
 
 

 L A T V I J A S   U N I V E R S I T Ā T E S 
2014./2015. akadēmiskā gada izlaidumu saraksts 

 
Fakultāte, studiju programma Datums Laiks Vieta 

 „Uzturzinātne” - maģistra studiju programma 5. jūnijs 15.00 Mazā aula 
Ekonomikas un vadības fakultāte 
 „E-bizness un loģistikas vadības sistēmas” - profesionālā bakalaura studiju 

programma  

 
18. jūnijs 

 
13.30 

 
Lielā aula 

  „Projektu vadīšana” - profesionālā maģistra studiju programma 18. jūnijs 13.30 Lielā aula 
 „Ekonomika” - bakalaura un maģistra studiju programmas apakðprogrammas: 

- „Analītiskā ekonomika”  
- „Uzņēmējdarbības ekonomika” 
- „Matemātiskā ekonomika” 

18. jūnijs 13.30 Lielā aula 

 „Vadības zinības” - maģistra studiju programmas apakðprogramma: 
- „Vadības informācijas sistēmas” 

 
18. jūnijs 

 
13.30 

 
Lielā aula 

 „Sabiedrības vadība” - maģistra studiju programma 18. jūnijs 13.30 Lielā aula 
 „Apdrošināšana un finanses”- profesionālā bakalaura studiju programma 18. jūnijs 16.00 Lielā aula 
 „Finanðu menedþments”- profesionālā bakalaura studiju programma 18. jūnijs 16.00 Lielā aula 
 „Grāmatvedība, analīze un audits” - profesionālā bakalaura studiju programma  

18. jūnijs 
 

16.00 
 

Lielā aula 
 „Finanðu ekonomika” - profesionālā maģistra studiju programma 18. jūnijs 16.00 Lielā aula 
 „Grāmatvedība un audits”- profesionālā maģistra studiju programma 18. jūnijs 16.00 Lielā aula 
 „Ekonomika” - bakalaura un maģistra studiju programmas apakðprogrammas: 

- „Finanses un kredīts”  
- „Grāmatvedība, kontrole un analīze” 
- „Saimnieciskās darbības uzskaite, kontrole un analīze” 

 
 
 

18. jūnijs 

 
 
 

16.00 

 
 
 

Lielā aula 
„Eiropas studijas” - maģistra studiju programma 18. jūnijs 17.30 Mazā aula 
Bioloģijas fakultāte  19. jūnijs 10.00 Lielā aula 
Ekonomikas un vadības fakultāte 
  „Starptautiskās ekonomiskās attiecības”- profesionālā bakalaura studiju 

programma 

 
 

19. jūnijs 

 
 

13.00 

 
 
Lielā aula 

 „Starptautiskais bizness” - profesionālā maģistra studiju programma 19. jūnijs 13.00 Lielā aula 
 „Starptautiskā ekonomika un komercdiplomātija” - bakalaura studiju 

programma 
 

19. jūnijs 
 

13.00 
 

Lielā aula 
 „Vadības zinības” - bakalaura un maģistra studiju programmas apakðprogrammas: 

- „Starptautiskais bizness” 
- „Tūrisma un viesnīcu vadība” 
- „Starptautiskā ekonomika un bizness”  

 
 
 
 

19. jūnijs 

 
 
 
 

13.00 

 
 
 
 

Lielā aula 
 „Starptautiskās attiecības (ekonomika)” - maģistra studiju programma 19. jūnijs 13.00 Lielā aula 
 „Vadības zinības” - bakalaura un maģistra studiju programmas 

apakðprogrammas: 
- „Vides un uzņēmējdarbības vadība” 
- „Mārketings” 
- „Organizāciju vadība” 
- „Stratēģiskā vadīšana un līderība” 
- „Mārketinga vadīšana” 
- „Vide un uzņēmējdarbības vadība”  

 
 
 
 
 
 
 

19. jūnijs 

 
 
 
 
 
 
 

16.00 

 
 
 
 
 
 
 

Lielā aula 
Vēstures un filozofijas fakultāte 19. jūnijs 19.00 Lielā aula 
Medicīnas fakultāte 25. jūnijs 13.00 Lielā aula 



Juridiskā fakultāte 
 „Tiesību zinātne” - bakalaura studiju programma 

 
26. jūnijs 

 
13.00 

 
Lielā aula 

Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte 
 „Psiholoģija” - bakalaura, profesionālā bakalaura un profesionālā maģistra 

studiju programma 

 
 

26. jūnijs 

 
 

16.00 

 
 

Lielā aula 
 „Skolotājs” - profesionālā bakalaura, profesionālā maģistra un 2. līmeņa 

profesionālo studiju programma 
 

27. jūnijs 
 

11.00 
 

Lielā aula 
 „Sociālais pedagogs” - profesionālā bakalaura studiju programma 27. jūnijs 11.00 Lielā aula 
Teoloģijas fakultāte 27. jūnijs 14.00 Lielā aula 
Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledža 27. jūnijs 17.00 Lielā aula 
Humanitāro zinātņu fakultāte 
 „Angļu filoloģija” - bakalaura un maģistra studiju programma 

 
29. jūnijs 

 
10.00 

 
Lielā aula 

 „Āzijas studijas” - bakalaura studiju programma 29. jūnijs 10.00 Lielā aula 
 „Orientālistika” - maģistra studiju programma 29. jūnijs 10.00 Lielā aula 
 „Krievu filoloģija” - bakalaura un maģistra studiju programma 29. jūnijs 10.00 Lielā aula 
 „Moderno valodu un biznesa studijas” - bakalaura studiju programma 29. jūnijs 10.00 Lielā aula 
 „Vācu filoloģija” - bakalaura un maģistra studiju programma  29. jūnijs 10.00 Lielā aula 
 „Baltu filoloģija” - bakalaura un maģistra studiju programma 29. jūnijs 14.00 Lielā aula 
 „Baltijas jūras reģiona studijas” - maģistra studiju programma 29. jūnijs 14.00 Lielā aula 
 „Franču filoloģija” - bakalaura studiju programma 29. jūnijs 14.00 Lielā aula 
 „Romāņu valodu un kultūru studijas” - maģistra studiju programma 29. jūnijs 14.00 Lielā aula 
 „Klasiskā filoloģija” - bakalaura un maģistra studiju programma 29. jūnijs 14.00 Lielā aula 
 „Kultūras un sociālā antropoloģija” - bakalaura un maģistra studiju 

programma 
 

29. jūnijs 
 

14.00 
 

Lielā aula 
 „Somugru studijas” - bakalaura studiju programma 29. jūnijs 14.00 Lielā aula 
 „Konferenču tulkoðana” - profesionālā maģistra studiju programma 29. jūnijs 14.00 Lielā aula 
 „Rakstiskā tulkošana” - profesionālā maģistra studiju programma 29. jūnijs 14.00 Lielā aula 
Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte 29. jūnijs 17.00 Lielā aula 
Ķīmijas fakultāte 30. jūnijs 10.00 Lielā aula 
Juridiskā fakultāte 
 Tiesību zinātne” – maģistra un profesionālā maģistra studiju programma 

 
30. jūnijs 

 
13.00 

 
Lielā aula 

Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte 
 „Pedagoģija” - maģistra studiju programma 

 
30. jūnijs 

 
16.00 

 
Lielā aula 

 „Dažādības pedagoģiskie risinājumi” - maģistra studiju programma 30. jūnijs 16.00 Lielā aula 
 „Pirmsskolas izglītības pedagogs” - 1. līmeņa profesionālo studiju 

programma 
 

30. jūnijs 
 

16.00 
 

Lielā aula 
 „Pirmsskolas skolotājs” - profesionālā bakalaura studiju programma 30. jūnijs 16.00 Lielā aula 
 „Izglītības zinātnes” - maģistra studiju programma 30. jūnijs 16.00 Lielā aula 
 „Māksla” - profesionālā bakalaura studiju programma 30. jūnijs 16.00 Lielā aula 
Sociālo zinātņu fakultāte    
 „Komunikācijas zinātne” - bakalaura studiju programma 1. jūlijs 11.00 Lielā aula 
 „Politikas zinātne” - bakalaura studiju programma 1. jūlijs 15.00 Lielā aula 
 „Socioloģija” - bakalaura studiju programma  1. jūlijs 15.00 Lielā aula 
 „Informācijas pārvaldība” - bakalaura studiju programma 1. jūlijs 15.00 Lielā aula 
 Maģistra un profesionālā maģistra studiju programmas 1. jūlijs 18.00 Lielā aula 
Datorikas fakultāte 2. jūlijs 10.00 Lielā aula 
Fizikas un matemātikas fakultāte 2. jūlijs 14.30 Lielā aula 
    
    
 
 
 

   

    
 


