Izglītība Latvijā
Katram vidusskolu beigušam jaunietim ir iespēja izvēlēties sev
vispiemērotāko studiju virzienu un augstākās izglītības iestādi, kurā
apgūt savu nākotnes profesiju. Izvēle ir plaša, jo Latvijā augstāko
izglītību var iegūt 54 iestādēs – 29 augstskolās un 25 koledžās. Ar
plašāku izglītības iestāžu sarakstu var iepazīties Izglītības un zinātnes
ministrijas (IZM) mājaslapā.
Augstākajai izglītībai Latvijā ir trīs līmeņi:




bakalaura;
maģistra;
doktora.
Studenti Latvijā var iegūt bakalaura grādu astoņās zinātnēs:










izglītības zinātnēs,
humanitārajās zinātnēs,
sociālajās zinātnēs,
dabaszinātnēs,
inženierzinātnēs,
lauksaimniecības zinātnēs,
veselības zinātnēs,
pakalpojumu zinātnēs.
Personas, kurām ir maģistra grāds vai tam atbilstoša augstākā
izglītība, var pretendēt uz studijām doktorantūrā.
Koledžās tiek īstenotas pirmā līmeņa profesionālās augstākās
izglītības programmas, un tās var veikt savu darbību kā neatkarīgas
mācību iestādes (piemēram, Alberta koledža) vai kā daļa no kādas
augstskolas (piemēram, Latvijas Kultūras akadēmijas Latvijas
Kultūras koledža).
Latvijā augstāko izglītību var iegūt klātienes, neklātienes vai
attālinātajās studijās.

Valsts universitātes
www.lu.lv
www.rsu.lv
www.rtu.lv
www.llu.lv

www.du.lv

Latvijas Universitāte (LU)
Rīgas Stradiņu universitāte (RSU)
Rīgas Tehniskā universitāte (RTU)
Latvijas Lauksaimniecības universitāte (LLU)
Daugavpils universitāte (DU)

Valsts augstskolas
Valsts Policijas koledža (VPK)
Latvijas Jūras akadēmija (LJA)
Jāzepa VītolaĻatvijas Mūzikas akadēmija (JVLMA)
Latvijas Kultūras akadēmija (LKA)
Latvijas Mākslas akadēmija (LMA)
Latvijas Nacionālā aizsardzības akadēmija (LNAA)
Liepājas Pedagoģijas akadēmija (LPA)
Banku augstskola (BA)
Rīgas Juridiskā augstskola (RJA)
Rīgas ekonomikas augstskola (REA)
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola
(RPIVA)
www.ru.lv
Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija (RTA)
www.venta.lv
Ventspils Augstskola (VeA)
www.va.lv
Vidzemes Augstskola (VA)
Juridisko personu dibinātās augstskolas Latvijā
www.bsa.edu.lv
Baltijas Starptautiskā akadēmija (BSA)
www.turiba.lv
Biznesa augstskola “Turība”
www.eka.edu.lv
Ekonomikas un kultūras augstskola (EKA)
www.isma.lv
Informācijas sistēmu menedžmenta augstskola
(ISMA)
www.kra.lv
Latvijas Kristīgā akadēmija (LKA)
www.psy.lv
Psiholoģijas augstskola (PA)
www.rai.lv
Rīgas Aeronavigācijas institūts (RAI)
www.riseba.lv
Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa
administrācijas augstskola (RSEBBA)
www.attistiba.lv
Sociālā darba un sociālās pedagoģijas augstskola
“Attīstība”
www.sta-edu.lv
Sociālo tehnoloģiju augstskola (STA)
www.sppa.lv
Starptautiskās praktiskās psiholoģijas augstskola
(SPPA)
www.tsi.lv
Transporta un sakaru institūts (TSI)
www.policijas.koledza.gov.lv
www.latja.lv
www.jvlma.lv
www.lka.edu.lv
www.lma.lv
www.naa.mil.lv
www.lieppa.lv
www.ba.lv
www.rgsl.edu.lv
www.sseriga.edu.lv
www.rpiva.lv

www.niid.lv – aktuālas izglītības programmas profesionālajās skolās,
koledžās un augstskolās, uzņemšanas nosacījumi, jaunas programmas, ekonsultācijas, karjeras izvēles testi.
www.izm.gov.lv – izglītības sistēmas, informācijas par izglītību,
aktualitātes izglītības jautājumos
www.aiknc.lv – akreditētas un licencētas studiju programmas
www.visc.gov.lv – centralizēto eksāmenu paraugi, vispārējas izglītības
saturs
www.sf.gov.lv studiju un studējoša kredīta piešķiršanas un atmaksas
kārtība
www.skolas.lv un www.e-klase.lv – portāli par izglītības jautājumiem
www.fonds.lv un www.vitolufonds.lv – mecenātu stipendijas studijām
Latvijā

