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Vispārīgie nosacījumi visiem atlaižu veidiem un RISEBA budžeta vietām
1.
2.
3.
4.

5.

Jāizpilda Uzņemšanas noteikumu prasības (reflektantiem);
Jānoslēdz līgums par augstākās izglītības iegūšanu;
Nav akadēmisko un finanšu parādu;
Atzīmes iegūtas studiju kursu pārbaudījumus nokārtojot ar pirmo reizi (pārkārtotie vērtējumi netiek ņemti vērā);
Pieteikšanās pirmajam semestrim līdz 5.septembrim, otrajam semestrim līdz 5.februārim.
Atlaides apjoms

Atlaides veids un studiju programmas
Skaits
1.RISEBA finansētās budžeta vietas**
Uzņēmējdarbības vadība
(bakalaura studiju programma)
Sabiedrisko attiecību un reklāmas
menedžments
(bakalaura studiju programma)
Audiovizuālā mediju māksla
(bakalaura studiju programma)
Eiropas biznesa studijas
(bakalaura studiju programma)
Arhitektūra
(bakalaura studiju programma)
Biznesa psiholoģija
(bakalaura studiju programma)
Jaunu uzņēmumu izaugsme un
finansēšana
(bakalaura studiju programma)

%

Atlaides
ilgums

Kas var saņemt
atlaidi?

100%

Budžeta
vietu skaits
norādīts
tabulā
“Budžeta
vietu skaits
pēc
uzņemšanas
gadiem”
(skat.
dokumenta
beigās)

100%

100%
100%
100%
100%

100%

2. Atlaide „Labas sekmes”
Bakalaura programmas dienas nodaļa:
20 vietas

15%

Uz vienu
semestri,
sākot ar 2.
semestri

10%

Uz vienu
semestri,
sākot ar 2.
semestri

Bakalaura programmas nepilna laika
vakara un tālmācības nodaļa:
10 vietas

Tiek
pārskatītas
pēc katra
semestra
sekmju
rezultātiem
atbilstoši
RISEBA
Atlaižu
nolikumā
noteiktajai
budžeta
vietu
rotācijas
kārtībai

Bakalaura studiju
programmu pilna
laika dienas
nodaļas reflektanti,
kas ir atzīti par
uzvarētājiem
konkursā “RISEBA
finansētas budžeta
vietas” vai
Bakalauru studiju
programmu dienas
nodaļas studenti

Bakalaura studiju
programmu pilna
laika dienas
nodaļas studējošie
Bakalaura studiju
programmu nepilna
laika vakara un
tālmācības nodaļas
studējošie

Nosacījumi un kritēriji
Atlaides piešķiršanai

Atlaides
saglabāšanai

1. Jāizpilda Uzņemšanas noteikumu prasības (reflektantiem);
2. Jāreģistrējas pamatstudijām, izmantojot e-pakalpojumu portālu
www.latvija.lv/studijas (reflektantiem)
3.Jānoslēdz līgums par augstākās izglītības iegūšanu
(reflektantiem);
4. Atestāta atzīmes atbilst RISEBA Uzņemšanas noteikumu
prasībām (reflektantiem);
5. Jāiesniedz studiju programmu administratoram Atlaižu komisijai
adresēts iesniegums;
6.Vidējā atzīmes par iepriekšējo semestri nav zemākas par 9
ballēm;
7. Atbilstoši RISEBA budžetu vietu skaitam un VUPP noteikumiem
par konkursa uzvarētājiem katrā studiju programmā tiek atzīti
reflektanti ar lielāko punktu skaitu un studenti un augstāko vidējo
atzīmi.
8. Gadījumos, kad vairākiem studentiem vienā kursā ir vienādas
atzīmes: (1) priekšroka tam studentam, kam budžeta vieta ir bijusi
iepriekšējā semestrī; (2) budžeta vieta tiek dalīta proporcionāli uz
visiem pretendentiem ar vienādo visaugstāko vidējo atzīmi.

1. Mainot studiju
programmu netiek
saglabāta.

1. Jāiesniedz studiju programmu administratoram Atlaižu komisijai
adresēts iesniegums;
2. Vidējā atzīme par iepriekšējo semestri nav zemākas par 9
ballēm;
3. Par uzvarētājiem visās studiju programmās kopā tiek atzīti
studenti ar augstāko vidējo atzīmi.
1. Jāiesniedz iesniegums atlaižu komisijai;
2. Vidējā atzīme par iepriekšējo semestri nav zemākas par 9
ballēm.
3. Par uzvarētājiem visās studiju programmās kopā tiek atzīti
studenti ar augstāko vidējo atzīmi.

1. Mainot studiju
programmu netiek
saglabāta.

1. Mainot studiju
programmu netiek
saglabāta.
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RISEBA
Maģistra programmas
10 vietas

3. Atlaide „Radinieki”
3.1. Radinieki, kas studē bakalaura,
maģistra un doktora studiju
programmās

3.2. Radinieku atlaide „Victoria”
(Profesionālās vidusskolas „Victoria”
mācību programmas; RISEBA studiju
programmas)

10%

Nav
ierobežots

15%

Nav
ierobežots

15%

3.3. Papildus radinieki

Nav
ierobežots

Uz vienu
semestri,
sākot ar 2.
semestri

Vienam
studiju
gadam ar
iespēju
pagarināt

Papildus
5%

4. Atlaide “Absolvents”
4.1. Visas Maģistra studiju programmas:
Nav
ierobežots
4.2. Maģistra studiju programmas:
Veselības vadība

15%
Nav
ierobežots

Pirmajam
studiju
gadam
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Maģistra studiju
programmu
studējošie

1. Jāiesniedz studiju programmu administratoram Atlaižu komisijai
adresēts iesniegums;
2. Vidējā atzīme par iepriekšējo semestri nav zemākas par 9
ballēm;
3. Par uzvarētājiem visās studiju programmās kopā tiek atzīti
studenti ar augstāko vidējo atzīmi.

1. Mainot studiju
programmu netiek
saglabāta.

Visu studiju
programmu
reflektanti un
studējošie, kuri ir
radinieki
Augstskolas studiju
programmu un
profesionālās
vidusskolas
„Victoria” reflektanti
un studējošie, kuri ir
radinieki

1. Jābūt samaksātam studiju maksas pirmajam maksājumam
(reflektantiem);
2. Jāiesniedz studiju programmu administratoram Atlaižu komisijai
adresēts iesniegums;
3. Jāiesniedz pirmās pakāpes radniecību apliecinoši dokumenti
(vīrs, sieva, vecāki, bērni, brāļi un māsas).

1. Ja kāds no
radiniekiem
izmanto studiju
pārtraukumu, tiek
eksmatrikulēts vai
absolvē
augstskolu, tad
atlaidi zaudē arī
otrs radinieks

1. Ja vienlaicīgi RISEBA un VICTORIA studē vismaz 3 vai vairāk
radinieki, tad par katru nākošo radinieku tiek piešķirta atlaide
“Papildus radinieki”
2. Jābūt samaksātam studiju maksas pirmajam maksājumam
(reflektantiem);
3. Jāiesniedz studiju programmu administratoram Atlaižu komisijai
adresēts iesniegums;
4. Jāiesniedz pirmās pakāpes radniecību apliecinoši dokumenti
(vīrs, sieva, vecāki, bērni, brāļi un māsas).

1. Ja kāds no
radiniekiem
izmanto studiju
pārtraukumu, tiek
eksmatrikulēts vai
absolvē
augstskolu, tad
atlaidi zaudē arī
citi radinieki

Visu studiju
programmu
reflektanti un
studējošie, kuriem
RISEBA vai
VICTORIA studē 2
un vairāk radinieki

Reflektanti, kas ir
absolvējuši RISEBA
bakalaura vai
maģistra studiju
programmas
Reflektanti, kas ir
absolvējuši RISEBA
vai Rīgas Stradiņa
Universitātes
bakalaura vai
maģistra studiju
programmas

1. Jāuzrāda diploma oriģināls, kas apliecina RISEBA absolvēšanu.

1. Jāuzrāda diploma oriģināls, kas apliecina RISEBA vai Rīgas
Stradiņa Universitātes absolvēšanu.
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RISEBA
4.3. Vidusskolas „Victoria” absolventu
studijām bakalaura studiju programmās:
Nav
ierobežots

4.4. Doktora studiju programma:
Biznesa vadība
4.5. RISEBA Mūžizglītības centram:
4.5.1. Visās Bakalaura, maģistra un
doktora studiju programmās:

Nav
ierobežots

Nav
ierobežots

10%

Visam
studiju
periodam

15%

Pirmajam
studiju
gadam

10%

Pirmajam
studiju
semestrim

Reflektanti, kas ir
absolvējuši
profesionālās
vidusskolas
„Victoria” mācību
programmas
Reflektanti, kuri
absolvējuši RISEBA
maģistra studiju
programmas
Reflektanti, kas
pēdējo divu gadu
laikā ir beiguši
kādu no RISEBA
Mūžizglītības centra
īstenotajām
programmām

5. Atlaide „RISEBA goda Absolvents”
Visās Maģistra un Doktora studiju
programmas:

Reflektanti, kas ar
izcilību ir
absolvējuši
Pirmajam
Nav
bakalaura vai
25%
studiju
ierobežots
maģistra studiju
gadam
programmu un ir
saņemts RISEBA
goda diploms
6. Atlaide „Reflektantu/studentu sasniegumi” (studiju/radošie/pētnieciskie/zinātniskie/sporta)
Visās studiju programmās
(bakalaura; maģistra; doktora studiju
programmās)
Vienam
Visu studiju
studiju
Līdz
Nav
programmu
gadam ar
25%
ierobežots
reflektanti un
iespēju
studējošie
pagarināt

7. Atlaide “Jauniešu akadēmija”
Visās bakalaura studiju programmās

Nav
ierobežots

100,EUR

Pirmajam
semestrim

Pilna laika dienas
nodaļas reflektanti
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1. Jāuzrāda atestāta oriģināls, kas apliecina profesionālās
vidusskolas „Victoria” absolvēšanu.

1. Jāuzrāda diploma oriģināls, kas apliecina RISEBA maģistra
programmas absolvēšanu.
1. Jāiesniedz RISEBA Mūžizglītības centra izdoto sertifikātu,
kuram ir derīgs termiņš uz līguma slēgšanas brīdi.

1. Jāuzrāda RISEBA izsniegts goda diploms, kas apliecina
bakalaura studiju programmas apguvi ar izcilību.
2. Atlaide “Absolvents” un Atlaide “RISEBA goda absolvents”
nesummējas.

1. Pretendents uz šo atlaidi var pieteikties vai to var izvirzīt
RISEBA rektors, prorektori, dekāni, katedru vadītāji, mācībspēki,
programmu direktori, studējošo pašpārvalde un citu
struktūrvienību vadītāji;
2.Jāiesniedz iesniegumu ar pamatojumu Atlaižu komisijai,
pievienojot sasniegumu apliecinošus dokumentus

1. Jāiesniedz studiju programmu administratoram iesniegums, ar
klāt pievienoto sertifikātu par “Jauniešu akadēmijā” apgūtiem
studiju kursiem

1. Jāiesniedz
iesniegumu ar
pamatojumu
Atlaižu komisijai,
pievienojot
apliecinošus
dokumentus par
sasniegumiem
iepriekšējā gadā
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RISEBA
8. Atlaide “Esi Līderis”
Visās bakalaura studiju programmās
Nav
ierobežots
9. Atlaide „Sadarbības partneris”
9.1. Personāla vadība
(maģistra studiju programma)

9.2.1. Starptautiskais bizness
9.2.2. Starptautiskās finanses
9.2.3. Veselības vadība
9.2.4. Jaunie mediji un audiovizuālā
māksla
9.2.5. Executive MBA in emerging
markets (maģistra studiju programmas)
9.3.Projektu vadība
(maģistra studiju programma)

100,EUR

1 vieta

100%

5 vietas

10%

Nav
ierobežots

10 vietas

9.6.Starptautiskās finanses
(maģistra studiju programma)

Nav
ierobežots

Visam
studiju
periodam

Maģistra studiju
programmas
„Personāla vadība”
reflektanti

1. Jāiesniedz studiju programmu administratoram iesniegums, ar
klāt pievienoto apliecinājumu no Latvijas Personāla vadīšanas
asociācijas valdes par atlaides piemērošanu.
1. Jāiesniedz studiju programmu administratoram iesniegums, ar
klāt pievienoto British Chamber of Commerce in Latvia /
American Chamber of Commerce in Latvia / Swiss Chamber
of Commerce in Latvia / Irish Latvian Chamber of Commerce
rekomendācijas vēstuli, kas apliecina, ka reflektants vai
uzņēmums, kurā viņš strādā, ir Chamber of Commerce in Latvia /
American Chamber of Commerce in Latvia / Swiss Chamber of
Commerce in Latvia / Irish Latvian Chamber of Commerce biedrs.
1. Jāiesniedz studiju programmu administratoram iesniegums, ar
klāt pievienoto rekomendācijas vēstuli no Latvijas Nacionālās
projektu vadīšanas asociācijas par atlaides piemērošanu.

10%

Maģistra studiju
programmas, kas
tiek īstenotas angļu
valodā

10%

Visam
studiju
periodam

Maģistra studiju
programmas
„Projektu vadība”
reflektanti

10%

Visam
studiju
periodam

Bakalaura studiju
programmas
„Biznesa
psiholoģija”
reflektanti

1. Jāiesniedz studiju programmu administratoram iesniegums, ar
klāt pievienoto rekomendācijas vēstuli no Latvijas Organizāciju
psihologu biedrības par atlaides piemērošanu.

Visam
studiju
periodam

1. Jāiesniedz studiju programmu administratoram iesniegums, ar
klāt pievienoto rekomendācijas vēstuli no Latvijas Reklāmas
asociācijas par atlaides piemērošanu.

10%

Bakalaura studiju
programmas
„Sabiedrisko
attiecību un
reklāmas
menedžments”
reflektanti

10%

Visam
studiju
periodam

Maģistra studiju
programmas
„Starptautiskās
finanses” reflektanti

9.5.Sabiedrisko attiecību un reklāmas
menedžments
(bakalaura studiju programma)
10 vietas

Pilna laika dienas
nodaļas reflektanti

1. Jāiesniedz studiju programmu administratoram iesniegums, ar
klāt pievienoto apliecību par profesionālās pilnveides izglītību
projektā „Esi līderis” (profesionālās pilnveides izglītības
programma “Uzņēmējdarbības pamati”) un tās sekmīgu
absolvēšanu.

Visam
studiju
periodam

9.4.Biznesa psiholoģija
(bakalaura studiju programma)
10 vietas

Pirmajam
semestrim
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1. Starp RISEBA un reflektanta darbavietu ir noslēgts sadarbības
līgums (Rietumu banka, Swedbank, SEB banka, PrivatBank, LR
Grāmatvežu asociācija);
2. Jāiesniedz studiju programmu administratoram iesniegums, ar
klāt pievienoto darbavietas izziņu vai rekomendācijas vēstuli.
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RISEBA
9.7. „Lielo datu analītika”
(maģistra studiju programma)

10. Studējošo pašpārvalde
Bakalaura un maģistra studiju
programmas

Visam
studiju
periodam

Maģistra
programma „Lielo
datu analītika”
reflektanti

1. Jāiesniedz studiju programmu administratoram iesniegums, ar
klāt pievienoto rekomendācijas vēstuli no Latvijas informācijas
un komunikācijas tehnoloģiju asociācijas (LIKTA) vai LIKTA
biedra (juridiska persona) par atlaides piemērošanu.

Līdz
25%

Vienam
semestrim ar
iespēju
pagarināt

SP valdes sastāvā
esošie studējošie
vai studējošie, kas
aktīvi organizē SP
pasākumus un cita
veida aktivitātes

1. Jāiesniedz Atlaižu komisijai SP valdes lēmums par SP valdes
loceklim vai aktīvam studējošam piešķiramās atlaides apjomu,
kas pamatots ar konkrētām aktivitātēm.
2. SP tiek piešķirta studiju maksas atlaižu kopsumma 200%
apmērā, kas tiek sadalīta starp atlaides pretendentiem, ar
nosacījumu, ka vienam studējošam atlaides apjoms ir robežās no
5% līdz 25%.
3. Prioritāte atlaides piešķiršanā ir SP valdes locekļiem.

Līdz
25%

Vienam
studiju
gadam, ar
iespēju
pagarināt

Pilna laika dienas
un pilna laika
vakara nodaļu
reflektanti un
studējošie

Nav
ierobežots

10%

Pirmajam
studiju
gadam

Nav
ierobežots

10%

Visam
studiju
periodam

Nav
ierobežots

10%

Pirmajam
studiju
gadam

Nav
ierobežots

10%

Pirmajam
studiju
gadam

3 vietas

Saskaņā
ar
konkursa
nolikumu

Vienreizēja
atlaide

Nav
ierobežots

Vietu skaits
ierobežots ar
atlaižu
kopsummu
200%

11.Atlaide „Sociālais atbalsts”
Bakalaura un maģistra studiju
programmas
15 vietas

12. Atlaide „Sadarbības skola”
12.1. Tālmācības bakalaura programmās
(Rīgas 1. Tālmācības vidusskolas, Rīgas
Tālmācības vidusskolas, Eiropas
Tālmācības vidusskolas absolventiem):
12.2. Arhitektūra ( Rīgas Celtniecības
koledžas vai Liepājas Dizaina un mākslas
vidusskolas absolventiem)
(bakalaura studiju programma)
12.3. Arhitektūra (Rīgas Dizaina un
mākslas vidusskolas vai Jāņa Rozentāla
Rīgas Mākslas vidusskolas, vai Rīgas
Amatniecības vidusskolas absolventiem)
(bakalaura studiju programma)
12.4. Bakalaura studiju programmas
(Biznesa vadības koledžas absolventiem)
13. Atlaide “RISEBA reklāmas konkurss”
Sabiedrisko attiecību un reklāmas
menedžments
(bakalaura studiju programma)
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10%

Tālmācības
bakalauru
programmu
reflektanti
Bakalaura studiju
programmas
„Arhitektūra” pilna
laika dienas
nodaļas reflektanti
Bakalaura studiju
programmas
„Arhitektūra” pilna
laika dienas
nodaļas reflektanti
Reflektanti, kas ir
absolvējuši Biznesa
vadības koledžu

Pilna laika dienas
nodaļas reflektanti

1. Jāiesniedz studiju programmu administratoram Atlaižu komisijai
adresēts iesniegums;
2. Jāiesniedz dokuments, kas apliecina atlaides nepieciešamību.

1. Jāuzrāda atestāta oriģināls, kas apliecina Rīgas 1. Tālmācības
vidusskolu vai Rīgas Tālmācības vidusskolas vai Eiropas
Tālmācības vidusskolas
absolvēšanu.
1. Jāuzrāda atestāta oriģināls, kas apliecina Rīgas Celtniecības
koledžas vai Liepājas Dizaina un mākslas vidusskolas
absolvēšanu.

1. Jāuzrāda atestāta oriģināls, kas apliecina Rīgas Dizaina un
mākslas vidusskolas vai Jāņa Rozentāla Rīgas Mākslas
vidusskolas, vai Rīgas Amatniecības vidusskolas
absolvēšanu.
1. Jāuzrāda diploma oriģināls, kas apliecina Biznesa vadības
koledžas absolvēšanu.

1. Jāiesniedz studiju programmu administratoram iesniegums, ar
klāt pievienoto diplomu, kas apliecina RISEBA rīkotā skolēnu
reklāmas konkursa „Labākas pasaules meklējumos“ iegūtajām
godalgotajām vietām.

1. Jāiesniedz
dokuments, kas
apliecina atlaides
nepieciešamību
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RISEBA
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2. Konkursa nolikumā un izsniegtajā iegūtās atlaides apmēru
apliecinošajā sertifikātā tiek norādīta atlaides summa EUR.
14. Atlaide “No biznesa idejas līdz uzņēmumam”
Visām bakalauru studiju programmām.
Nav
ierobežots
15. Atlaide “Rīgas skolu telpu futbola čempionāts”
Visām bakalaura studiju programmām
Nav
ierobežots

100,EUR

100,EUR

Pirmajam
semestrim

Dienas, vakara un
tālmācības nodaļu
reflektanti

1. Jāiesniedz studiju programmu administratoram iesniegums, ar
klāt pievienoto apliecību par profesionālās pilnveides izglītības
programmas „No biznesa idejas līdz uzņēmumam” sekmīgu
absolvēšanu.

Pirmajam
semestrim

Bakalaura studiju
programmu
reflektanti

1.Jāiesniedz studiju programmu administratoram iesniegums, ar
klāt pievienoto „Rīgas skolu telpu futbola čempionāts” sertifikātu,
kas apliecina dalību čempionātā

Pirmajam
semestrim

Pilna laika dienas
nodaļas reflektanti

1.Jāiesniedz studiju programmu administratoram iesniegums, ar
klāt pievienoto konkursa vidusskolēniem „Projektu vadības
čempionāts vidusskolēniem” diplomu, kas apliecina konkursā
iegūto godalgoto vietu.
2. Konkursa nolikumā un izsniegtajā iegūtās atlaides apmēru
apliecinošajā sertifikātā tiek norādīta atlaides summa EUR.
1.Jāiesniedz studiju programmu administratoram iesniegums, ar
klāt pievienoto eseju konkursa „ Ja es būtu uzņēmējs” diplomu,
kas apliecina konkursā iegūto godalgoto vietu.
2. Konkursa nolikumā un izsniegtajā iegūtās atlaides apmēru
apliecinošajā sertifikātā tiek norādīta atlaides summa EUR.

16. Atlaide “Projektu vadības čempionāts vidusskolēniem”
Visām bakalaura studiju programmām.
līdz
12 vietām

Saskaņā
ar
konkursa
nolikumu

līdz
3 vietām

Saskaņā
ar
konkursa
nolikumu

Pirmajam
semestrim

Bakalaura studiju
programmu
reflektanti

Nav
ierobežots

25%

Pirmajam
studiju
gadam

Attiecīgās studiju
programmas
reflektanti

17. Atlaide “Eseju konkurss”
Visām bakalauru studiju

18. Atlaide “Jauna studiju programma”
Jebkura jauna studiju programma pirmajā
uzņemšanas gadā
19. Atlaide “Agrā pieteikšanās”
Jebkura studiju programma pirmajā
uzņemšanas gadā

1. Jāpiesakās studijām RISEBA augstskolā līdz 31.maijam
(vasaras uzņemšana) vai 31.oktobrim (ziemas uzņemšana)
Pirmajam
Attiecīgās studiju
Nav
2. Jāizpilda “Agrās pieteikšanās” nosacījumi.
20%
studiju
programmas
ierobežots
3. Ārzemniekiem jāpiesakās studijām RISEBA augstskolā līdz
gadam
reflektanti
30.aprīlim (vasaras uzņemšana) un 30. septembrim (ziemas
uzņemšana)
Atlaižu komisijai, īpašos gadījumos, ir tiesības šajos noteikumos noradītās atlaides piemērot citām programmām un lemt par papildus atlaidēm, kuras nav minētas šajā nolikumā, bet tās ir spēkā
tikai ar Finanšu un administratīvā direktora piekrišanu.
*Ja vienam studējošam tiek piemērotas vairākas atlaides tad katra nākamā tiek aprēķināta no summas ņemot vērā iepriekšējo atlaidi. Lai aprēķinātu kopējo atlaides summu tiek pielietota formula
(a+b- a*b, kur a – 1 atlaide b- otrā atlaide, piemēram a- 20% b-25% 0.2+0.25- 0.2*0.25=040 vai 20+25-20*25/100=40).Ja vienam studējošam tiek piemērotas vairākas atlaides , tad to kopējā summa
nedrīkst pārsniegt 100%.

RISEBA budžeta vietas un studiju maksas atlaides 2022./2023.studiju gadā

RISEBA

NL 0026-05 pielikums

*Atlaide pirmajam studiju gadam – iestājoties pirmā kursa pirmajā semestrī pirmajam studiju gadam
*Atlaide vienam studiju gadam – neatkarīgi no iestāšanās brīža vienam studiju gadam

Budžeta vietu skaits pēc uzņemšanas gadiem
RISEBA finansētās budžeta vietas

Uzņemšana
2022./2023.st.gads

Uzņemšana
2021./2022.st.gads

Uzņemšana
2020./2021.st.gads

Uzņemšana
2019./2020.st.gads

Uzņemšana
2018./2019.st.gads

Vietu skaits
Uzņēmējdarbības vadība
(bakalaura studiju programma)

1

3

3

3

2

Biznesa vadība digitālā vidē
(bakalaura studiju programma)

-

-

-

1

1

1 (LV plūsma)
1 (ENG plūsma)

3

3

3

2

2 (LV plūsma)
1 (ENG plūsma)

4

4

4

2

Eiropas biznesa studijas
(bakalaura studiju programma)

1

4

4

4

2

Arhitektūra
(bakalaura studiju programma)

1

1

1

1

1

2

1

1

1

2

1

1

1

1

1

Sabiedrisko attiecību un reklāmas
menedžments
(bakalaura studiju programma)
Audiovizuālā mediju māksla
(bakalaura studiju programma)

Biznesa psiholoģija
(bakalaura studiju programma)
Jaunu uzņēmumu izaugsme un
finansēšana
(bakalaura studiju programma)

Studiju prorektors

I. Kreituss

Finanšu direktors

M.Freifalts

