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BIZNESA AUGSTSKOLA TURĪBA
2019./2020. STUDIJU GADA UZŅEMŠANAS NOTEIKUMI
1. Vispārīgie noteikumi
1.1. Uzņemšanas noteikumi Biznesa augstskolā Turība (turpmāk tekstā - Augstskola) izdoti saskaņā ar
Augstskolu likuma 46.panta otro daļu, Ministru Kabineta 10.10.2006. noteikumiem Nr.846 “Noteikumi
par prasībām, kritērijiem un kārtību uzņemšanai studiju programmās”, Ministru kabineta 29.09.2015.
noteikumi Nr. 543 ”Noteikumi par svešvalodas eksāmena vispārējās vidējās izglītības programmā
aizstāšanu ar starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījumu svešvalodā” un Augstskolas Studiju
nolikumu.
1.2. Tiesības studēt Augstskolā ir katram Latvijas Republikas pilsonim un personām, kurām ir tiesības uz
Latvijas Republikas izdotu nepilsoņu pasi, kā arī personām, kurām ir izsniegtas pastāvīgās uzturēšanās
atļaujas vai termiņuzturēšanās atļaujas, vai pamatojoties uz starpaugstskolu līgumu.
1.3. Augstskolas studiju programmā var tikt imatrikulēti reflektanti, kuri izpildījuši visus Augstskolas
2019./2020.studiju gada uzņemšanas noteikumos (turpmāk tekstā – Noteikumi) minētos nosacījumus.
1.4. Imatrikulācija notiek ar Augstskolas rektora rīkojumu.
1.5. Katram studējošajam atbilstīgi Augstskolu likumam tiek izveidota personas lieta Augstskolas noteiktajā
kārtībā.
2. Uzņemšana pamatstudiju programmās
2.1. Uzņemšana tiek izsludināta šādās pamatstudiju programmās:
Nr.

Pamatstudiju programma

Vakanto studiju vietu skaits pilna
laika studijām klātienē
Diena
Vakars

Vakanto studiju vietu skaits nepilna
laika studijām neklātienē
Neklātiene
e-studijas

1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas (studiju ilgums 2.3 (studiju programmā Tiesību zinātnes 2.7) gadi)

1.

Finanses un grāmatvedība





LV 150 vietas*

LV 50 vietas*

2.

Reklāma uzņēmējdarbībā







LV 50 vietas*

3.

Tiesību zinātnes





LV 150 vietas*

LV 50 vietas*

4.

Viesmīlības serviss





5.

Organizācijas drošība





LV 50 vietas*

-

6.

Mārketings un tirdzniecība





LV 150 vietas*



LV 50 vietas*

2.līmeņa akadēmiskās augstākās izglītības studiju programma, kura nodrošina sociālo zinātņu bakalaura grāda ”Tiesību
zinātnes” ieguvi (studiju ilgums dienā un vakarā 3 gadi, neklātienē un e-studijās 3.3 gadi)

1.

Tiesību zinātnes

LV 150 vietas*

LV 125 vietas*

LV 125 vietas*

LV 50 vietas*

2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas, kuras nodrošina kvalifikācijas un/vai profesionālā
bakalaura grāda ieguvi (studiju ilgums dienā un vakarā 4 gadi, neklātienē un e-studijās 4.3 gadi)

7.

Uzņēmējdarbības vadība

8.

Sabiedriskās attiecības

9.

Tiesību zinātnes

10.

Tūrisma un viesmīlības
nozares uzņēmumu vadība
Mārketinga un tirdzniecības
vadība
Starptautiskās
komunikācijas vadība
Pasākumu producēšana un
vadība
Organizācijas drošība

11.
12.
13.
14.

LV 150 vietas*
ENG 50 vietas*
LV 125 vietas*
LV 125 vietas*

LV 125 vietas*

LV 125 vietas*

LV 50 vietas*

LV 100 vietas*

LV 100 vietas*



LV 100 vietas*

LV 125 vietas*

LV 50 vietas*

LV 75 vietas*

LV 50 vietas*

LV 100 vietas*

LV 100 vietas*



LV 100 vietas*

LV 100 vietas*

LV 50 vietas*

LV 100 vietas*



LV 100 vietas*

-

LV 150 vietas*
ENG 300 vietas*
LV 150 vietas*
LV 125 vietas*
ENG 25 vietas*
LV 50 vietas*
LV 125 vietas*

LV 100 vietas*
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15.

Žurnālistika un mediji

16.

Biznesa loģistikas vadība

17.

LV 125 vietas*

LV 100 vietas*

LV 100 vietas*

LV 125 vietas*
ENG 50 vietas*

LV 125 vietas*

LV 125 vietas*

Starptautiskā finanšu
vadība

LV 125 vietas*
ENG 50 vietas*

LV 125 vietas*

LV 125 vietas*

18. Datorsistēmas
LV – studijas notiek latviešu valodā
ENG – studijas notiek angļu valodā

ENG 100 vietas*

-

2.2. Uzņemšana pamatstudiju programmās, izņemot profesionālā bakalaura studiju programmā
”Datorsistēmas”, notiek konkursa kārtībā, pamatojoties uz centralizēto eksāmenu mācību priekšmetos:
Latviešu valoda un Svešvaloda (angļu, vācu, franču vai krievu valoda) rezultātiem, izņemot personas,
kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2004.gadam, kā arī personas, kuras ieguvušas vidējo izglītību
ārvalstīs, vai personas ar īpašām vajadzībām.
2.3. Uzņemšana profesionālā bakalaura studiju programmā ”Datorsistēmas” notiek konkursa kārtībā,
pamatojoties uz centralizēto eksāmenu šādos mācību priekšmetos: Angļu valoda un Matemātika,
izņemot personas, kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2004.gadam, personas, kuras ieguvušas vidējo
izglītību ārvalstīs, vai personas ar īpašām vajadzībām. Priekšrocības tiek dotas godalgoto vietu
ieguvējiem matemātikas, fizikas vai informātikas olimpiādēs.
2.4. Personas, kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2004.gadam, un personas ar īpašām vajadzībām,
pamatstudiju programmās, izņemot profesionālā bakalaura studiju programmā ”Datorsistēmas”, tiek
uzņemtas, pamatojoties uz vērtējumu vidējo izglītību apliecinošos dokumentos mācību priekšmetos:
Latviešu valoda un Svešvaloda (angļu, vācu, franču vai krievu). Vērtējumi tiek pielīdzināti centralizēto
eksāmenu vērtējumiem saskaņā ar Noteikumu 2.15. punktu.
2.5. Personas, kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2004.gadam, un personas ar īpašām vajadzībām,
profesionālā bakalaura studiju programmā ”Datorsistēmas” tiek uzņemtas, pamatojoties uz vērtējumu
vidējo izglītību apliecinošos dokumentos mācību priekšmetos: Angļu valoda un Matemātika. Vērtējumi
tiek pielīdzināti centralizēto eksāmenu vērtējumiem saskaņā ar Noteikumu 2.15. punktu.
2.6. Personas, kuras ieguvušas vidējo izglītību ārvalstīs, pamatstudiju programmās tiek uzņemtas,
pamatojoties uz vērtējumu vidējo izglītību apliecinošos dokumentos mācību priekšmetos: valsts, kurā
ir iegūta izglītība, valoda un Svešvaloda (angļu, vācu, franču vai krievu), kas nesakrīt ar valodu, kurā
iegūta izglītība. Vērtējums tiek pielīdzināts centralizēto eksāmenu vērtējumiem saskaņā ar Noteikumu
2.15. punktu.
2.7. Ārvalstu reflektantiem, kas vēlas studēt bakalaura programmās, izņemot profesionālā bakalaura
studiju programmā ”Datorsistēmas”, ar angļu valodas apmācību tiek pārbaudītas zināšanas Sociālajās
zinībās. Reflektanti, kuri Sociālo zinību pārbaudījumā iegūst 60-100% punktu, var tikt uzņemti studiju
programmā.
2.8. Ārvalstu reflektantiem, kas vēlas studēt profesionālā bakalaura studiju programmā ”Datorsistēmas” ar
angļu valodas apmācību tiek pārbaudītas zināšanas Matemātikā un Angļu valodā. Reflektanti, kuri
Matemātikā iegūst 60-100% no kopējās punktu summas var tikt uzņemti profesionālā bakalaura studiju
programmā ”Datorsistēmas”.
2.9. Reflektantu elektroniskā reģistrācija notiek Augstskolas mājas lapā www.turiba.lv. Pēc elektroniskās
reģistrācijas dokumentu iesniegšana un uzņemšana notiek Studiju informācijas centrā studijām Rīgā
un filiālēs studijām attiecīgajā filiālē noteiktajā darba laikā. Reflektantu reģistrācija un uzņemšana
pirmajā gadā pēc vidējās izglītības iegūšanas tiek uzsākta Ministru kabineta noteiktajā termiņā.
2.10. Ja kādā no pamatstudiju programmām, studiju formām vai studiju veidiem pieteikušos pretendentu
skaits nav pietiekams grupas atvēršanai, var tikt noteikti uzņemšanas ierobežojumi.
2.11. Konkursa kārtību par tiesībām, iestājoties Augstskolā 1.studiju gadā pilna laika studijās dienā
profesionālā bakalaura augstākās izglītības studiju programmā, studēt bez maksas (budžeta vieta) vai
saņemt stipendiju, nosaka “Nolikums par konkursu uz budžeta vietām un stipendijām Biznesa
augstskolā Turība 2019./2020.studiju gadā”.**
2.12. Nākamajos studiju gados tiesības studēt bez maksas vai saņemt stipendiju iegūst sekmīgākie
studējošie rotācijas kārtībā Augstskolas Studiju maksas atlaižu rotācijas noteikumos noteiktajā
kārtībā.****
2.13. Piesakoties studijām pamatstudiju programmās, reflektanti:
2.13.1. elektroniski reģistrējas Augstskolas mājas lapā www.turiba.lv;
2.13.2. uzrāda pasi vai personas apliecību;
2.13.3. iesniedz 1 fotogrāfiju (3 x 4 cm);
2.13.4. uzrāda vārda, uzvārda maiņu apliecinošu dokumentu, ja kādā no obligāti iesniedzamajiem
dokumentiem un pasē vai elektroniskajā identifikācijas kartē reflektanta vārds vai uzvārds atšķiras,
un kādā no iesniedzamajiem dokumentiem nav norādīts reflektanta personas kods;
2.13.5. uzrāda vidējo izglītību apliecinošu dokumentu;
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2.13.6. reflektanti, kas vidējo izglītību ir ieguvuši ārvalstīs, uzrāda vidējo izglītību apliecinoša dokumenta
notariāli apliecinātu tulkojumu latviešu, krievu vai angļu valodā, ja tā oriģināls nav kāda no šīm
valodām un Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas Akadēmiskās informācijas centra
atzinumu par iegūtās izglītības pielīdzināšanu vidējās izglītības līmenim;
2.13.7. reflektanti, kas ir ārvalstnieki un kas reģistrējas studijām latviešu valodā, uzrāda latviešu valodas
zināšanas apliecinošu dokumentu - sertifikātu, kas iegūts Latvijas Republikā licencētā programmā;
2.13.8. reflektanti, kas reģistrējas studijām angļu valodā, uzrāda angļu valodas zināšanas apliecinošu
dokumentu - sertifikātu centralizētajā eksāmenā angļu valodā vai starptautiski atzītos eksāmenos:
TOEFL (minimums - iegūti vismaz 500 punkti klātienē kārtotajam testam un 70 punktu internetā
kārtotajam testam ) vai IELTS (minimums - 6.0 punkti), vai kārto angļu valodas testu Augstskolā;
2.13.9. reflektanti, kas vidējo izglītību ieguvuši līdz 2004.gadam, uzrāda sekmju izrakstu;
2.13.10. reflektanti studijām programmās Organizācijas drošība iesniedz: izrakstu no ambulatorā,
stacionārā pacienta medicīniskās kartes (027/u), kas apliecina, ka reflektants ir praktiski vesels;
izziņu no narkologa, izziņa no psihiatra; izziņa no Iekšlietu ministrijas Informācijas centra par
(ne)sodāmību;
2.13.11. reflektanti kuriem uz dokumentu iesniegšanas dienu pamatdarbs ir kāda valsts aizsardzības vai
tiesībsargājošā iestāde (Valsts policija, Pašvaldības policija, Nacionālie bruņotie spēki, Valsts
ugunsdzēsības un glābšanas dienests, Ieslodzījuma vietu pārvalde vai tamlīdzīga valsts iestāde),
kurā darbā/dienestā uzņemšanas noteikumos tiek prasīts izraksts no ambulatorā, stacionārā
pacienta medicīniskās kartes (027/u), kas apliecina, ka persona ir praktiski vesela; izziņa no
narkologa, izziņa no psihiatra; izziņa no Iekšlietu ministrijas Informācijas centra par (ne)sodāmību,
kā arī tiek veikta ikgadējā veselības komisija, iesniedz iestādes izsniegtu izziņu par to, ka dotās
iestādes rīcībā nav datu par to, ka darbinieks ir narkologa vai psihiatra uzskaitē vai ir sodīts par
kriminālnoziegumiem
2.13.12. piesakoties studijām pamatstudiju programmās, uzrāda centralizēto eksāmenu Latviešu valoda un
Svešvaloda sertifikātus;
2.13.13. nokārto iepriekš nenokārtotās saistības ar Augstskolu (ja tādas ir);
2.13.14. noslēdz līgumu par izglītības iegūšanu un saskaņā ar līgumā noteikto datumu samaksā
iepazīšanās maksu 10% apjomā no pirmā studiju gada studiju maksas, kas tiek iekļauta studiju
maksā, ja tiek uzsāktas studijas, un kas netiek atmaksāta, reflektantam studijas neuzsākot. No
iepazīšanās maksas ir atbrīvoti Augstskolas absolventi un ārvalstu reflektanti. Ārvalstu reflektanti
maksā reģistrācijas maksu EUR 150.00, kas netiek iekļauta studiju maksā un netiek atmaksāta,
studijas neuzsākot;
2.13.15. reflektanti, kas nav kārtojuši centralizēto eksāmenu svešvalodā, veic svešvalodas zināšanu līmeņa
pārbaudi valodu grupas noteikšanai (izņemot reflektantus filiālēs);
2.13.16. reflektanti, kam ir Junior Achievement Latvija Pilnais sertifikāts vai projekta “Esi līderis”
programmas "Komerczinības vidusskolām" apliecība uzrāda oriģinālu.
2.14. Vakanto vietu skaits katrai pamatstudiju programmai noteikts 2.1.apakšpunktā.
Uzņemšana uz vietām pamatstudiju programmās notiek konkursa kārtībā. Konkursā piedalās
reflektanti, kas līdz 10.augustam pieteikušies studijām programmās un izpildījuši visus Noteikumos
minētos nosacījumus.
2.15. Konkurss notiek, datorizēti summējot punktus atbilstīgi turpmāk 2.15.punktā norādītiem
vērtējumiem:
Latviešu valoda:
Centralizēto
eksāmenu līmenis
(no 2013.gada)
80%-100%
65%-79%
50 %-64%
36%-49%
21%-35%
5%-20%

Centralizēto
eksāmenu līmenis
(līdz 2012.gadam)
A
B
C
D
E
F

Atzīme 10 ballu
sistēmā

Atzīme 5 ballu
sistēmā

10
9
7 vai 8
5 vai 6
4

5
4
3

3

Punkti
10
9
8
7
5
0

Svešvaloda (angļu, vācu, franču vai krievu)
Procentuālais vērtējums svešvalodu eksāmenā, sākot ar 2013.gadu tiek izteikts atbilstoši šādiem Eiropas
valodu kopīgās pamatnostādnēs noteiktajiem valodas prasmes līmeņiem: 95-100%, C1; 70-94%, B2; 4069%, B1
Centralizēto
eksāmenu
līmenis (no
2013.gada)

Centralizēto
eksāmenu
līmenis (līdz
2012.gadam)

C2, C1
B2

84%-100%
68%-83%
52%-67%

B1

36%-51%
19%-35%
5%-18%

EVKP
līmenis

(TOEFL,
IELTS,
Camridge
English Exams,
Pearson test of
English, ECL

Atzīme 10
ballu sistēmā

Atzīme 5 ballu
sistēmā

A
B
C

10
9
7 vai 8

5
4

D
E
F

6 vai 5
4

Punkti

exam)

12
10
9

3

8
6
0

Matemātika
Līmeņu robežas % centralizētajā eksāmenā (no 2012.gada, kad tika noteikta 5% robeža nokārtotam
eksāmenam). No 2013. gada vērtējums centralizētā eksāmenā tiek izteikts tikai procentos.
Centralizēto
eksāmenu
līmenis (no
2013.gada)
85%-100%
62%-84%
40%-61%

Centralizēto
eksāmenu
līmenis (līdz
2012.gadam)
A
B
C

36%-51%
12%-22%
5%-11%

D
E
F

Atzīme 10
ballu sistēmā

Atzīme 5 ballu
sistēmā

10
9
7 vai 8

5
4

5 vai 6
4

3

Punkti
12
10
9
8
6
0

2.16. Konkursa uzvarētāji ir konkursa vietu skaitam atbilstīgs skaits pretendentu, kuri ieguvuši lielāko
punktu skaitu. Vienāda punktu skaita gadījumā priekšrocības ir pretendentam ar mazāku līguma
numuru.
2.17. Konkursa uzvarētāju saraksts 14.augustā tiek publicēts Augstskolas Internet mājas lapā
www.turiba.lv un izvietots pie Augstskolas C korpusa ziņojumu dēļa
2.18. Pretendentiem ir tiesības divu darba dienu laikā pēc konkursa rezultātu publicēšanas Studiju
informācijas centrā iesniegt rakstisku apelāciju. Apelācijas komisijas personālsastāvu apstiprina
Augstskolas rektors.
2.19. Nākamajā darba dienā pēc apelācijas izskatīšanas Apelācijas komisijas lēmums tiek publicēts,
izvietojot to pie Augstskolas C korpusa ziņojumu dēļa.
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3. Uzņemšana augstākā līmeņa studiju programmās
3.1. Uzņemšana tiek izsludināta šādās studiju programmās:
Nr.

Augstākā līmeņa studiju
programma

1.

Uzņēmējdarbības vadība

2.

Tūrisma stratēģiskā vadība

3.

Pilna laika studijas
Diena
Vakars
2.līmeņa profesionālās augstākās
izglītības studiju programmās, kuras
tiek īstenotas uz augstākās
izglītības bāzes un nodrošina
kvalifikācijas un/vai profesionālā
maģistra grāda ieguvi (studiju
ilgums 1.5-2.0 gadi )
ENG
LV

Nepilna laika studijas
Neklātiene

e-studijas

2.līmeņa profesionālās augstākās
izglītības studiju programmās, kuras
tiek īstenotas uz augstākās izglītības
bāzes un nodrošina kvalifikācijas un/vai
profesionālā maģistra grāda ieguvi
(studiju ilgums 1.6-2.1 gadi )
LV

LV

LV

-



Tiesību zinātnes

LV



LV

4.

Sabiedriskās attiecības

LV

LV



5.

Publiskā pārvalde
Biznesa psiholoģija un
cilvēkresursu vadība
uzņēmējdarbībā.





LV

6.

ENG

ENG

LV

Doktora studiju programmas (studiju ilgums 3 (studiju programmā Komunikācijas vadība 3.6) gadi)
7.

Komunikācijas vadība

LV, ENG





8.

Juridiskā zinātne
Juridiskā zinātne
(kopīga Biznesa
augstskolas Turība un
Kazimieras Simonavičius
Universitātes programma)

LV, ENG





LV, ENG

_

_

LV, ENG

-

-

9.

10.

Vadībzinātne,
(kopīga Biznesa
augstskolas Turība un
Daugavpils Universitātes
programma –
uzņēmējdarbības vadība,
sabiedrības vadība un
izglītības vadība)

11. Uzņēmējdarbības vadība
LV – studijas notiek latviešu valodā
ENG – studijas notiek angļu valodā

ENG

3.2. Reflektantu reģistrācija notiek Studiju informācijas centrā reflektantu reģistrācijas laikā.
3.3. Ja kādā no augstākā līmeņa studiju programmām, studiju formām vai studiju veidiem pieteikušos
pretendentu skaits nav pietiekams grupas atvēršanai, var tikt noteikti uzņemšanas ierobežojumi.
3.4. Par studiju ilgumu attiecīgajā augstākā līmeņa studiju programmā lemj programmas direktors.
3.5. Piesakoties studijām, reflektanti:
3.5.1. elektroniski reģistrējas Augstskolas mājas lapā www.turiba.lv;
3.5.2. uzrāda pasi vai personas apliecību;
3.5.3. iesniedz 1 fotogrāfiju (3 x 4 cm);
3.5.4. uzrāda vārda, uzvārda maiņu apliecinošu dokumentu, ja kādā no obligāti iesniedzamajiem
dokumentiem un pasē vai elektroniskajā identifikācijas kartē reflektanta vārds vai uzvārds atšķiras,
un kādā no iesniedzamajiem dokumentiem nav norādīts reflektanta personas kods;
3.5.5. uzrāda vidējo izglītību apliecinošu dokumentu;
3.5.6. uzrāda profesionālā vai akadēmiskā bakalaura, vai profesionālās kvalifikācijas, kas iegūta,
pabeidzot vismaz 4 gadu studiju programmu, diplomu. Piesakoties studijām Tiesību zinātņu
maģistra studiju programmā, uzrāda zinātnes nozarei atbilstošu profesionālā vai akadēmiskā
bakalaura diplomu, vai zinātnes nozarei atbilstošas profesionālās kvalifikācijas, kas iegūta,
pabeidzot vismaz 4 gadu studiju programmu, diplomu.
3.5.7. reģistrējoties uz doktora studiju programmām uzrāda zinātnes nozarei atbilstošu maģistra vai
profesionālā maģistra diplomu. Ar Doktora programmas padomes lēmumu iespējams reģistrēties
doktora studiju programmā ar attiecīgajai zinātnes nozarei līdzīgu maģistra vai profesionālā
maģistra diplomu;
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3.5.8.
3.5.9.

3.5.10.
3.5.11.

3.5.12.
3.5.13.

reģistrējoties uz doktora studiju programmām reflektants iesniedz sagatavotu referātu līdz 10 lpp.
apjomā ar programmas direktora rezolūciju par uzņemšanu doktora studiju programmā;
reflektanti, kas vidējo izglītību un/vai augstāko izglītību ir ieguvuši ārvalstīs, uzrāda vidējo izglītību
un/vai augstāko izglītību apliecinoša dokumenta notariāli apliecinātu tulkojumu latviešu, krievu vai
angļu valodā, ja tā oriģināls nav kādā no šīm valodām un Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes
ministrijas Akadēmiskās informācijas centra atzinumu par iegūtās izglītības pielīdzināšanu vidējās
izglītības un/vai augstākās izglītības līmenim;
reflektanti, kas ir ārvalstnieki un kas reģistrējas studijām latviešu valodā, uzrāda latviešu valodas
zināšanas apliecinošu dokumentu - sertifikātu, kas iegūts Latvijas Republikā licencētā programmā;
reflektanti, kas reģistrējas studijām angļu valodā, uzrāda angļu valodas zināšanas apliecinošu
dokumentu - sertifikātu centralizētajā eksāmenā angļu valodā (A1, A2, B1, B2, C1 vai C2 līmenis)
vai starptautiski atzītos eksāmenos: TOEFL (minimums - iegūti vismaz 500 punktu klātienē
kārtotajam testam un 70 punktu internetā kārtotajam testam) vai IELTS (minimums - 6.0 punkti),
vai kārto angļu valodas testu Augstskolā;
nokārto iepriekš nenokārtotās saistības ar Augstskolu (ja tādas ir);
noslēdz līgumu par izglītības iegūšanu un saskaņā ar līgumā noteikto datumu samaksā
iepazīšanās maksu 10% apjomā no pirmā studiju gada studiju maksas, kas tiek iekļauta studiju
maksā, ja tiek uzsāktas studijas, un kas netiek atmaksāta, reflektantam studijas neuzsākot. No
iepazīšanās maksas ir atbrīvoti Augstskolas absolventi un ārvalstu reflektanti. Ārvalstu reflektanti
maksā reģistrācijas maksu EUR 150.00, kas netiek iekļauta studiju maksā un netiek atmaksāta,
studijas neuzsākot.
4. Pieteikšanās kārtība studijām vēlākajos studiju posmos

4.1. Studijām vēlākajos studiju posmos var pieteikties personas, kuras iepriekš studējušas augstākās
izglītības iestādēs.
4.2. Programmas direktors ierosina rektoram reflektantu imatrikulēt attiecīgās studiju programmas atbilstīgā
semestrī.

Uzņemšanas laikā ar Senāta lēmumu var tikt mainīts vietu skaits.
Budžeta vietas un stipendijas tiek sadalītas proporcionāli to pretendentu skaitam, kuri pieteikušies
konkursam attiecīgajā pamatstudiju programmā pilna laika studijām dienā.
*** Nolikums pieejams Augstskolas interneta mājas lapā – www.turiba.lv
**** Noteikumi pieejami Augstskolas interneta mājas lapā – www.turiba.lv
*
**

Prorektors zinātniskā un akadēmiskajā darbā

I.Namatēvs
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