500) sertifikātu.
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15.pielikums
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.

9.

Studiju programma
Studiju programmas
līmenis
Iegūstamais
grāds/kvalifikācija
Studiju programmas
apjoms un ilgums
Studiju veids
Iesniedzamie
dokumenti

Uzņemšanai studiju
programmā
nepieciešamā iepriekš
iegūtā izglītība
Uzņemšanai noteiktās
papildus prasības
Konkursa vērtēšanas
kritēriji

Starptautiskās finanses
Profesionālā maģistra studiju programma
Profesionālais maģistra grāds starptautiskajās finansēs / –
60 KP – 80 KP, 1,5 – 2 gadi
Pilna laika
-

elektroniskais pieteikums (https://riseba.dreamapply.com) vai
aizpildīts pieteikums klātienē Klientu apkalpošanas centrā;
- pases vai personas apliecības (eID) kopija (uzrādot oriģinālu);
- iepriekšējo izglītību apliecinošu dokumentu kopijas (uzrādot
oriģinālus vai iesniedzot notariāli apstiprinātas kopijas);
- maksājuma uzdevums par reģistrācijas maksu;
- ja iepriekšējā izglītība iegūta ārvalstīs, Akadēmiskā informācijas
centra izsniegta izziņa;
- CV;
- 2 fotogrāfijas (3x4cm).
Profesionālā profilējošā augstākā izglītība vai akadēmiskā profilējošā
augstākā izglītība

1. Pārrunas ar programmas direktoru iepriekš iegūto zināšanu
atbilstības izvērtēšanai;
2. RISEBA Uzņemšanas tests (tikai ārvalstu reflektantiem).
1. Programmas direktora vērtējums par pārrunu rezultātiem;
2. RISEBA Uzņemšanas testa vērtējums (tikai ārvalstu reflektantiem).
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16.pielikums
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.
9.

Studiju programma
Studiju programmas
līmenis
Iegūstamais
grāds/kvalifikācija
Studiju programmas
apjoms un ilgums
Studiju veids
Iesniedzamie
dokumenti

Uzņemšanai studiju
programmā
nepieciešamā iepriekš
iegūtā izglītība
Uzņemšanai noteiktās
papildus prasības
Konkursa vērtēšanas
kritēriji

Projekta vadība
Profesionālā maģistra studiju programma
Profesionālā maģistra grāds projekta vadībā / projekta vadītājs
60 KP – 80 KP, 1,5 – 2 gadi
Pilna laika
-

elektroniskais pieteikums (https://riseba.dreamapply.com) vai
aizpildīts pieteikums klātienē Klientu apkalpošanas centrā;
- pases vai personas apliecības (eID) kopija (uzrādot oriģinālu);
- iepriekšējo izglītību apliecinošu dokumentu kopijas (uzrādot
oriģinālus vai iesniedzot notariāli apstiprinātas kopijas);
- maksājuma uzdevums par reģistrācijas maksu;
- ja iepriekšējā izglītība iegūta ārvalstīs, Akadēmiskā informācijas
centra izsniegta izziņa;
- CV
- 2 fotogrāfijas (3x4cm).
Profesionālā profilējošā augstākā izglītība vai akadēmiskā profilējošā
augstākā izglītība

RISEBA Uzņemšanas tests (tikai ārvalstu reflektantiem).
RISEBA Uzņemšanas testa vērtējums (tikai ārvalstu reflektantiem).
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17.pielikums
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.
9.

Studiju programma
Studiju programmas
līmenis
Iegūstamais
grāds/kvalifikācija
Studiju programmas
apjoms un ilgums
Studiju veids
Iesniedzamie
dokumenti

Uzņemšanai studiju
programmā
nepieciešamā iepriekš
iegūtā izglītība
Uzņemšanai noteiktās
papildus prasības
Konkursa vērtēšanas
kritēriji

Personāla vadība
Profesionālā maģistra studiju programma
Profesionālā maģistra grāds personāla vadībā / personāla vadītājs
60 KP – 80 KP, 1,5 – 2 gadi
Pilna laika
-

elektroniskais pieteikums (https://riseba.dreamapply.com) vai
aizpildīts pieteikums klātienē Klientu apkalpošanas centrā;
- pases vai personas apliecības (eID) kopija (uzrādot oriģinālu);
- iepriekšējo izglītību apliecinošu dokumentu kopijas (uzrādot
oriģinālus vai iesniedzot notariāli apstiprinātas kopijas);
- maksājuma uzdevums par reģistrācijas maksu;
- ja iepriekšējā izglītība iegūta ārvalstīs, Akadēmiskā informācijas
centra izsniegta izziņa;
- CV
- 2 fotogrāfijas (3x4cm).
Profesionālā profilējošā augstākā izglītība vai akadēmiskā profilējošā
augstākā izglītība

1. Vismaz 2 gadu darba pieredze personāla vadībā;
2. RISEBA Uzņemšanas tests (tikai ārvalstu reflektantiem).
1. Darba pieredzes personāla vadībā vērtējums;
2. RISEBA Uzņemšanas testa vērtējums (tikai ārvalstu reflektantiem).
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18.pielikums
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.

9.

Studiju programma
Studiju programmas
līmenis
Iegūstamais
grāds/kvalifikācija
Studiju programmas
apjoms un ilgums
Studiju veids
Iesniedzamie
dokumenti

Uzņemšanai studiju
programmā
nepieciešamā iepriekš
iegūtā izglītība
Uzņemšanai noteiktās
papildus prasības
Konkursa vērtēšanas
kritēriji

Veselības vadība
Profesionālā maģistra studiju programma
Profesionālā maģistra grāds veselības vadībā / uzņēmumu un iestāžu
vadītājs
60 KP – 80 KP, 1,5 – 2 gadi
Pilna laika
-

elektroniskais pieteikums (https://riseba.dreamapply.com) vai
aizpildīts pieteikums klātienē Klientu apkalpošanas centrā;
- pases vai personas apliecības (eID) kopija (uzrādot oriģinālu);
- iepriekšējo izglītību apliecinošu dokumentu kopijas (uzrādot
oriģinālus vai iesniedzot notariāli apstiprinātas kopijas);
- maksājuma uzdevums par reģistrācijas maksu;
- ja iepriekšējā izglītība iegūta ārvalstīs, Akadēmiskā informācijas
centra izsniegta izziņa;
- CV
- 2 fotogrāfijas (3x4cm).
Profesionālā profilējošā augstākā izglītība (finansēs, ekonomikā vai
vadībzinībās) vai akadēmiskā profilējošā augstākā izglītība
(+2.līm.prof.medicīnas jomā)
1. Motivācijas vēstule;
2. Jābūt priekšzināšanām makroekonomikā un mikroekonomikā*;
3. RISEBA Uzņemšanas tests (tikai ārvalstu reflektantiem).
1. Motivācijas vēstules vērtējums;
2. RISEBA Uzņemšanas testa vērtējums (tikai ārvalstu reflektantiem).

* Pretendentiem bez priekšzināšanām ekonomikā ir papildus jāapgūst kurss tālmācības studiju formā
“Ekonomikas teorētiskie aspekti” 2 KP apjomā
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19.pielikums
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Studiju programma
Studiju programmas
līmenis
Iegūstamais
grāds/kvalifikācija
Studiju programmas
apjoms un ilgums
Studiju veids
Iesniedzamie
dokumenti

7.

Uzņemšanai studiju
programmā
nepieciešamā iepriekš
iegūtā izglītība

8.

Uzņemšanai noteiktās
papildus prasības

9.

Konkursa vērtēšanas
kritēriji

Vadības psiholoģija un supervīzija
Profesionālā maģistra studiju programma
Profesionālais maģistra grāds vadībzinātnē / supervizors/konsultanta
pārraugs
80 KP, 2 gadi
Pilna laika
-

elektroniskais pieteikums (https://riseba.dreamapply.com) vai
aizpildīts pieteikums klātienē Klientu apkalpošanas centrā;
- pases vai personas apliecības (eID) kopija (uzrādot oriģinālu);
- iepriekšējo izglītību apliecinošu dokumentu kopijas (uzrādot
oriģinālus vai iesniedzot notariāli apstiprinātas kopijas);
- maksājuma uzdevums par reģistrācijas maksu;
- ja iepriekšējā izglītība iegūta ārvalstīs, Akadēmiskā informācijas
centra izsniegta izziņa;
- CV
- 2 fotogrāfijas (3x4cm).
1) ir iegūts bakalaura profesionālais grāds vadībzinību, ekonomikas,
sociālās un cilvēkrīcības zinātnēs vai 2. līmeņa augstākā profesionālā
kvalifikācija vadībzinību, ekonomikas, sociālās un cilvēkrīcības
zinātnēs; vismaz četru gadu darba pieredzi;
2) ir iegūts bakalaura vai līdzvērtīgs akadēmiskais bakalaura grāds
vadībzinību, ekonomikas sociālās un cilvēkrīcības zinātnēs, pabeidzot
studiju programmu, kuras ilgums ir vizmas 3 gadi; vismaz četru gadu
darba pieredzi;
3) ir iegūts bakalaura vai maģistra grāds citās sociālo zinātņu nozarēs
vai radniecīgo zinātņu nozarēs: veselības aprūpē, vai sociālā labklājībā,
humanitārajās zinātnēs; pedagogu izglītībā un izglītības zinātnēs vai
inženierzinātnē un vismaz četru gadu darba pieredzi.
1. RISEBA Uzņemšanas tests (tikai ārvalstu reflektantiem).
2. Vismaz 4 gadu darba pieredze.
RISEBA Uzņemšanas testa vērtējums (tikai ārvalstu reflektantiem).
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20.pielikums
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.
9.

Studiju programma
Studiju programmas
līmenis
Iegūstamais
grāds/kvalifikācija
Studiju programmas
apjoms un ilgums
Studiju veids
Iesniedzamie
dokumenti

Uzņemšanai studiju
programmā
nepieciešamā iepriekš
iegūtā izglītība
Uzņemšanai noteiktās
papildus prasības
Konkursa vērtēšanas
kritēriji

Biznesa stratēģiskā vadība
Profesionālā maģistra studiju programma
Sociālo zinātņu maģistra grāds vadībzinātnē / –
42 KP, 1,1 gadi
Pilna laika
-

elektroniskais pieteikums (https://riseba.dreamapply.com) vai
aizpildīts pieteikums klātienē Klientu apkalpošanas centrā;
- pases vai personas apliecības (eID) kopija (uzrādot oriģinālu);
- iepriekšējo izglītību apliecinošu dokumentu kopijas (uzrādot
oriģinālus vai iesniedzot notariāli apstiprinātas kopijas);
- maksājuma uzdevums par reģistrācijas maksu;
- ja iepriekšējā izglītība iegūta ārvalstīs, Akadēmiskā informācijas
centra izsniegta izziņa;
- CV
- 2 fotogrāfijas (3x4cm).
Augstākā profilējošā (uzņēmējdarbības, ekonomikas vai līdzīgā jomā)
izglītība un pretendenti, kuru bakalaura studiju ilgums ir bijis vismaz 4
gadi
RISEBA Uzņemšanas tests (tikai ārvalstu reflektantiem).
RISEBA Uzņemšanas testa vērtējums (tikai ārvalstu reflektantiem).
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21.pielikums
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.

9.

Studiju programma
Studiju programmas
līmenis
Iegūstamais
grāds/kvalifikācija
Studiju programmas
apjoms un ilgums
Studiju veids
Iesniedzamie
dokumenti

Uzņemšanai studiju
programmā
nepieciešamā iepriekš
iegūtā izglītība
Uzņemšanai noteiktās
papildus prasības

Konkursa vērtēšanas
kritēriji

Vadība un administrēšana (MBA)
Profesionālā maģistra studiju programma
Profesionālā maģistra grāds vadībā un administrēšanā / –
80 KP, 2 gadi
Pilna laika
-

elektroniskais pieteikums (https://riseba.dreamapply.com) vai
aizpildīts pieteikums klātienē Klientu apkalpošanas centrā;
- pases vai personas apliecības (eID) kopija (uzrādot oriģinālu);
- iepriekšējo izglītību apliecinošu dokumentu kopijas (uzrādot
oriģinālus vai iesniedzot notariāli apstiprinātas kopijas);
- maksājuma uzdevums par reģistrācijas maksu;
- ja iepriekšējā izglītība iegūta ārvalstīs, Akadēmiskā informācijas
centra izsniegta izziņa;
- CV
- 2 fotogrāfijas (3x4cm).
Profesionālā profilējošā augstākā izglītība vai akadēmiskā profilējošā
augstākā izglītība vai neprofilējošā izglītība (bakalaura grāds iegūts citā
zinātņu nozarē)
1. Pārrunas ar programmas direktoru iepriekš iegūto zināšanu
atbilstības izvērtēšanai;
2. Vismaz 3 gadu pieredze vadošā amatā;
3. Angļu valodas iestājpārbaudījums*;
4. RISEBA Uzņemšanas tests (tikai ārvalstu reflektantiem).
1. Programmas direktora vērtējums par pārrunu rezultātiem;
2. Angļu valodas iestājpārbaudījuma vērtējums*;
3. RISEBA Uzņemšanas testa vērtējums (tikai ārvalstu reflektantiem).

*Iestājpārbaudījums angļu valodā nav jākārto reflektantiem, kuri iepriekšējo izglītību apguvuši angļu valodā vai
uzrāda pozitīvu IELTS (ar vērtējumu vismaz 6) vai TOEFL (ar vērtējumu vismaz 500) sertifikātu.
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22.pielikums
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Studiju programma
Studiju programmas
līmenis
Iegūstamais
grāds/kvalifikācija
Studiju programmas
apjoms un ilgums
Studiju veids
Iesniedzamie
dokumenti

7.

Uzņemšanai studiju
programmā
nepieciešamā iepriekš
iegūtā izglītība

8.

Uzņemšanai noteiktās
papildus prasības
Konkursa vērtēšanas
kritēriji

9.

Biznesa vadība
Kopīgā doktora studiju programma
Doktora zinātniskais grāds vadībzinātnē / –
120 KP, 3 gadi
Pilna laika
-

elektroniskais pieteikums (https://riseba.dreamapply.com) vai
aizpildīts pieteikums klātienē Klientu apkalpošanas centrā;
- pases vai personas apliecības (eID) kopija (uzrādot oriģinālu);
- iepriekšējo izglītību apliecinošu dokumentu kopijas (uzrādot
oriģinālus vai iesniedzot notariāli apstiprinātas kopijas);
- maksājuma uzdevums par reģistrācijas maksu;
- ja iepriekšējā izglītība iegūta ārvalstīs, Akadēmiskā informācijas
centra izsniegta izziņa;
- CV
- 2 fotogrāfijas (3x4cm).
- eseja brīvā formā par promocijas darba iespējamo tēmu (līdz 12
lpp.)
- esejas kopsavilkums angļu valodā (līdz 2 lpp.). Ja eseja ir iesniegta
angļu valodā, tad kopsavilkums nav nepieciešams.
Profesionālā profilējošā maģistra izglītība vai akadēmiskā profilējošā
maģistra izglītība vai neprofilējošā izglītība (maģistra grāds iegūts citā
zinātņu nozarē)**
1. Eseja brīvā formā par promocijas darba iespējamo tēmu;
2. Angļu valodas iestājpārbaudījums*;
1. Esejas vērtējums;
2. Angļu valodas iestājpārbaudījuma vērtējums*;

*Iestājpārbaudījums angļu valodā nav jākārto reflektantiem, kuri iepriekšējo izglītību apguvuši angļu valodā vai
uzrāda pozitīvu IELTS (ar vērtējumu vismaz 6.5) vai TOEFL (ar vērtējumu vismaz 500) sertifikātu.
** Pretendentiem, kuri maģistra grādu ieguvuši kādā citā zinātnes nozarē, jābūt vismaz 2 gadu darba pieredzei
komercdarbības vadībā, sabiedrības vadībā vai izglītības vadībā un pietiekošām zināšanām vadības zinātnē.
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23. pielikums
RISEBA Uzņemšanas testa specifikācija

1. Testa mērķis
Novērtēt potenciālā studenta spēju integrēties augstskolas RISEBA daudzkultūru studiju vidē,
viņa intelektuālo potenciālu un kompetences, lai veiksmīgi un radoši īstenotu studiju procesu.
2. Testa kārtotāja apraksts
Potenciālais students, kurš pretendē uz bakalaura vai maģistra studijām augstskolā RISEBA
un ieguvis iepriekšējo izglītību ārpus Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas
valstīm.
3. Testā iekļautās tēmas
Vispārīgas tēmas ar uzsvaru uz informācijas tehnoloģijām, ekonomiku un biznesu,
matemātiku, komunikāciju, ētiku.
4. Uzdevumu skaits testā
60.
5. Testa ilgums
1,5h.
6. Pārbaudāmās prasmes
Vispārīgas zināšanas par augstāk minētajām tēmām, kā arī svešvalodu prasmes (angļu,
krievu), datorprasmes, komunikācijas prasmes multikulturālā vidē (ietver sociālās prasmes,
starpkultūru toleranci, ētiku, ilgtspēju), loģisko spriestspēju (kritiskās domāšanas prasmes).
7. Testa metode
Daudzizvēļu uzdevumi.
8. Testa jautājumu svērums
Visi testa jautājumi tiek vienādi svērti.
9. Vērtēšanas procedūra, minimālais pozitīvais rezultāts.
Testa atbildes tiek vērtētas datorizēti, izmantojot MOODLE platformu. Minimālais pozitīvais
vērtējums – 40%.
10. Testa pieejamība
Testu drīkst kārtot vienu reizi. Uz jautājumiem drīkst atbildēt jebkurā secībā.
11. Rezultātu paziņošana
Rezultāts pieejams dažu minūšu laikā pēc testa iesniegšanas.
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24.pielikums
Starptautiskās testēšanas institūcijas, kuru pārbaudījumi svešvalodā aizstāj svešvalodas
eksāmenu
Nr.
p.k.

Starptautiskā testēšanas
institūcija

Starptautiskā pārbaudījuma
nosaukums

Minimālās prasības iegūtajam
vērtējumam pārbaudījumā
4,0 kopvērtējumā

1.

British Council, IDP: IELTS
Australia and Cambridge
English Language Assessment

International English Language
Testing System (IELTS)

2.

Pearson PLC

Pearson Test of English General (PTE Level 2 (B1)
General)
Pearson Test of English General (PTE Level 3 (B2)
General)
Pearson Test of English General (PTE Level 4 (C1)
General)
Pearson Test of English General (PTE Level 5 (C2)
General)

3.

Educational Testing Service
(ETS)

Test of English as a Foreign Language 42 punkti kopvērtējumā
(TOEFL) iBT

4.

Cambridge English Language
Assessment

Cambridge English: Preliminary
(PET)

Pass (70 punkti)

Cambridge English: First (FCE)

eksāmens
kārtots pirms
2015. gada 1.
janvāra

sākot no 45
punktiem
(Level B1)

eksāmens
kārtots pēc
2015. gada 1.
janvāra

sākot no 140
punktiem
(Level B1)

Cambridge English: Advanced (CAE) eksāmens
kārtots pirms
2015. gada 1.
janvāra

Cambridge English: Proficiency
(CPE)

5.

European Consortium for the
Certificate of Attainment in
Modern Languages (ECL)

eksāmens
kārtots pēc
2015. gada 1.
janvāra

sākot no 160
punktiem
(Level B2)

eksāmens
kārtots pirms
2015. gada 1.
janvāra

sākot no 45
punktiem
(Level C1)

eksāmens
kārtots pēc
2015. gada 1.
janvāra

sākot no 180
punktiem
(Level C1)

ECL English Level B1
(jābūt nokārtotai rakstu un mutvārdu
daļai)

B1 līmenis

ECL English Level B2
(jābūt nokārtotai rakstu un mutvārdu
daļai)

B2 līmenis

ECL English Level C1
(jābūt nokārtotai rakstu un mutvārdu
daļai)

C1 līmenis

32

sākot no 45
punktiem
(Level B2)
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25.pielikums
RISEBA VĒRTĒJUMA SVEŠVALODU EKSĀMENĀ ATBILSTĪBA EKP LĪMEŅIEM
ANGĻU VALODA

EKP
līmeņi

VISC CE
svešvalodās

8.5-9

C2

C1

B2

B1

IELTS

95% - 100%

7-8

TOEFL
iBT

Cambridge
English:
Preliminary

Cambridge English:
First

Cambridge English:
Advanced

Kārtots
pirms

kārtots
pēc

kārtots
pirms

kārtots
pēc

01.01.2015.

01.01.2015.

01.01.2015.

01.01.2015.

118 - 120

Pass at
Grade A
(80-100)

Pass at
Grade A
(80-100)

95 – 117

70% - 94%

5.5-6.5

72 – 94

40% - 69%

4-5

42 - 71

PET
(Pass with
Distinction)

PET
(Pass,
Pass with
Merit)

Grade A
(180-190)

Pass at
Grade B
(75-79)
Pass at
Grade C
(60-74)

Grade B
(173-179)
Grade C
(160-172)

Level B1
(45-59)

Level B1
(140-159)

32

Grade A
(200-210)

Pass at
Grade B
(75-79)
Pass at
Grade C
(60-74)

Grade B
(193-199)
Grade C
(180-192)

Level B2
(45-59)

Level B2
(160-179)

Cambridge English:
Proficiency
no 01.01.2015.
kārtots
kārtots
pirms
pēc
01.01.2015.

Pass at
Grade A
(80-100)
Pass at
Grade B
(75-79)
Pass at
Grade C
(60-74)
Level C1
(45-59)

Pearson
Test of
English
(General)

The ECL
Language
Exam

01.01.2015.

Grade A
(220-230)
Grade B
(213-219)
Grade C
(200-212)

Level C1
(180-200)

Level 5

Level 4

Level C1

Level 3

Level B2

Level 2

Level B1

