APSTIPRINĀTS
Ventspils Augstskolas Senāta sēdē 2017.
gada 18. oktobrī ar lēmumu Nr. 17 - 136

1.

Uzņemšanas prasības reflektantu uzņemšanai Ventspils Augstskolas studiju programmās 2018./2019. studiju gadā

Saīsinājumi:
PLK – pilna laika klātiene
CE – centralizētais eksāmens
STIP - starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījums svešvalodā
VSA - bakalaura studijās iegūtā vidējā svērtā atzīme
P1, P2 – centralizētā eksāmena kopvērtējums
Studiju programma

Akreditācija
un licencēšana

Iegūstamais grāds
un/vai kvalifikācija

Studiju
forma un
ilgums

Prasības attiecībā uz
iepriekšējo izglītību

Centralizētie eksāmeni/
starptautiskie testi un
iestājpārbaudījumi

Konkursa rezultāta
aprēķināšana

Priekšrocības

INFORMĀCIJAS TEHNOLOĢIJU FAKULTĀTE
Pirmā līmeņa
profesionālās augstākās
izglītības studiju
programma
“Programmēšanas
specialists”
Bakalaura studiju
programmas
„Datorzinātnes”

Licencēta
19.07.2017.
akreditētā
studiju virzienā

Bakalaura studiju
programmas
„Elektronika”

Akreditēta līdz
24.04.2023.

Akreditēta līdz
24.04.2023.

Kvalifikācija –
programmētājs, kas
atbilst 4.
profesionālās
kvalifikācijas
līmenim.
Dabaszinātņu
bakalaura
akadēmiskais grāds
datorzinātnēs
Inženierzinātņu
bakalaura
akadēmiskais grāds
elektronikā

PLK, 2
gadi

Vidējā izglītība

PLK, 3
gadi

Vidējā izglītība

PLK, 3
gadi

Vidējā izglītība

P1 - CE matemātikā
P2 - CE vai STIP
svešvalodā (krievu, vācu,
franču vai angļu)

P1*0,5+P2*0,5

P1 - CE matemātikā
P2 - CE vai STIP
svešvalodā (krievu, vācu,
franču vai angļu)
P1 - CE matemātikā vai
fizikā (pēc reflektanta
izvēles)
P2 - CE vai STIP
svešvalodā (krievu, vācu,

P1*0,5+P2*0,5

1

matemātikā,
fizikā

informātikā,

P1*0,5+P2*0,5

1

matemātikā,
fizikā, ķīmijā

informātikā,

-

Ārpus konkursa budžeta vietā tiek ieskaitīti reflektanti, kuri pēdējo divu gadu laikā ieguvuši godalgotu vietu Latvijas vai starptautiskās priekšmetu olimpiādēs tabulā
minētajos priekšmetos.
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Studiju programma

Akreditācija
un licencēšana

Iegūstamais grāds
un/vai kvalifikācija

Studiju
forma un
ilgums

Prasības attiecībā uz
iepriekšējo izglītību

Kopīgā profesionālā
bakalaura studiju
programma „Kuģu
navigācijas
elektronika”

Akreditēta līdz
24.04.2023.

PLK, 4
gadi

Vidējā izglītība

Maģistra studiju
programma
„Datorzinātnes”2

Akreditēta līdz
24.04.2023.

Profesionālais
bakalaura grāds kuģu
elektronikā,
automātikā un
radionavigācijā,
radioelektronikas
inženiera
kvalifikācija
Dabaszinātņu
maģistra
akadēmiskais grāds
datorzinātnēs

Profesionālā maģistra
studiju programma
„Elektronika” 2

Akreditēta līdz
24.04.2023.

Profesionālais
maģistra grāds
elektronikā un
elektronikas inženiera
kvalifikācija

PLK, 2
gadi

Profesionālā bakalaura
studiju programmas
„Biznesa vadība”

Akreditēta līdz
06.06.2019.

Profesionālā
bakalaura grāds
biznesa vadībā un
piektais profesionālās

PLK, 2
gadi

Dabaszinātņu
vai
inženierzinātņu
bakalaura
grāds
datorzinātnē,
matemātikā,
informācijas
tehnoloģijās, fizikā,
astronomijā,
elektronikā
vai
telekomunikācijās
Inženierzinātņu
bakalaura
grāds
elektronikā,
telekomunikācijās vai
radniecīgā
inženierzinātņu
specialitātē

Centralizētie eksāmeni/
starptautiskie testi un
iestājpārbaudījumi
franču vai angļu)
P1 - CE matemātikā vai
fizikā (pēc reflektanta
izvēles)
P2 - CE vai STIP
svešvalodā (krievu, vācu,
franču vai angļu)

Konkursa rezultāta
aprēķināšana

Priekšrocības

P1*0,5+P2*0,5

-VSA

VSA

Skatīt atsauci Nr. 2

-VSA

VSA

Skatīt atsauci Nr. 2

P1*0,5+P2*0,5

1

-

EKONOMIKAS UN PĀRVALDĪBAS FAKULTĀTE
PLK, 4
gadi

Vispārējā vidējā vai
vidējā profesionālā
izglītība

P1 - CE matemātikā
P2 - CE vai STIP
svešvalodā

matemātikā,
informātikā,
biznesa
ekonomiskajos
pamatos

Ventspils Augstskolas absolventi, kurus maģistra studijām programmās 2018. gadā ir rekomendējusi Ventspils Augstskolas Gala pārbaudījumu komisija vai Valsts
pārbaudījumu komisija, tiek ieskaitīti budžeta vietā ārpus konkursa.
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Studiju programma

Akreditācija
un licencēšana

Bakalaura studiju
programma
„Vadībzinātne” (tiek
īstenota angļu valodā)
Profesionālā maģistra
studiju programma
„Uzņēmējdarbības
vadība”2

Licencēta
14.03.2014.
akreditētā
studiju virzienā
Akreditēta līdz
06.06.2019.

Doktora studiju
programma “Biznesa
vadība”

Akreditēta līdz
06.06.2019.

Profesionālā bakalaura
studiju programma
„Tulkošana” (ar
specializāciju angļu –
latviešu – krievu/vācu
valodā)
Profesionālā bakalaura
studiju programma
„Tulkošana” (ar
specializāciju vācu –

Akreditēta līdz
06.06.2019.

Iegūstamais grāds
un/vai kvalifikācija
kvalifikācijas līmenis,
profesija „Uzņēmuma
vadītājs”
Sociālo zinātņu
bakalaura grāds
vadībzinātnē
Profesionālā maģistra
grāds
uzņēmējdarbības
vadībā un
uzņēmējdarbības
vadītāja kvalifikācija
Doktora zinātniskais
grāds vadībzinātnē

Studiju
forma un
ilgums

Prasības attiecībā uz
iepriekšējo izglītību

PLK, 3
gadi

Vidējā izglītība

PLK, 2
gadi

Bakalaura
ekonomikā
vadībzinātnē

grāds
vai

PLK, 3
gadi

Maģistra
grāds
ekonomikā
vai
uzņēmējdarbības
vadībā

Centralizētie eksāmeni/
starptautiskie testi un
iestājpārbaudījumi

Konkursa rezultāta
aprēķināšana

P1 - CE matemātikā
P2 - CE vai STIP angļu
valodā

P1*0,5+P2*0,5

-VSA

VSA

Pārrunas par
iestājreferāta vai
iesniegto publikāciju
kopuma problemātiku

Iestājpārbaudījumu
komisijas lēmums

Priekšrocības

Skatīt atsauci Nr. 2

TULKOŠANAS STUDIJU FAKULTĀTE

Akreditēta līdz
06.06.2019.

Profesionālā
bakalaura grāds
tulkošanā, tulka un
tulkotāja kvalifikācija

PLK, 4
gadi

Profesionālā
bakalaura grāds
tulkošanā, tulka un
tulkotāja kvalifikācija

PLK, 4
gadi

Vidējā izglītība

P1 - CE vai STIP angļu
valodā
P2 - CE latviešu valodā

P1*0,8+P2*0,2

Vidējā izglītība

P1 - CE vai STIP vācu
vai angļu valodā (pēc
reflektanta izvēles)3
P2 - CE latviešu valodā

P1*0,8+P2*0,2

-

Angļu valodas eksāmena vērtējuma uzrādīšanas gadījumā konkursa atzīmes aprēķināšanai papildus jāiesniedz vācu valodas apguvi apliecinoša dokumenta, t.i., vidējās
izglītības atestāta sekmju izraksta kopija (uzrādot oriģinālu), kurā mācību priekšmetā “Vācu valoda” jābūt sekmīgam vērtējumam.
Ja vācu valodas apguves līmenis netiek apliecināts ar eksāmena vērtējumu vācu valodā vai vidējās izglītības atestāta sekmju izrakstu, tad šos vērtējumus var aizstāt ar
Ventspils Augstskolā izstrādāta un nokārtota kompleksā iestājpārbaudījuma vācu valodā vērtējumu. Reflektantam iestājpārbaudījumā jāuzrāda pamatzināšanas un prasmes
vācu valodā (klausīšanās, lasīšanā, rakstīšanā un sarunvalodā) ar sekmīgu vērtējumu.
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Studiju programma

latviešu – krievu/angļu
valodā)
Profesionālā bakalaura
studiju programma
„Tulkošana” (ar
specializāciju angļu –
krievu – vācu valodā)
Profesionālā bakalaura
studiju programma
„Tulkošana” (ar
specializāciju franču –
latviešu – spāņu
valodā)
Profesionālā bakalaura
studiju programma
„Tulkošana” (ar
specializāciju spāņu –
latviešu – franču
valodā)

Akreditācija
un licencēšana

Iegūstamais grāds
un/vai kvalifikācija

Studiju
forma un
ilgums

Prasības attiecībā uz
iepriekšējo izglītību

Centralizētie eksāmeni/
starptautiskie testi un
iestājpārbaudījumi

Akreditēta līdz
06.06.2019.

Profesionālā
bakalaura grāds
tulkošanā, tulka un
tulkotāja kvalifikācija

PLK, 4
gadi

Akreditēta līdz
06.06.2019.

Profesionālā
bakalaura grāds
tulkošanā, tulka un
tulkotāja kvalifikācija

PLK, 4
gadi

Vidējā izglītība

Akreditēta līdz
06.06.2019.

Profesionālā
bakalaura grāds
tulkošanā, tulka un
tulkotāja kvalifikācija

PLK, 4
gadi

Vidējā izglītība

Konkursa rezultāta
aprēķināšana

Vidējā izglītība

P1 - CE vai STIP angļu
valodā
P2 - CE vai STIP krievu
valodā4

P1*0,8+P2*0,2

P1 – CE vai STIP franču
vai angļu valodā (pēc
reflektanta izvēles)5
P2 - CE latviešu valodā

P1*0,8+P2*0,2

P1 – CE vai STIP angļu
valodā6
P2 - CE latviešu valodā

P1*0,8+P2*0,2

Priekšrocības

-

-

-

Ja krievu valodas apguves līmenis netiek apliecināts ar centralizētā eksāmena vērtējumu vai starptautisko testu krievu valodā, tad šo vērtējumu var aizstāt ar krievu valodas
apguvi apliecinoša dokumenta, t.i., vidējās izglītības atestāta sekmju izraksta kopiju (uzrādot oriģinālu), kurā mācību priekšmetā "Mazākumtautību (krievu) valoda un
literatūra" (vai mācību priekšmetā "Krievu valoda") jābūt sekmīgam vērtējumam.
5
Angļu valodas eksāmena vērtējuma uzrādīšanas gadījumā konkursa atzīmes aprēķināšanai papildus jāiesniedz franču valodas apguvi apliecinoša dokumenta, t.i., vidējās
izglītības atestāta sekmju izraksta kopija (uzrādot oriģinālu), kurā mācību priekšmetā “Franču valoda” jābūt sekmīgam vērtējumam.
Ja franču valodas apguves līmenis netiek apliecināts ar eksāmena vērtējumu franču valodā vai vidējās izglītības atestāta sekmju izrakstu, tad šo vērtējumu var aizstāt ar
Ventspils Augstskolā izstrādāta un nokārtota kompleksā iestājpārbaudījuma franču valodā vērtējumu. Reflektantam iestājpārbaudījumā jāuzrāda pamatzināšanas un prasmes
franču valodā (klausīšanās, lasīšanā, rakstīšanā un sarunvalodā) ar sekmīgu vērtējumu.
6
Konkursa atzīmes aprēķināšanai papildus jāiesniedz spāņu valodas apguvi apliecinoša dokumenta, t.i., vidējās izglītības atestāta sekmju izraksta kopija (uzrādot oriģinālu),
kurā mācību priekšmetā “Spāņu valoda” jābūt sekmīgam vērtējumam.
Ja spāņu valodas apguves līmenis netiek apliecināts ar vidējās izglītības atestāta sekmju izrakstu, tad šo vērtējumu var aizstāt ar Ventspils Augstskolā izstrādāta un nokārtota
kompleksā iestājpārbaudījuma spāņu valodā vērtējumu. Reflektantam iestājpārbaudījumā jāuzrāda pamatzināšanas un prasmes spāņu valodā (klausīšanās, lasīšanā, rakstīšanā
un sarunvalodā) ar sekmīgu vērtējumu.
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Studiju programma

Akreditācija
un licencēšana

Iegūstamais grāds
un/vai kvalifikācija

Bakalaura studiju
programma „Valodas
un starpkultūru
komunikācija” (tiek
īstenota angļu valodā)
Maģistra studiju
programma „Juridisko
tekstu tulkošana” 2

Akreditēta līdz
06.06.2019.

Humanitāro zinātņu
bakalaura grāds
starpkultūru
komunikācijā

Maģistra studiju
programma “Valodas
un kultūrvide” (tiek
īstenota angļu valodā)

Licencēta
19.07.2019.
akreditētā
studiju virzienā

Kopīgā doktora studiju
programma
„Valodniecība: latviešu
diahroniskā
valodniecība, latviešu
sinhroniskā
valodniecība, lietišķā
valodniecība,
salīdzināmā un
sastatāmā
valodniecība”

Akreditēta līdz
06.06.2019.

Akreditēta līdz
06.06.2019.

Profesionālais
maģistra grāds
juridisko tekstu
tulkošanā un tulkotāja
kvalifikācija
Humanitāro zinātņu
maģistra grāds

Filoloģijas doktora
zinātniskais grāds

Studiju
forma un
ilgums
PLK, 3
gadi

Prasības attiecībā uz
iepriekšējo izglītību
Vidējā izglītība

PLK, 1,5
vai 2 gadi

Bakalaura grāds vai
augstākā
izglītība
jebkurā nozarē

PLK, 2
gadi

Humanitāro zinātņu
bakalaura grāds

PLK, 3
gadi

Maģistra grāds (vai
tam
atbilstošs
augstākās izglītības
diploms) humanitāro,
sociālo vai izglītības
zinātņu jomā; vismaz
vienā no izglītības
līmeņiem (bakalaura
vai maģistra studiju
līmenī) jābūt iegūtai
augstākajai izglītībai
filoloģijā.

Centralizētie eksāmeni/
starptautiskie testi un
iestājpārbaudījumi
P1 - CE vai STIP angļu
valodā
P2 – CE latviešu, krievu
vai vācu valodā vai STIP
krievu vai vācu valodā
VSA vai
iestājpārbaudījuma
rezultāts

-VSA
- angļu valodas zināšanas
un
prasmes,
kuras
apliecina starptautiskais
angļu valodas tests vai
Ventspils
Augstskolā
kārtotais angļu valodas
tests vai valodas prasmju
apliecinājums
(rekomendācija
un
sekmju izraksts) no
iepriekšējās (bakalaura)
studiju vietas
Iestājpārbaudījums:
pārrunas par
iestājreferāta
problemātiku

Konkursa rezultāta
aprēķināšana

Priekšrocības

P1*0,8+P2*0,2

VSA vai
iestājpārbaudījuma
rezultāts

Skatīt atsauci Nr. 2

VSA*0.5+valodu
prasmes testa
rezultāts*0.5

-

Iestājpārrunu un
iestājreferāta
izvērtējuma rezultāts

-
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2. Papildus nosacījumi
Saskaņā ar MK noteikumiem Nr.543 “Noteikumi par svešvalodas centralizētā eksāmena vispārējās vidējās izglītības programmā
aizstāšanu ar starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījumu svešvalodā” konkursa uz studiju vietām rezultāta aprēķinam svešvalodu
(angļu, vācu, krievu un franču) centralizētā eksāmena vietā var tikt izmantots starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījuma rezultāts.
Šādā gadījumā starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījuma rezultāts tiek pielīdzināts centralizēto eksāmenu rezultātu skalai saskaņā ar
pielikumu Nr.1.

2.1.

Personas, kas vidējo izglītību ir ieguvušas līdz 2004. gadam, personas ar īpašām vajadzībām, kā arī reflektanti, kuri saskaņā ar
11.03.2003. Ministru kabineta noteikumos Nr.112 „Kārtība, kādā izglītojamie atbrīvojami no noteiktajiem valsts pārbaudījumiem” noteikto
kārtību tikuši atbrīvoti no valsts pārbaudījumiem, tiek uzņemti Ventspils Augstskolas pamatstudiju programmās bez centralizēto eksāmenu
(CE) kārtošanas. Šajos gadījumos centralizēto eksāmenu vērtējums tiek aizstāts ar noteikto priekšmetu atzīmi no sekmju izraksta, reizinot to
ar 10:
 CE vērtējums matemātikā aizstājams ar atzīmi matemātikā x 10;
 CE vērtējums fizikā aizstājams ar atzīmi fizikā x 10;
 CE vērtējums latviešu valodā aizstājams ar atzīmi latviešu valodā x 10;
 CE vērtējums angļu valodā aizstājams ar atzīmi angļu valodā x 10;
 CE vērtējums vācu valodā aizstājams ar atzīmi vācu valodā x 10;
 CE vērtējums krievu valodā aizstājams ar atzīmi krievu valodā x 10;
 CE vērtējums franču valodā aizstājams ar atzīmi franču valodā x 10.
Atzīmes vidējās izglītības mācību iestāžu absolventu izglītības dokumentos, ja vērtēšanā izmantota 5 ballu skala, 10 ballu skalas
atzīmēm pielīdzina šādi:

2.2.

Pielīdzināmā atzīme Pielīdzināmā atzīme
Vērtējuma
5 ballu skalā
10 ballu skalā
atšifrējums
5
9
teicami
4
7
labi
3
5
viduvēji
2.3.
Personām, kas vidējo izglītību ir ieguvušas ārvalstīs, atkarībā no izvēlētās studiju programmas matemātikas, fizikas, latviešu valodas,
angļu valodas, vācu valodas, krievu valodas, spāņu valodas vai franču valodas vērtējuma noteikšanai ir jākārto Ventspils Augstskolas
organizēts iestājpārbaudījums.
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