APSTIPRINĀTS
ar 20.10.2020. Senāta sēdes lēmumu (protokols 01-7/2)

TRANSPORTA UN SAKARU INSTITŪTA
UZŅEMŠANAS NOTEIKUMI 2021./2022. AKADĒMISKAJAM GADAM
I.
VISPĀRĪGIE NOSACĪJUMI
1. Transporta un sakaru institūta (turpmāk tekstā - AUGSTSKOLA) uzņemšanas noteikumi
(turpmāk tekstā - Noteikumi) 2021./2022. akadēmiskajam gadam nosaka reflektantu
pieteikumu pieņemšanu studijām, prasības attiecībā uz iepriekš iegūto izglītību un
iestājpārbaudījumus, studiju līguma noslēgšanu, reģistrāciju studijām, ierakstīšanu studējošo
sarakstā (imatrikulāciju) un pārsūdzības kārtību.
1.2. Noteikumos lietotie termini:
1.2.1. Augstākā līmeņa studijas ir studijas, kuras persona var uzsākt maģistra studiju
programmās pēc bakalaura vai tam pielīdzināma grāda, kā arī pēc 5. līmeņa profesionālās
kvalifikācijas iegūšanas, doktora studiju programmā, kuras persona var uzsākt pēc maģistra
vai tam pielīdzināma grāda iegūšanas;
1.2.2. Imatrikulācija ir personas ierakstīšana AUGSTSKOLAS studējošo sarakstā pēc
uzņemšanas prasību izpildes;
1.2.3. Kredītpunkts ir studiju uzskaites vienība, kas atbilst studējošā 40 akadēmisko stundu
darba apjomam (vienai studiju nedēļai);
1.2.4. Pamatstudijas ir studijas augstākās izglītības programmās, kuras persona var uzsākt
bakalaura vai pirmā un otrā līmeņa profesionālajās studiju programmās, ja iepriekšējā
izglītība atbilst vismaz vispārējai vidējai izglītībai;
1.2.5. Reflektants ir persona, kura iesniegusi pieteikumu studiju uzsākšanai AUGSTSKOLĀ
atbilstoši šo Noteikumu 4. punktā minētajām prasībām;
1.2.6. Uzņemšanas noteikumi - dokuments, kurā noteiktas prasības, kritēriji un uzņemšanas
kārtība AUGSTSKOLAS studiju programmās.
1.3. Uzņemšanu studiju programmās reglamentē AUGSTSKOLAS Uzņemšanas noteikumi,
kuri izstrādāti saskaņā ar Augstskolu likuma 46. panta otrās daļas prasībām, Ministru kabineta
2006. gada 10. oktobra noteikumiem Nr. 846 „Noteikumi par prasībām, kritērijiem un kārtību
uzņemšanai studiju programmās”, Ministru kabineta 2015. gada 29. septembra noteikumiem
Nr. 543 ’’Noteikumi par svešvalodas eksāmena vispārējās vidējās izglītības programmā
aizstāšanu ar starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījumu svešvalodā”, Ministru
kabineta 2004. gada 16. novembra noteikumiem Nr. 932 „ Studiju uzsākšanas kārtība vēlākos
studiju posmos” un AUGSTSKOLAS Studiju nolikumu.
1.4. Latvijas Republikas pilsoņiem un nepilsoņiem, kā arī ārvalstniekiem, kuriem ir
pastāvīgās uzturēšanās atļauja Latvijā, uzņemšanas termiņi un procedūra ir noteikti atbilstoši
vispārējai kārtībai un Ministru kabineta 2006. gada 10. oktobra noteikumu Nr. 846
„Noteikumi par prasībām, kritērijiem un kārtību uzņemšanai studiju programmās” 7.
punktam. To ārvalstnieku tiesības studēt AUGSTSKOLĀ, kuriem nav izsniegta pastāvīgas
uzturēšanās atļauja, nosaka Augstskolu likuma 83., 84. un 85. panta prasības.
1.5. Reflektantu reģistrācijas (dokumentu iesniegšanas) un uzņemšanas norises termiņu
vasaras uzņemšanai nosaka ar rektora rīkojumu un izziņo AUGSTSKOLAS Uzņemšanas
komisija, pamatojoties uz Ministru kabineta noteikto uzņemšanas sākuma termiņu, savukārt
ziemas uzņemšanai reflektantu reģistrācijas un uzņemšanas norises termiņu nosaka
AUGSTSKOLA patstāvīgi – ar rektora rīkojumu un to izziņo Uzņemšanas komisija.
1.6. Reģistrējoties studijām, Reflektants aizpilda elektronisko pieteikumu vai Reflektanta
anketu, pēc kā piesakās klātienē, un iesniedz šajos Noteikumos un to pielikumos noteiktos
dokumentus uzņemšanai noteiktā studiju programmā, kā arī dokumentus, kas apliecina
reflektanta īpašās tiesības vai statusu. Uzņemšana notiek pieteikumu pieņemšanas vietās:
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Rīgā, Lomonosova ielā 1 un Daugavpilī, Varšavas ielā 43b.
1.7. AUGSTSKOLA nodrošina Uzņemšanas noteikumu brīvu pieejamību visiem
interesentiem. Iepazīties ar Uzņemšanas noteikumiem, uzņemšanas norisi un termiņiem
personas var portālā www.tsi.lv, un šo Noteikumu punkta 1.6. minētajās pieteikumu
pieņemšanas vietās.
1.8. Dokumentus reflektants iesniedz personīgi. Ja reflektants dokumentus personīgi nevar
iesniegt, to var izdarīt cita persona, kura uzrāda derīgu pilnvaru.
1.9. Katram studējošajam, atbilstīgi Augstskolu likumam, tiek izveidota personas lieta
Augstskolas noteiktajā kārtībā.
1.10. Studējošo uzņemšanu AUGSTSKOLĀ organizē un nodrošina ar rektora rīkojumu
izveidota Uzņemšanas komisija.
1.11. Uzņemšana studiju programmā ietver: reflektanta pieteikuma pieņemšanu studijām,
studiju līguma noslēgšanu, reģistrāciju studijām un ierakstīšanu studējošo sarakstā
(imatrikulāciju).
II. AUGSTSKOLAS STUDIJU PROGRAMMAS UN STUDIJU FORMAS
2.1. AUGSTSKOLA uzņem reflektantus studijām akadēmiskajās bakalaura, maģistra,
doktora programmās, un pirmā un otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmās
latviešu un/vai angļu valodā.
2.2. Studijas notiek pilna laika klātienes, nepilna laika neklātienes un tālmācības studiju
formās. Studiju īstenošanas vietas: Rīga, Lomonosova iela 1 un Daugavpils, Varšavas iela
43b.
2.3. Uzņemšana AUGSTSKOLĀ notiek šādās programmās :
2.3.1. Pamatstudiju programmas:
Akadēmiskās bakalaura studiju programmas
43523 „Telekomunikāciju sistēmas un datortīkli”
43523 „Inženierzinātņu bakalaurs elektronikā”
43481 „Dabaszinātņu bakalaurs datorzinātnēs”
43525 „Aviācijas transports”
43345 „Uzņēmējdarbība un vadība”
Otrā līmeņa profesionālā bakalaura studiju programmas
42840 „Transporta un biznesa loģistika”
42840 „Uzņēmējdarbības vadība transportā”
42523 „Robotika”
42523 „Elektronika”
2.3.2. Augstākā līmeņa studiju programmas:
Akadēmiskās maģistra studiju programmas
45523 „Inženierzinātņu maģistrs elektronikā”
45481 „Dabaszinātņu maģistrs datorzinātnēs”
45345 „Uzņēmējdarbība un vadība”
45526 „Informācijas sistēmu vadība”
45840 „Sociālo zinātņu maģistrs transportā un loģistikā”
Profesionālā maģistra studiju programma
47345 „Aviācijas vadība”
Doktora studiju programma
51526 „Telemātika un loģistika”
III.
PIETEIKŠANĀS STUDIJĀM
3. Pieteikšanās studijām notiek:
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3.1. Pilna laika klātienes studijās un nepilna laika neklātienes studijās notiek šo Noteikumu
1.6. punktā norādītajās vietās un tiešsaistē www.tsi.lv, atbilstoši spēkā esošiem Ministru
kabineta noteikumiem un AUGSTSKOLAS rektora rīkojumam.
3.2. Pieteikšanās laikā reflektants:
3.2.1. iepazīstas ar Uzņemšanas noteikumiem;
3.2.2. samaksā reģistrācijas maksu, pārskaitot to uz norādīto AUGSTSKOLAS kontu vai
samaksā pieteikumu pieņemšanas vietā dokumentu iesniegšanas laikā, maksājumā norādot
reflektanta vārdu, uzvārdu, personas kodu un maksājuma mērķi “Reģistrācijas maksa”.
Atsaucot pieteikumu/-us, reģistrācijas maksa netiek atgriezta. Reģistrācijas maksu par
pieteikumu programmā nosaka ar AUGSTSKOLAS rektora rīkojumu.
3.2.3. Par iestāšanās dokumentu reģistrēšanu nav jāmaksā bāreņiem un bez vecāku apgādības
palikušiem bērniem (kas ir Latvijas Republikas pilsonis vai nepilsonis, Eiropas Savienības
pilsonis, Eiropas Ekonomiskās zonas pilsonis, Šveices Konfederācijas pilsonis, Eiropas
Kopienas pastāvīgais iedzīvotājs), kā arī 1. un 2. grupas invalīdiem. Bāreņiem un bez vecāku
apgādības palikušiem bērniem jāuzrāda noteiktā kārtībā izsniegta bāreņa izziņa; 1. un 2.
grupas invalīdiem – invaliditāti apliecinošs dokuments.
PRASĪBAS ATTIECĪBĀ UZ IEPRIEKŠ IEGŪTO IZGLĪTĪBU UN
IESTĀJPĀRBAUDĪJUMI
4.1.Uzņemšana AUGSTSKOLAS pamatstudiju programmās notiek, pamatojoties uz iepriekš
iegūtās izglītības diplomu izvērtējumu (vidējā atzīme) un centralizēto eksāmenu rezultātiem.
Piesakoties studijām, reflektants uzrāda oriģinālus un iesniedz Uzņemšanas komisijai šādu
dokumentu kopijas:
4.1.1. Pamatstudiju programmās (bakalaura vai profesionālajās programmās) - vispārējo
vidējo vai profesionālo vidējo izglītību apliecinošs dokuments, visu obligāto centralizēto
eksāmenu rezultātu sertifikāti, personu apliecinošs dokuments (pase vai ID karte) un četras
fotogrāfijas (3x4 cm).
4.1.2. Personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2004. gadam, un kuras pretendē uz
uzņemšanu studijām pilna vai nepilna laika pamatstudiju (bakalaura vai profesionālajās)
programmās uz iepriekš iegūtās vidējās izglītības bāzes: vidējo izglītību apliecinošs
dokuments, visu obligāto centralizēto eksāmenu sertifikāti (ja tādi ir), personu apliecinošs
dokuments (pase vai ID karte) un četras fotogrāfijas (3x4 cm). Šo Noteikumu attiecīgajā
pielikumā norādītajam centralizēto eksāmenu vērtējumam attiecīgajā mācību priekšmetā tiek
pielīdzināts vidējās izglītības gala pārbaudījuma vērtējums tajā pašā mācību priekšmetā.
4.1.3. Ja reflektants izglītības dokumentu vai akadēmisko grādu ir ieguvis ārvalstīs
(attiecas arī uz Latvijas Republikas pilsoņiem un pastāvīgajiem iedzīvotājiem), un pretendē uz
uzņemšanu studijām pilna vai nepilna laika pamatstudiju (bakalaura vai maģistra)
programmās uz iepriekš iegūtās izglītības bāzes: izglītību apliecinošs dokuments un tā
pielikums, Akadēmiskās informācijas centra izziņu par to, kādam Latvijā piešķirtam izglītības
dokumentam vai akadēmiskajam grādam atbilst ārvalstīs iegūtais izglītības dokuments vai
grāds, personu apliecinošs dokuments (pase vai ID karte) un četras fotogrāfijas (3x4 cm).
Reflektants var lūgt AUGSTSKOLU izsūtīt noteiktos dokumentus Akadēmiskās informācijas
centram un saņemt izziņu, kas adresēta AUGSTSKOLAI. Maksa par šo pakalpojumu tiek
noteikta ar rektora rīkojumu “Par maksas pakalpojumiem”. Saņemto izziņu pievieno
reflektanta lietai.
4.1.4. Latvijas Republikas pilsoņiem un patstāvīgajiem iedzīvotājiem, kas ieguvuši
vidējo izglītību un ir personas ar īpašām vajadzībām, un kuras pretendē uz uzņemšanu
studijām pilna vai nepilna laika pamatstudiju (bakalaura vai profesionālajās) programmās uz
iepriekš iegūtās vidējās izglītības bāzes: vidējo izglītību apliecinošs dokuments un tā
pielikums, personu apliecinošs dokuments (pase vai ID karte), izziņa par veselības stāvokli,
kas apliecina, ka persona var nekārtot centralizētos eksāmenus (izziņa nav nepieciešama, ja
izglītības dokumentos ir izdarīts attiecīgs ieraksts) un četras fotogrāfijas (3x4 cm).
IV.
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4.1.5. Personām, kuras pretendē uz uzņemšanu studijām pilna vai nepilna laika
pamatstudiju (bakalaura vai profesionālajās) programmās uz iepriekš iegūtās augstākās
izglītības bāzes: vidējo un augstāko izglītību apliecinošs dokuments, personu apliecinošs
dokuments (pase vai ID karte) un četras fotogrāfijas (3x4 cm).
4.1.6. Personām, kuras pretendē uz uzņemšanu studijām pilna vai nepilna laika
maģistra vai doktora studiju programmā: augstāko izglītību apliecinošs dokuments, kas
atbilstoši Augstskolu likuma 45. un 46. panta prasībām dod tiesības pretendēt uz uzņemšanu
attiecīgajā maģistra vai doktora studiju programmā, personu apliecinošs dokuments (pase vai
ID karte) un četras fotogrāfijas (3x4 cm).
4.1.7. Stājoties akadēmiskajās un profesionālajās maģistra programmās, ja iepriekš iegūtajā
izglītībā nav apgūtas Vides aizsardzības likumā un Civilās aizsardzības likumā noteiktās
prasības, studējošajam papildus jāapgūst obligātais (A bloka) studiju kurss „Darba
aizsardzība, civilā aizsardzība un apkārtējās vides aizsardzība” 2 KP apjomā.
4.1.8. Ja kādā no uzrādītajiem izglītību apliecinošajiem dokumentiem ir atšķirīgs personas
uzvārds (vārds), nekā tas ir personas pasē vai ID kartē, tad jāuzrāda arī dokuments, kas
apliecina uzvārda (vārda) maiņu.
4.1.9. Ārvalstu reflektantiem, kuri pretendē uz uzņemšanu studijām pamatstudiju (bakalaura
vai profesionālajās) programmās, nepieciešams iesniegt: vidējo izglītību apliecinošu
dokumentu un tā pielikumu, personu apliecinošu dokumentu (pase vai ID karte) un četras
fotogrāfijas (3x4 cm). Stājoties akadēmiskajās un profesionālajās maģistra programmās:
vidējo izglītību apliecinošu dokumentu un tā pielikumu, augstāko izglītību apliecinošu
dokumentu un tā pielikumu, personu apliecinošu dokumentu (pase vai ID karte) un četras
fotogrāfijas (3x4 cm).
4.1.10. Reflektantiem, kuri vēlas studēt angļu valodā, nepieciešams uzrādīt angļu valodas
zināšanas apliecinošu dokumentu - centralizētā eksāmena angļu valodā sertifikātu (ar
rezultātu ne mazāk par 55%). Ārvalstu reflektants iesniegumam pievieno starptautiskas
testēšanas institūcijas pēdējo piecu gadu laikā izsniegtu dokumentu, kas apliecina, ka
ārvalstnieka attiecīgās studiju programmas īstenošanas valodas prasme ir vismaz B2 līmenī
vai AUGSTSKOLAS apliecinājumu par angļu valodas iestājpārbaudījuma (testa) nokārtošanu
vismaz B2 līmenī. Minēto dokumentu nepievieno, ja ārzemnieks vidējo izglītību vai augstāko
izglītību ieguvis attiecīgās studiju programmas īstenošanas valodā, par ko viņš iesniedz
atbilstīgās mācību iestādes izdotu izziņu.
4.1.11. Ārvalstu reflektantiem, kas vēlas studēt pamatstudiju programmās, ir jākārto
pārbaudījumi angļu valodā un profilpriekšmetā/-os atbilstoši šo Noteikumu pielikumiem. Ar
visiem ārvalstu reflektantiem AUGSTSKOLA veic tiešsaistes intervijas ar video ierakstu,
nolūkā gūt pamatojumu par motivāciju studēt izvēlētajā AUGSTSKOLAS studiju
programmā.
4.1.12. Dokumentu pieņemšana un uzņemšana visās studiju programmās vēlākos studiju
posmos tiek veikta saskaņā ar Augstskolu likuma 47. panta un Ministru kabineta 2004.gada
16.novembra noteikumu Nr. 932 „Studiju uzsākšanas kārtība vēlākos studiju posmos”
prasībām.
4.1.13. Personai, kura pretendē uz uzņemšanu studijām pamatstudiju (bakalaura,
profesionālajās vai maģistra) programmās uz iepriekš iegūtas augstākās izglītības pamata,
balstoties uz viņa iesniegumu AUGSTSKOLA sagatavo programmu salīdzināšanas protokolu,
atbilstoši kuram reflektantam var tikt pārskaitīti kredītpunkti no tajā pašā studiju līmenī
iepriekš apgūtas izglītības programmas. Salīdzināšanas protokola sagatavošanu reflektants
apmaksā atsevišķi, saskaņā ar rektora rīkojumu.
4.2. Ja kādā no pamatstudiju vai augstākā līmeņa studiju programmām, studiju formām vai
studiju veidiem pieteikušos pretendentu skaits nav pietiekams grupas atvēršanai, var tikt
noteikti uzņemšanas ierobežojumi.
4.3. Konkursa kārtību par tiesībām, iestājoties AUGSTSKOLĀ 1. studiju gadā pilna laika
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studijās pamatstudiju un augstākā līmeņa studijas programmās studēt bez maksas un/vai ar
atlaidēm, nosaka “Noteikumi par mācību maksas personificēto atlaižu piešķiršanu Transporta
un sakaru institūtā”, un ikgadējs rektora rīkojums „Par studiju maksas atlaidēm”.
4.4. Augstākā līmeņa (maģistra) studiju programmās, personas, kuru iegūtais bakalaura grāds
vai otrā līmeņa augstākā profesionālā izglītība atšķiras no studiju programmas apguves
uzsākšanas prasībās noteiktā, var tik uzņemtas pēc papildu pārbaudījuma izvēlētajā studiju
jomā prasību izpildes vai iepriekšējas darba pieredzes atbilstības novērtēšanas. Pārbaudījumu
vai novērtēšanu īsteno tam īpaši izveidota AUGSTSKOLAS Ekspertu komisija.
Pārbaudījumu un novērtējuma rezultāti tiek atspoguļoti protokolā.
V.
IMATRIKULĀCIJA
5. Uzņemšanas komisijas lēmums par uzņemšanu AUGSTSKOLĀ tiek pieņemts pēc
reģistrācijas maksas un studiju maksas pārskaitīšanas uz AUGSTSKOLAS norēķinu kontu.
Personu imatrikulē studiju programmā, pamatojoties uz AUGSTSKOLAS rektora rīkojumu.
Reflektanti, kuri nav veikuši reģistrācijas maksas un studiju maksas nomaksu Studiju līgumā
noteiktajos termiņos un apmērā, AUGSTSKOLĀ netiek imatrikulēti. Ar imatrikulācijas
rīkojumu Reflektants automātiski ir reģistrēts studijām 1. semestrim.
PERSONAS UN AUGSTSKOLAS SAVSTARPĒJĀS TIESĪBAS UN
PIENĀKUMI UZŅEMŠANAS PROCESĀ
6.1. Personas tiesības un pienākumi:
6.1.1. Personas tiesības ir saņemt informāciju par AUGSTSKOLĀ realizētām studiju
programmām (programmu akreditāciju, saturu, studiju ilgumu utt.), studiju maksu un
apmaksas termiņiem, studiju nodarbību grafiku, sesiju laiku un citiem jautājumiem, kas tieši
saistīti ar viņas iespējamajām studijām;
6.1.2. Personas pienākums ir uzņemšanas gaitā ievērot vispārējās ētikas normas un
Uzņemšanas noteikumu prasības.
6.2. AUGSTSKOLAS tiesības un pienākumi:
6.2.1. AUGSTSKOLAS tiesības ir sniegt informāciju par AUGSTSKOLĀ realizētajām
studiju programmām (programmu akreditāciju, saturu, studiju ilgumu utt.), studiju maksu un
apmaksas termiņiem, studiju nodarbību grafiku, sesiju laiku un citiem jautājumiem, kas tieši
saistīti ar personas iespējamajām studijām;
6.2.2. AUGSTSKOLAS pienākums ir uzņemšanas gaitā nodrošināt vispārējās ētikas normu
un Uzņemšanas noteikumu prasību ievērošanu, kā arī ievērot fizisko personu datu
aizsardzības vispārējos principus.
VI.

VII. PĀRSŪDZĪBAS KĀRTĪBA
7.1. Personai, kas pretendē uz uzņemšanu studiju programmā, Administratīvā procesa likumā
noteiktajā kārtībā ir tiesības prasīt, lai AUGSTSKOLAS lēmums par atteikšanos imatrikulēt
šo personu tiktu noformēts rakstiski.
7.2. AUGSTSKOLAS lēmumu par konkursa rezultātiem var apstrīdēt, iesniedzot iesniegumu
AUGSTSKOLAS rektoram. AUGSTSKOLAS rektora pieņemto lēmumu persona var
pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.
VIII. NOSLĒGUMA JAUTĀJUMI
8.1. Visus ar uzņemšanu AUGSTSKOLĀ saistītos jautājumus, kuri nav noregulēti šajos
Noteikumos, izskata AUGSTSKOLAS Uzņemšanas komisija individuālā kārtā, un atbilstoši
Latvijas Republikā spēkā esošām tiesību normām.
8.2. Šiem Noteikumiem ir pievienoti sekojoši pielikumi:
8.2.1. Pielikums Nr. 1 - Telekomunikāciju sistēmas un datortīkli;
8.2.2. Pielikums Nr. 2 - Dabaszinātņu bakalaurs datorzinātnēs;
8.2.3. Pielikums Nr. 3 - Inženierzinātņu bakalaurs elektronikā;
5

8.2.4. Pielikums Nr. 4 - Aviācijas transports;
8.2.5. Pielikums Nr. 5 - Uzņēmējdarbība un vadība;
8.2.6. Pielikums Nr. 6 - Transporta un biznesa loģistika;
8.2.7. Pielikums Nr. 7 - Uzņēmējdarbības vadība transportā;
8.2.8. Pielikums Nr. 8 – Robotika;
8.2.9. Pielikums Nr. 9 - Elektronika;
8.2.10. Pielikums Nr. 10 - Inženierzinātņu maģistrs elektronikā;
8.2.11. Pielikums Nr. 11 - Dabaszinātņu maģistrs datorzinātnēs;
8.2.12. Pielikums Nr. 12 - Uzņēmējdarbība un vadība;
8.2.13. Pielikums Nr. 13 - Informācijas sistēmu vadība;
8.2.14. Pielikums Nr. 14 - Sociālo zinātņu maģistrs transportā un loģistikā;
8.2.15. Pielikums Nr. 15 - Aviācijas vadība;
8.2.16. Pielikums Nr. 16 - Telemātika un loģistika;
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Pielikumu Nr. 1
1.
2.
3.
4.

Studiju programma
Studiju programmas līmenis
Iegūstamā kvalifikācija vai/un
grāds
Studiju veids, ilgums un valoda

6.

Iesniedzamie dokumenti

7.

Uzņemšanai studiju programmā
nepieciešamā iepriekš iegūtā
izglītība
Uzņemšanai noteiktās prasības

8.

9.

10.

Uzņemšanai noteiktās papildu
prasības (tikai ārvalstu
reflektantiem)
Konkursa vērtēšanas kritēriji

Telekomunikāciju sistēmas un datortīkli
Akadēmiska bakalaura studiju programma
Inženierzinātņu bakalaura grāds elektrozinātnē
Pilna laika studijas: 4 gadi; latviešu, angļu valoda
Nepilna laika studijas: 5 gadi; latviešu, angļu valoda
1. Elektroniskais pieteikums Transporta un sakaru institūta
Uzņemšanas sistēmā (https://admission2.tsi.lv/register);
2. Pase vai personas apliecība (eID);
3. Iesniegums klātienē;
4. Atestāta, kas apliecina vispārējas vidējas izglītības iegūšanu,
kopija (oriģināls jāuzrāda);
5. Atestāta par vispārējo vidējo izglītību pielikuma “Sekmju
izraksts” kopija (oriģināls jāuzrāda);
6. Centralizēto eksāmenu (turpmāk – CE) sertifikātu, kas minēti
zemāk 8. punktā, kopijas (oriģināls jāuzrāda);
7. Dokuments,
kas
apliecina
dokumentu
noformēšanas
pakalpojuma apmaksu;
8. Ja kādā no iesniedzamajiem dokumentiem vārds vai uzvārds, vai
personas kods atšķiras no pasē vai personas apliecībā (eID)
norādītā, tad jāuzrada dokuments, kas apliecina personas datu
maiņu;
9. Akadēmiskās informācijas centra izziņa par izglītības dokumenta
akadēmisko atzīšanu Latvijā, ja iepriekšējā izglītība iegūta
ārvalstīs.
Vidējā izglītība

CE sertifikāts latviešu valodā
CE sertifikāts angļu valodā (Svešvalodas CE vērtējums var tikt
aizstāts ar starptautiskā testa (ST) vērtējumu, saskaņā ar MK
29.09.2015 noteikumiem Nr. 543)
CE sertifikāts matemātikā
Iestājpārbaudījums: fizika, matemātika, angļu valoda

Reflektantiem
sekmju
izrakstā
obligāto
un
izvēlēto
pamatpriekšmetu vērtējums ir vismaz 4 balles 10 ballu sistēmā;
Reflektantus imatrikulē saskaņā ar konkursa rezultātiem, ko veido
vidējais vērtējums no CE sertifikātiem;
Reflektantiem studijām angļu valodā reflektantus imatrikulē pēc CE
sertifikāta angļu valodā (55% no 100%), starptautiski atzītas
testēšanas institūcijas pārbaudījuma vērtējuma vismaz B2 līmenī
vai TSI iestājpārbaudījuma angļu valodā (vismaz 6 balles 10 ballu
sistēmā - tikai Latvijā ieguvušiem vidējo izglītību).
Ārvalstu reflektantus imatrikulē pēc starptautiski atzītas testēšanas
institūcijas pārbaudījuma vērtējuma vismaz B2 līmenī vai TSI
iestājpārbaudījuma angļu valodā vismaz B2 līmenī.
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1.

2.
3.
4.

Studiju programma
Programmas specializācija ar
iespēju iegūt dubulto diplomu
Studiju programmas līmenis
Iegūstamā kvalifikācija vai/un
grāds
Studiju veids, ilgums un
valoda

6.

Iesniedzamie dokumenti

7.

Uzņemšanai studiju programmā
nepieciešamā iepriekš iegūtā
izglītība
Uzņemšanai noteiktās prasības

8.

9.

10.

Uzņemšanai noteiktās papildu
prasības (tikai ārvalstu
reflektantiem)
Konkursa vērtēšanas kritēriji

Pielikumu Nr. 2
Dabaszinātņu bakalaurs datorzinātnēs
Dubultais diploms ar The University of the West of England*.
Akadēmiskā bakalaura studiju programma
Dabaszinātņu bakalaurs datorzinātnēs
Pilna laika studijas: 4 gadi; latviešu, angļu valoda
Nepilna laika studijas: 5 gadi; latviešu, angļu valoda
*Pilna laika studijas (4 gadi) angļu valodā.
1. Elektroniskais pieteikums Transporta un sakaru institūta
Uzņemšanas sistēmā (https://admission2.tsi.lv/register);
2. Iesniegums klātienē;
3. Pase vai personas apliecība (eID);
4. Atestāta, kas apliecina vispārējas vidējas izglītības
iegūšanu, kopija (oriģināls jāuzrāda);
5. Atestāta par vispārējo vidējo izglītību pielikuma “Sekmju
izraksts” kopija (oriģināls jāuzrāda);
6. Centralizēto eksāmenu (turpmāk – CE) sertifikātu, kas
minēti zemāk 8. punktā, kopijas (oriģināls jāuzrāda)
7. Dokuments, kas apliecina dokumentu noformēšanas
pakalpojuma apmaksu;
8. Ja kādā no iesniedzamajiem dokumentiem vārds vai
uzvārds, vai personas kods atšķiras no pasē vai personas
apliecībā (eID) norādītā, tad jāuzrada dokuments, kas
apliecina personas datu maiņu;
9. Akadēmiskās informācijas centra izziņa par izglītības
dokumenta akadēmisko atzīšanu Latvijā, ja iepriekšējā
izglītība iegūta ārvalstīs.
Vidēja izglītība

CE sertifikāts latviešu valodā
CE sertifikāts angļu valodā (Svešvalodas CE vērtējums var tikt
aizstāts ar starptautiskā testa (ST) vērtējumu, saskaņā ar MK
29.09.2015 noteikumiem Nr. 543)
CE sertifikāts matemātikā
Iestājpārbaudījums: matemātika, angļu valoda

Reflektantiem
sekmju
izrakstā
obligāto
un
izvēlēto
pamatpriekšmetu vērtējums ir vismaz 4 balles 10 ballu sistēmā;
Reflektantus imatrikulē saskaņā ar konkursa rezultātiem, ko veido
vidējais vērtējums no CE sertifikātiem;
Reflektantiem studijām angļu valodā reflektantus imatrikulē pēc
CE sertifikāta angļu valodā (55% no 100%), starptautiski atzītas
testēšanas institūcijas pārbaudījuma vērtējuma vismaz B2 līmenī
vai TSI iestājpārbaudījuma angļu valodā (vismaz 6 balles 10 ballu
sistēmā - tikai Latvijā ieguvušiem vidējo izglītību).
Ārvalstu reflektantus imatrikulē pēc starptautiski atzītas testēšanas
institūcijas pārbaudījuma vērtējuma vismaz B2 līmenī vai TSI
iestājpārbaudījuma angļu valodā vismaz B2 līmenī.
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Pielikumu Nr. 3
1.
2.
3.
4.

Studiju programma
Studiju programmas līmenis
Iegūstamā kvalifikācija vai/un
grāds
Studiju veids un studiju ilgums

6.

Iesniedzamie dokumenti

7.

Uzņemšanai studiju programmā
nepieciešamā iepriekš iegūtā
izglītība
Uzņemšanai noteiktās prasības

8.

9.

10.

Uzņemšanai noteiktās papildu
prasības (tikai ārvalstu
reflektantiem)
Konkursa vērtēšanas kritēriji

Inženierzinātņu bakalaurs elektronikā
Akadēmiskā bakalaura studiju programma
Inženierzinātņu bakalaura grāds elektrozinātnē
Pilna laika studijas: 4 gadi; latviešu, angļu valoda
Nepilna laika studijas: 5 gadi, latviešu, angļu valoda
1. Elektroniskais pieteikums Transporta un sakaru institūta
Uzņemšanas sistēmā (https://admission2.tsi.lv/register);
2. Iesniegums klātienē;
3. Pase vai personas apliecība (eID);
4. Atestāta, kas apliecina vispārējas vidējas izglītības
iegūšanu, kopija (oriģināls jāuzrāda);
5. Atestāta par vispārējo vidējo izglītību pielikuma “Sekmju
izraksts” kopija (oriģināls jāuzrāda);
6. Centralizēto eksāmenu (turpmāk – CE) sertifikātu, kas
minēti zemāk 8. punktā, kopijas (oriģināls jāuzrāda)
7. Dokuments, kas apliecina dokumentu noformēšanas
pakalpojuma apmaksu;
8. Ja kādā no iesniedzamajiem dokumentiem vārds vai
uzvārds, vai personas kods atšķiras no pasē vai personas
apliecībā (eID) norādītā, tad jāuzrada dokuments, kas
apliecina personas datu maiņu;
9. Akadēmiskās informācijas centra izziņa par izglītības
dokumenta akadēmisko atzīšanu Latvijā, ja iepriekšējā
izglītība iegūta ārvalstīs.
Vidēja izglītība

CE sertifikāts latviešu valodā
CE sertifikāts angļu valodā (Svešvalodas CE vērtējums var tikt
aizstāts ar starptautiskā testa (ST) vērtējumu, saskaņā ar MK
29.09.2015 noteikumiem Nr. 543)
CE sertifikāts matemātikā
Iestājpārbaudījums: matemātika, fizika, angļu valoda

Reflektantiem
sekmju
izrakstā
obligāto
un
izvēlēto
pamatpriekšmetu vērtējums ir vismaz 4 balles 10 ballu sistēmā;
Reflektantus imatrikulē saskaņā ar konkursa rezultātiem, ko veido
vidējais vērtējums no CE sertifikātiem;
Reflektantiem studijām angļu valodā reflektantus imatrikulē pēc CE
sertifikāta angļu valodā (55% no 100%), starptautiski atzītas
testēšanas institūcijas pārbaudījuma vērtējuma vismaz B2 līmenī
vai TSI iestājpārbaudījuma angļu valodā (vismaz 6 balles 10 ballu
sistēmā - tikai Latvijā ieguvušiem vidējo izglītību).
Ārvalstu reflektantus imatrikulē pēc starptautiski atzītas testēšanas
institūcijas pārbaudījuma vērtējuma vismaz B2 līmenī vai TSI
iestājpārbaudījuma angļu valodā vismaz B2 līmenī.
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1.

Studiju programma

2.
3.
4.

Studiju programmas līmenis
Iegūstamā kvalifikācija vai/un
grāds
Studiju veids un studiju ilgums

6.

Iesniedzamie dokumenti

7.

Uzņemšanai studiju programmā
nepieciešamā iepriekš iegūtā
izglītība
Uzņemšanai noteiktās prasības

8.

9.

10.

Uzņemšanai noteiktās papildu
prasības (tikai ārvalstu
reflektantiem)
Konkursa vērtēšanas kritēriji

Pielikumu Nr. 4
Aviācijas transports
specializācijas: bakalaurs - mehāniķis, bakalaurs - avioniķis
Akadēmiska bakalaura studiju programma
Inženierzinātņu bakalaura grāds aviācijas transportā
Pilna laika studijas: 4 gadi; latviešu, angļu valoda
*Personām, kuras ieguvušas pirmā līmeņa profesionālo augstāko
izglītību studiju programmā “Aviācijas transporta tehniskā
ekspluatācija” studiju ilgums: pilna laika studijas – 1,5 gadi;
1. Elektroniskais pieteikums Transporta un sakaru institūta
Uzņemšanas sistēmā (https://admission2.tsi.lv/register);
2. Iesniegums klātienē;
3. Pase vai personas apliecība (eID);
4. Atestāta, kas apliecina vispārējas vidējas izglītības
iegūšanu, kopija (oriģināls jāuzrāda);
5. Atestāta par vispārējo vidējo izglītību pielikuma “Sekmju
izraksts” kopija (oriģināls jāuzrāda);
6. Centralizēto eksāmenu (turpmāk – CE) sertifikātu, kas
minēti zemāk 8. punktā, kopijas (oriģināls jāuzrāda)
7. Dokuments, kas apliecina dokumentu noformēšanas
pakalpojuma apmaksu;
8. Ja kādā no iesniedzamajiem dokumentiem vārds vai
uzvārds, vai personas kods atšķiras no pasē vai personas
apliecībā (eID) norādītā, tad jāuzrada dokuments, kas
apliecina personas datu maiņu;
9. Akadēmiskās informācijas centra izziņa par izglītības
dokumenta akadēmisko atzīšanu Latvijā, ja iepriekšējā
izglītība iegūta ārvalstīs.
Vidēja izglītība

CE sertifikāts latviešu valodā
CE sertifikāts angļu valodā (Svešvalodas CE vērtējums var tikt
aizstāts ar starptautiskā testa (ST) vērtējumu, saskaņā ar MK
29.09.2015 noteikumiem Nr. 543)
CE sertifikāts matemātikā
Iestājpārbaudījums: fizika, angļu valoda

Reflektantiem
sekmju
izrakstā
obligāto
un
izvēlēto
pamatpriekšmetu vērtējums ir vismaz 4 balles 10 ballu sistēmā;
Reflektantus imatrikulē saskaņā ar konkursa rezultātiem, ko veido
vidējais vērtējums no CE sertifikātiem;
Reflektantiem studijām angļu valodā reflektantus imatrikulē pēc CE
sertifikāta angļu valodā (55% no 100%), starptautiski atzītas
testēšanas institūcijas pārbaudījuma vērtējuma vismaz B2 līmenī
vai TSI iestājpārbaudījuma angļu valodā (vismaz 6 balles 10 ballu
sistēmā - tikai Latvijā ieguvušiem vidējo izglītību).
Ārvalstu reflektantus imatrikulē pēc starptautiski atzītas testēšanas
institūcijas pārbaudījuma vērtējuma vismaz B2 līmenī vai TSI
iestājpārbaudījuma angļu valodā vismaz B2 līmenī.
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1.

Studiju programma

2.
3.
4.

Studiju programmas līmenis
Iegūstamā kvalifikācija vai/un
grāds
Studiju veids un studiju ilgums

6.

Iesniedzamie dokumenti

7.

Uzņemšanai studiju programmā
nepieciešamā iepriekš iegūtā
izglītība
Uzņemšanai noteiktās prasības

8.

9.

10.

Uzņemšanai noteiktās papildu
prasības (tikai ārvalstu
reflektantiem)
Konkursa vērtēšanas kritēriji

Pielikums Nr. 5
Uzņēmējdarbība un vadība
specializācijas: biznesa digitālā pārvaldība, vadības ekonomika
Akadēmiska bakalaura studiju programma
Sociālo zinātņu bakalaurs vadībzinātnē
Pilna laika klātienes studijas: 3 gadi; latviešu, angļu valoda
Nepilna laika neklātienes studijas: 4 gadi; latviešu, angļu valoda
Nepilna laika tālmācības studijas: 4 studiju gadi, angļu valoda
1. Elektroniskais pieteikums Transporta un sakaru institūta
Uzņemšanas sistēmā (https://admission2.tsi.lv/register);
2. Iesniegums klātienē;
3. Pase vai personas apliecība (eID);
4. Atestāta, kas apliecina vispārējas vidējas izglītības
iegūšanu, kopija (oriģināls jāuzrāda);
5. Atestāta par vispārējo vidējo izglītību pielikuma “Sekmju
izraksts” kopija (oriģināls jāuzrāda);
6. Centralizēto eksāmenu (turpmāk – CE) sertifikātu, kas
minēti zemāk 8. punktā, kopijas (oriģināls jāuzrāda)
7. Dokuments, kas apliecina dokumentu noformēšanas
pakalpojuma apmaksu;
8. Ja kādā no iesniedzamajiem dokumentiem vārds vai
uzvārds, vai personas kods atšķiras no pasē vai personas
apliecībā (eID) norādītā, tad jāuzrada dokuments, kas
apliecina personas datu maiņu;
9. Akadēmiskās informācijas centra izziņa par izglītības
dokumenta akadēmisko atzīšanu Latvijā, ja iepriekšējā
izglītība iegūta ārvalstīs.
Vidēja izglītība

CE sertifikāts latviešu valodā
CE sertifikāts angļu valodā (Svešvalodas CE vērtējums var tikt
aizstāts ar starptautiskā testa (ST) vērtējumu, saskaņā ar MK
29.09.2015 noteikumiem Nr. 543)
CE sertifikāts matemātikā
Iestājpārbaudījums: angļu valoda

Reflektantiem
sekmju
izrakstā
obligāto
un
izvēlēto
pamatpriekšmetu vērtējums ir vismaz 4 balles 10 ballu sistēmā;
Reflektantus imatrikulē saskaņā ar konkursa rezultātiem, ko veido
vidējais vērtējums no CE sertifikātiem;
Reflektantiem studijām angļu valodā reflektantus imatrikulē pēc CE
sertifikāta angļu valodā (55% no 100%), starptautiski atzītas
testēšanas institūcijas pārbaudījuma vērtējuma vismaz B2 līmenī
vai TSI iestājpārbaudījuma angļu valodā (vismaz 6 balles 10 ballu
sistēmā - tikai Latvijā ieguvušiem vidējo izglītību).
Ārvalstu reflektantus imatrikulē pēc starptautiski atzītas testēšanas
institūcijas pārbaudījuma vērtējuma vismaz B2 līmenī vai TSI
iestājpārbaudījuma angļu valodā vismaz B2 līmenī.
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1.
2.
3.
4.

5.

Studiju programma
Studiju programmas līmenis
Iegūstamā kvalifikācija vai/un
grāds
Studiju veids, studiju ilgums un
valoda

Pielikumu Nr. 6
Transporta un biznesa loģistika
Otrā līmeņa profesionālā bakalaura studiju programma
Profesionālā bakalaura grāds transporta un biznesa loģistikā un
vadītāja transporta un biznesa loģistikā kvalifikācija (5 PKL)
Pilna laika studijas: 4 gadi; latviešu, angļu valoda
Nepilna laika studijas: 5 gadi; latviešu, angļu valoda

Iesniedzamie dokumenti

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

6.

7.

8.

9.

Uzņemšanai studiju programmā
nepieciešamā iepriekš iegūtā
izglītība
Uzņemšanai noteiktās prasības

Uzņemšanai noteiktās papildu
prasības (tikai ārvalstu
reflektantiem)
Konkursa vērtēšanas kritēriji

Elektroniskais pieteikums Transporta un sakaru institūta
Uzņemšanas sistēmā (https://admission2.tsi.lv/register);
Iesniegums klātienē;
Pase vai personas apliecība (eID);
Atestāta, kas apliecina vispārējas vidējas izglītības iegūšanu,
kopija (oriģināls jāuzrāda);
Atestāta par vispārējo vidējo izglītību pielikuma “Sekmju
izraksts” kopija (oriģināls jāuzrāda);
Centralizēto eksāmenu (turpmāk – CE) sertifikātu, kas minēti
zemāk 8. punktā, kopijas (oriģināls jāuzrāda)
Dokuments, kas apliecina dokumentu noformēšanas
pakalpojuma apmaksu;
Ja kādā no iesniedzamajiem dokumentiem vārds vai uzvārds,
vai personas kods atšķiras no pasē vai personas apliecībā (eID)
norādītā, tad jāuzrada dokuments, kas apliecina personas datu
maiņu;
Akadēmiskās informācijas centra izziņa par izglītības
dokumenta akadēmisko atzīšanu Latvijā, ja iepriekšējā izglītība
iegūta ārvalstīs.

Vidēja izglītība

CE sertifikāts latviešu valodā
CE sertifikāts angļu valodā (Svešvalodas CE vērtējums var tikt
aizstāts ar starptautiskā testa (ST) vērtējumu, saskaņā ar MK
29.09.2015 noteikumiem Nr. 543)
CE sertifikāts matemātikā
Iestājpārbaudījums: angļu valoda

Reflektantiem
sekmju
izrakstā
obligāto
un
izvēlēto
pamatpriekšmetu vērtējums ir vismaz 4 balles 10 ballu sistēmā;
Reflektantus imatrikulē saskaņā ar konkursa rezultātiem, ko veido
vidējais vērtējums no CE sertifikātiem;
Reflektantiem studijām angļu valodā reflektantus imatrikulē pēc CE
sertifikāta angļu valodā (55% no 100%), starptautiski atzītas
testēšanas institūcijas pārbaudījuma vērtējuma vismaz B2 līmenī
vai TSI iestājpārbaudījuma angļu valodā (vismaz 6 balles 10 ballu
sistēmā - tikai Latvijā ieguvušiem vidējo izglītību).
Ārvalstu reflektantus imatrikulē pēc starptautiski atzītas testēšanas
institūcijas pārbaudījuma vērtējuma vismaz B2 līmenī vai TSI
iestājpārbaudījuma angļu valodā vismaz B2 līmenī.
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Pielikumu Nr. 7
Studiju programma
Studiju programmas līmenis
Iegūstamā kvalifikācija vai/un
grāds
Studiju veids, studiju ilgums un
valoda

Uzņēmējdarbības vadība transportā
Otrā līmeņa profesionālā bakalaura studiju programma
Profesionālā bakalaura grāds transporta uzņēmējdarbībā un
vadītāja transporta uzņēmējdarbībā kvalifikācija
Pilna laika studijas: 4 gadi; latviešu, angļu valoda
Nepilna laika studijas: 5 gadi; latviešu, angļu valoda

5.

Iesniedzamie dokumenti

6.

Uzņemšanai studiju programmā
nepieciešamā iepriekš iegūtā
izglītība
Uzņemšanai noteiktās prasības

Elektroniskais pieteikums Transporta un sakaru institūta
Uzņemšanas sistēmā (https://admission2.tsi.lv/register);
2. Iesniegums klātienē;
3. Pase vai personas apliecība (eID);
4. Atestāta, kas apliecina vispārējas vidējas izglītības
iegūšanu, kopija (oriģināls jāuzrāda);
5. Atestāta par vispārējo vidējo izglītību pielikuma “Sekmju
izraksts” kopija (oriģināls jāuzrāda);
6. Centralizēto eksāmenu (turpmāk – CE) sertifikātu, kas
minēti zemāk 8. punktā, kopijas (oriģināls jāuzrāda)
7. Dokuments, kas apliecina dokumentu noformēšanas
pakalpojuma apmaksu;
8. Ja kādā no iesniedzamajiem dokumentiem vārds vai
uzvārds, vai personas kods atšķiras no pasē vai personas
apliecībā (eID) norādītā, tad jāuzrada dokuments, kas
apliecina personas datu maiņu;
9. Akadēmiskās informācijas centra izziņa par izglītības
dokumenta akadēmisko atzīšanu Latvijā, ja iepriekšējā
izglītība iegūta ārvalstīs.
Vidēja izglītība

1.
2.
3.
4.

7.

8.

9.

Uzņemšanai noteiktās papildu
prasības (tikai ārvalstu
reflektantiem)
Konkursa vērtēšanas kritēriji

1.

CE sertifikāts latviešu valodā
CE sertifikāts angļu valodā (Svešvalodas CE vērtējums var tikt
aizstāts ar starptautiskā testa (ST) vērtējumu, saskaņā ar MK
29.09.2015 noteikumiem Nr. 543)
CE sertifikāts matemātikā
Iestājpārbaudījums: angļu valoda

Reflektantiem
sekmju
izrakstā
obligāto
un
izvēlēto
pamatpriekšmetu vērtējums ir vismaz 4 balles 10 ballu sistēmā;
Reflektantus imatrikulē saskaņā ar konkursa rezultātiem, ko veido
vidējais vērtējums no CE sertifikātiem;
Reflektantiem studijām angļu valodā reflektantus imatrikulē pēc CE
sertifikāta angļu valodā (55% no 100%), starptautiski atzītas
testēšanas institūcijas pārbaudījuma vērtējuma vismaz B2 līmenī
vai TSI iestājpārbaudījuma angļu valodā (vismaz 6 balles 10 ballu
sistēmā - tikai Latvijā ieguvušiem vidējo izglītību).
Ārvalstu reflektantus imatrikulē pēc starptautiski atzītas testēšanas
institūcijas pārbaudījuma vērtējuma vismaz B2 līmenī vai TSI
iestājpārbaudījuma angļu valodā vismaz B2 līmenī.
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Pielikumu Nr. 8
1.
2.
3.
4.

6.

Studiju programma
Studiju programmas līmenis
Iegūstamā kvalifikācija vai/un
grāds
Studiju veids, studiju ilgums un
valoda
Iesniedzamie dokumenti

Robotika
Otrā līmeņa profesionālā bakalaura studiju programma
Profesionālā bakalaura grāds elektronikā un automātikā un
elektronikas inženiera kvalifikācija (5. PKL)
Pilna laika studijas: 4,5 gadi; angļu valoda
Nepilna laika studijas: 5,5 gadi; angļu valoda
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

7.

8.

9.

10.

Uzņemšanai studiju programmā
nepieciešamā iepriekš iegūtā
izglītība
Uzņemšanai noteiktās prasības

Uzņemšanai noteiktās papildu
prasības (tikai ārvalstu
reflektantiem)
Konkursa vērtēšanas kritēriji

Elektroniskais pieteikums Transporta un sakaru institūta
Uzņemšanas sistēmā (https://admission2.tsi.lv/register);
Iesniegums klātienē;
Pase vai personas apliecība (eID);
Atestāta, kas apliecina vispārējas vidējas izglītības
iegūšanu, kopija (oriģināls jāuzrāda);
Atestāta par vispārējo vidējo izglītību pielikuma “Sekmju
izraksts” kopija (oriģināls jāuzrāda);
Centralizēto eksāmenu (turpmāk – CE) sertifikātu, kas
minēti zemāk 8. punktā, kopijas (oriģināls jāuzrāda)
Dokuments, kas apliecina dokumentu noformēšanas
pakalpojuma apmaksu;
Ja kādā no iesniedzamajiem dokumentiem vārds vai
uzvārds, vai personas kods atšķiras no pasē vai personas
apliecībā (eID) norādītā, tad jāuzrada dokuments, kas
apliecina personas datu maiņu;
Akadēmiskās informācijas centra izziņa par izglītības
dokumenta akadēmisko atzīšanu Latvijā, ja iepriekšējā
izglītība iegūta ārvalstīs.

Vidēja izglītība

CE sertifikāts latviešu valodā
CE sertifikāts angļu valodā (Svešvalodas CE vērtējums var tikt
aizstāts ar starptautiskā testa (ST) vērtējumu, saskaņā ar MK
29.09.2015 noteikumiem Nr. 543)
CE sertifikāts matemātikā
Iestājpārbaudījums: matemātika, fizika, angļu valoda

Reflektantiem
sekmju
izrakstā
obligāto
un
izvēlēto
pamatpriekšmetu vērtējums ir vismaz 4 balles 10 ballu sistēmā;
Reflektantus imatrikulē saskaņā ar konkursa rezultātiem, ko veido
vidējais vērtējums no CE sertifikātiem;
Reflektantiem studijām angļu valodā reflektantus imatrikulē pēc CE
sertifikāta angļu valodā (55% no 100%), starptautiski atzītas
testēšanas institūcijas pārbaudījuma vērtējuma vismaz B2 līmenī
vai TSI iestājpārbaudījuma angļu valodā (vismaz 6 balles 10 ballu
sistēmā - tikai Latvijā ieguvušiem vidējo izglītību).
Ārvalstu reflektantus imatrikulē pēc starptautiski atzītas testēšanas
institūcijas pārbaudījuma vērtējuma vismaz B2 līmenī vai TSI
iestājpārbaudījuma angļu valodā vismaz B2 līmenī.
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1.
2.
3.
4.

Studiju programma
Studiju programmas līmenis
Iegūstamā kvalifikācija vai/un
grāds
Studiju veids un studiju ilgums

6.

Iesniedzamie dokumenti

7.

Uzņemšanai studiju programmā
nepieciešamā iepriekš iegūtā
izglītība
Uzņemšanai noteiktās prasības

8.

9.

10.

Uzņemšanai noteiktās papildu
prasības (tikai ārvalstu
reflektantiem)
Konkursa vērtēšanas kritēriji

Pielikumu Nr. 9
Elektronika
Otra līmeņa profesionālā augstākās izglītības studiju programma
Inženieris elektrotehnikā un elektronikā (5.PKL)
Pilna laika studijas: 5 gadi; latviešu, angļu valoda
Nepilna laika studijas: 5,5 gadi; latviešu, angļu valoda
1. Elektroniskais pieteikums Transporta un sakaru institūta
Uzņemšanas sistēmā (https://admission2.tsi.lv/register);
2. Iesniegums klātienē;
3. Pase vai personas apliecība (eID);
4. Atestāta, kas apliecina vispārējas vidējas izglītības
iegūšanu, kopija (oriģināls jāuzrāda);
5. Atestāta par vispārējo vidējo izglītību pielikuma “Sekmju
izraksts” kopija (oriģināls jāuzrāda);
6. Centralizēto eksāmenu (turpmāk – CE) sertifikātu, kas
minēti zemāk 8. punktā, kopijas (oriģināls jāuzrāda)
7. Dokuments, kas apliecina dokumentu noformēšanas
pakalpojuma apmaksu;
8. Ja kādā no iesniedzamajiem dokumentiem vārds vai
uzvārds, vai personas kods atšķiras no pasē vai personas
apliecībā (eID) norādītā, tad jāuzrada dokuments, kas
apliecina personas datu maiņu;
9. Akadēmiskās informācijas centra izziņa par izglītības
dokumenta akadēmisko atzīšanu Latvijā, ja iepriekšējā
izglītība iegūta ārvalstīs.
Vidēja izglītība

CE sertifikāts latviešu valodā
CE sertifikāts angļu valodā (Svešvalodas CE vērtējums var tikt
aizstāts ar starptautiskā testa (ST) vērtējumu, saskaņā ar MK
29.09.2015 noteikumiem Nr. 543)
CE sertifikāts matemātikā
Iestājpārbaudījums: matemātika, fizika, angļu valoda

Reflektantiem
sekmju
izrakstā
obligāto
un
izvēlēto
pamatpriekšmetu vērtējums ir vismaz 4 balles 10 ballu sistēmā;
Reflektantus imatrikulē saskaņā ar konkursa rezultātiem, ko veido
vidējais vērtējums no CE sertifikātiem;
Reflektantiem studijām angļu valodā reflektantus imatrikulē pēc CE
sertifikāta angļu valodā (55% no 100%), starptautiski atzītas
testēšanas institūcijas pārbaudījuma vērtējuma vismaz B2 līmenī
vai TSI iestājpārbaudījuma angļu valodā (vismaz 6 balles 10 ballu
sistēmā - tikai Latvijā ieguvušiem vidējo izglītību).
Ārvalstu reflektantus imatrikulē pēc starptautiski atzītas testēšanas
institūcijas pārbaudījuma vērtējuma vismaz B2 līmenī vai TSI
iestājpārbaudījuma angļu valodā vismaz B2 līmenī.
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Pielikumu Nr. 10
1.
2.
3.
4.

Studiju programma
Studiju programmas līmenis
Iegūstamā kvalifikācija vai/un
grāds
Studiju veids un studiju ilgums

6.

Iesniedzamie dokumenti

7.

Uzņemšanai studiju programmā
nepieciešamā iepriekš iegūtā
izglītība

8.

Konkursa vērtēšanas kritēriji

Inženierzinātņu maģistrs elektronikā
Akadēmiskā maģistra studiju programma
Inženierzinātņu maģistra grāds elektrozinātnē
Pilna laika studijas: 2 gadi; latviešu, angļu valoda
Nepilna laika studijas: 2,5 gadi; latviešu, angļu valoda
1.Elektroniskais pieteikums Transporta un sakaru institūta
Uzņemšanas sistēmā (https://admission2.tsi.lv/register);
2.Iesniegums klātienē;
3.Pase vai personas apliecība (eID);
4.Augstāko izglītību apliecinoša dokumenta - diploma un tā
pielikuma kopija (oriģināls jāuzrāda);
5.Dokumentu, kas apliecina dokumentu noformēšanas pakalpojuma
apmaksu;
6.Ja kādā no iesniedzamajiem dokumentiem vārds vai uzvārds, vai
personas kods atšķiras no pasē vai personas apliecībā (eID)
norādītā, tad jāuzrada dokuments, kas apliecina personas datu
maiņu;
7.Akadēmiskās informācijas centra izziņa par izglītības dokumenta
akadēmisko atzīšanu Latvijā, ja iepriekšējā izglītība iegūta
ārvalstīs.
Inženierzinātņu bakalaurs elektronikā, elektrozinātnēs, vai
informācijas tehnoloģijā, vai dabaszinātņu bakalaurs datorzinātnē
vai fizika, vai otra līmeņa profesionālā augstāka izglītība
elektronika, fizika, vai datorzinātnē
Reflektantiem
sekmju
izrakstā
obligāto
un
izvēlēto
pamatpriekšmetu vērtējums ir vismaz 4 balles 10 ballu sistēmā;
Reflektantus imatrikulē saskaņā ar konkursa rezultātiem, ko veido
vidējais vērtējums no CE sertifikātiem;
Reflektantiem studijām angļu valodā reflektantus imatrikulē pēc CE
sertifikāta angļu valodā (55% no 100%), starptautiski atzītas
testēšanas institūcijas pārbaudījuma vērtējuma vismaz B2 līmenī
vai TSI iestājpārbaudījuma angļu valodā (vismaz 6 balles 10 ballu
sistēmā - tikai Latvijā ieguvušiem vidējo izglītību).
Ārvalstu reflektantus imatrikulē pēc starptautiski atzītas testēšanas
institūcijas pārbaudījuma vērtējuma vismaz B2 līmenī vai TSI
iestājpārbaudījuma angļu valodā vismaz B2 līmenī.
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Pielikumu Nr. 11
1.
2.
3.
4.

Studiju programma
Studiju programmas līmenis
Iegūstamā kvalifikācija vai/un
grāds
Studiju veids un studiju ilgums

6.

Iesniedzamie dokumenti

7.

Uzņemšanai studiju programmā
nepieciešamā iepriekš iegūtā
izglītība

8.

Konkursa vērtēšanas kritēriji

Dabaszinātņu maģistrs datorzinātnēs
Akadēmiskā maģistra studiju programma
Dabaszinātņu maģistrs datorzinātnēs
Pilna laika studijas: 2 gadi; latviešu, angļu valoda
Nepilna laika studijas: 2,5 gadi; latviešu, angļu valoda
Nepilna laika studijas tālmācība: 2,5 gadi: angļu valoda
1. Elektroniskais pieteikums Transporta un sakaru institūta
Uzņemšanas sistēmā (https://admission2.tsi.lv/register);
2. Iesniegums klātienē;
3. Pase vai personas apliecība (eID);
4. Augstāko izglītību apliecinoša dokumenta - diploma un tā
pielikuma kopija (oriģināls jāuzrāda);
5. Dokumentu, kas apliecina dokumentu noformēšanas
pakalpojuma apmaksu;
6. Ja kādā no iesniedzamajiem dokumentiem vārds vai
uzvārds, vai personas kods atšķiras no pasē vai personas
apliecībā (eID) norādītā, tad jāuzrada dokuments, kas
apliecina personas datu maiņu;
7. Akadēmiskās informācijas centra izziņa par izglītības
dokumenta akadēmisko atzīšanu Latvijā, ja iepriekšējā
izglītība iegūta ārvalstīs.
Dabaszinātņu bakalaurs datorzinātnē vai matemātikā, vai
inženierzinātņu bakalaurs datorzinātnē, elektronikā vai informācijas
tehnoloģijā, vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība
datorzinātnē, informātikā vai elektronikā
Reflektantiem
sekmju
izrakstā
obligāto
un
izvēlēto
pamatpriekšmetu vērtējums ir vismaz 4 balles 10 ballu sistēmā;
Reflektantus imatrikulē saskaņā ar konkursa rezultātiem, ko veido
vidējais vērtējums no CE sertifikātiem;
Reflektantiem studijām angļu valodā reflektantus imatrikulē pēc CE
sertifikāta angļu valodā (55% no 100%), starptautiski atzītas
testēšanas institūcijas pārbaudījuma vērtējuma vismaz B2 līmenī
vai TSI iestājpārbaudījuma angļu valodā (vismaz 6 balles 10 ballu
sistēmā - tikai Latvijā ieguvušiem vidējo izglītību).
Ārvalstu reflektantus imatrikulē pēc starptautiski atzītas testēšanas
institūcijas pārbaudījuma vērtējuma vismaz B2 līmenī vai TSI
iestājpārbaudījuma angļu valodā vismaz B2 līmenī.
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1.

Studiju programma

2.
3.

Studiju programmas līmenis
Iegūstamā kvalifikācija vai/un
grāds
Studiju veids, studiju ilgums un
valoda

4.

Pielikumu Nr. 12
Uzņēmējdarbība un vadība
specializācijas: bizness un pārmaiņu vadība, bizness un finanšu
vadība
Akadēmiskā maģistra studiju programma
Sociālo zinātņu maģistrs vadībzinātnē
Pilna laika klātienes studijas (nodarbībās notiek dienā vai vakarā):
2 gadi; latviešu un angļu valoda
Nepilna laika neklātienes studijas (nodarbības notiek sestdienās vai
pēc moduļu grafika): 2,5 gadi, latviešu un angļu valoda
Nepilna laika tālmācība: 2,5 gadi, angļu valoda
1. Elektroniskais pieteikums Transporta un sakaru institūta
Uzņemšanas sistēmā (https://admission2.tsi.lv/register);
2. Iesniegums klātienē;
3. Pase vai personas apliecība (eID);
4. Augstāko izglītību apliecinoša dokumenta - diploma un tā
pielikuma kopija (oriģināls jāuzrāda);
5. Dokumentu, kas apliecina dokumentu noformēšanas
pakalpojuma apmaksu;
6. Ja kādā no iesniedzamajiem dokumentiem vārds vai
uzvārds, vai personas kods atšķiras no pasē vai personas
apliecībā (eID) norādītā, tad jāuzrada dokuments, kas
apliecina personas datu maiņu;
7. Akadēmiskās informācijas centra izziņa par izglītības
dokumenta akadēmisko atzīšanu Latvijā, ja iepriekšējā
izglītība iegūta ārvalstīs.

5.

Iesniedzamie dokumenti

6.

Uzņemšanai studiju programmā
nepieciešamā iepriekš iegūtā
izglītība

1) bakalaura grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība
ekonomikas un uzņēmējdarbības zinātņu nozarē;
2) bakalaura vai maģistra grāds citās sociālo zinātņu nozarēs vai
radniecīgo zinātņu nozarēs un divu gadu darba pieredze
ekonomikas un uzņēmējdarbības jomā;
3) bakalaura vai maģistra grāds citās zinātņu nozarēs un ne mazāk
kā 5 gadu darba pieredze ekonomikas un uzņēmējdarbības jomā

7.

Konkursa vērtēšanas kritēriji

Reflektantiem
sekmju
izrakstā
obligāto
un
izvēlēto
pamatpriekšmetu vērtējums ir vismaz 4 balles 10 ballu sistēmā;
Reflektantus imatrikulē saskaņā ar konkursa rezultātiem, ko veido
vidējais vērtējums no CE sertifikātiem;
Reflektantiem studijām angļu valodā reflektantus imatrikulē pēc CE
sertifikāta angļu valodā (55% no 100%), starptautiski atzītas
testēšanas institūcijas pārbaudījuma vērtējuma vismaz B2 līmenī
vai TSI iestājpārbaudījuma angļu valodā (vismaz 6 balles 10 ballu
sistēmā - tikai Latvijā ieguvušiem vidējo izglītību).
Ārvalstu reflektantus imatrikulē pēc starptautiski atzītas testēšanas
institūcijas pārbaudījuma vērtējuma vismaz B2 līmenī vai TSI
iestājpārbaudījuma angļu valodā vismaz B2 līmenī.
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1.
2.
3.
4.

Studiju programma
Studiju programmas līmenis
Iegūstamā kvalifikācija vai/un
grāds
Studiju veids un studiju ilgums

5.

Iesniedzamie dokumenti

6.

Uzņemšanai studiju programmā
nepieciešamā iepriekš iegūtā
izglītība

7.

Konkursa vērtēšanas kritēriji

Pielikumu Nr. 13
Informācijas sistēmu vadība
Akadēmiskā maģistra studiju programma
Inženierzinātņu maģistrs informācijas sistēmu vadībā
Pilna laika studijas (nodarbības notiek dienā un vakarā): 2 gadi;
latviešu, angļu valoda
Nepilna laika studijas (nodarbības notiek sestdienās vai pēc moduļu
grafika) : 2,5 gadi; latviešu, angļu valoda
Nepilna laika tālmācība: 2,5 gadi; angļu valodā
1. Elektroniskais pieteikums Transporta un sakaru institūta
Uzņemšanas sistēmā (https://admission2.tsi.lv/register);
2. Iesniegums klātienē;
3. Pase vai personas apliecība (eID);
4. Augstāko izglītību apliecinoša dokumenta - diploma un tā
pielikuma kopija (oriģināls jāuzrāda);
5. Dokumentu, kas apliecina dokumentu noformēšanas
pakalpojuma apmaksu;
6. Ja kādā no iesniedzamajiem dokumentiem vārds vai
uzvārds, vai personas kods atšķiras no pasē vai personas
apliecībā (eID) norādītā, tad jāuzrada dokuments, kas
apliecina personas datu maiņu;
7. Akadēmiskās informācijas centra izziņa par izglītības
dokumenta akadēmisko atzīšanu Latvijā, ja iepriekšējā
izglītība iegūta ārvalstīs.
Inženierzinātņu bakalaura grāds vai dabaszinātņu bakalaura grāds
datorzinātnēs vai matemātikā, vai sociālo zinātņu bakalaura grāds
vadībzinātnē vai ekonomikā, vai otrā līmeņa profesionālā augstākā
izglītība datorzinātnēs, informācijas sistēmās, elektronika, loģistika,
uzņēmējdarbībā vai ekonomikā
Reflektantiem
sekmju
izrakstā
obligāto
un
izvēlēto
pamatpriekšmetu vērtējums ir vismaz 4 balles 10 ballu sistēmā;
Reflektantus imatrikulē saskaņā ar konkursa rezultātiem, ko veido
vidējais vērtējums no CE sertifikātiem;
Reflektantiem studijām angļu valodā reflektantus imatrikulē pēc CE
sertifikāta angļu valodā (55% no 100%), starptautiski atzītas
testēšanas institūcijas pārbaudījuma vērtējuma vismaz B2 līmenī
vai TSI iestājpārbaudījuma angļu valodā (vismaz 6 balles 10 ballu
sistēmā - tikai Latvijā ieguvušiem vidējo izglītību).
Ārvalstu reflektantus imatrikulē pēc starptautiski atzītas testēšanas
institūcijas pārbaudījuma vērtējuma vismaz B2 līmenī vai TSI
iestājpārbaudījuma angļu valodā vismaz B2 līmenī.
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Pielikumu Nr. 14
1.
2.
3.
4.

Studiju programma
Studiju programmas līmenis
Iegūstamā kvalifikācija vai/un
grāds
Studiju veids un studiju ilgums

5.

Iesniedzamie dokumenti

6.

Uzņemšanai studiju programmā
nepieciešamā iepriekš iegūtā
izglītība

7.

Konkursa vērtēšanas kritēriji

Sociālo zinātņu maģistrs transportā un loģistikā
Akadēmiskā maģistra studiju programma
Sociālo zinātņu maģistrs transportā un loģistikā
Pilna laika studijas: 2 gadi; latviešu, angļu valoda
Nepilna laika studijas : 2,5 gadi; latviešu, angļu valoda
Nepilna laika tālmācība: 2,5 gadi; angļu valoda
* Ar četrgadīgo bakalaura grādu vai 2. līmeņa profesionālā izglītību
un apgūtu profesionālo praksi vismaz 20 KP apjomā, studiju
ilgums: pilna laika – 1,5 gadi; nepilna laika – 2 gadi
1. Elektroniskais pieteikums Transporta un sakaru institūta
Uzņemšanas sistēmā (https://admission2.tsi.lv/register);
2. Iesniegums klātienē;
3. Pase vai personas apliecība (eID);
4. Augstāko izglītību apliecinoša dokumenta - diploma un tā
pielikuma kopija (oriģināls jāuzrāda);
5. Dokumentu, kas apliecina dokumentu noformēšanas
pakalpojuma apmaksu;
6. Ja kādā no iesniedzamajiem dokumentiem vārds vai
uzvārds, vai personas kods atšķiras no pasē vai personas
apliecībā (eID) norādītā, tad jāuzrada dokuments, kas
apliecina personas datu maiņu;
7. Akadēmiskās informācijas centra izziņa par izglītības
dokumenta akadēmisko atzīšanu Latvijā, ja iepriekšējā
izglītība iegūta ārvalstīs.
Inženierzinātņu bakalaura grāds, vai dabaszinātņu bakalaura grāds
datorzinātnēs vai matemātikā, vai sociālo zinātņu bakalaura grāds
vadībzinātnē vai ekonomikā, vai otrā līmeņa profesionālā augstākā
izglītība datorzinātnēs, informācijas sistēmās, elektronika, loģistika,
uzņēmējdarbībā vai ekonomikā
* Ja
iepriekš iegūtā augstākā izglītība atšķiras no studiju
programmas apguves uzsākšanas prasībās noteiktā, atbilstoši
Uzņemšanas noteikumu 4.4.punktam, reflektants papildu iesniedz
darba devēja izziņu, kurā norādīts darba stāžs profesijā un sniegts
pienākumu apraksts.
Reflektantiem
sekmju
izrakstā
obligāto
un
izvēlēto
pamatpriekšmetu vērtējums ir vismaz 4 balles 10 ballu sistēmā;
Reflektantus imatrikulē saskaņā ar konkursa rezultātiem, ko veido
vidējais vērtējums no CE sertifikātiem;
Reflektantiem studijām angļu valodā reflektantus imatrikulē pēc CE
sertifikāta angļu valodā (55% no 100%), starptautiski atzītas
testēšanas institūcijas pārbaudījuma vērtējuma vismaz B2 līmenī
vai TSI iestājpārbaudījuma angļu valodā (vismaz 6 balles 10 ballu
sistēmā - tikai Latvijā ieguvušiem vidējo izglītību).
Ārvalstu reflektantus imatrikulē pēc starptautiski atzītas testēšanas
institūcijas pārbaudījuma vērtējuma vismaz B2 līmenī vai TSI
iestājpārbaudījuma angļu valodā vismaz B2 līmenī.
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1.
2.
3.

Studiju programma
Studiju programmas līmenis
Iegūstamā kvalifikācija
vai/un grāds

4.

Studiju veids un studiju
ilgums

6.

Iesniedzamie dokumenti

7.

Uzņemšanai studiju
programmā nepieciešamā
iepriekš iegūtā izglītība

8.

Konkursa vērtēšanas kritēriji

Pielikumu Nr. 15
Aviācijas vadība
Profesionālā maģistra studiju programma
1) Profesionālā maģistra grāds aviācijas vadībā un organizācijas
vadītāja profesionālā kvalifikācija (5 PKL)
vai
2) Profesionālā maģistra grāds aviācijas vadībā
1) Ar akadēmisko bakalaura grādu pilna laika studijas: 2 gadi, nepilna
laika studijas : 2,5 gadi; angļu valoda
2) Ar profesionālā bakalaura grādu un/vai 2. līmeņa profesionālo
augstāko izglītību un apgūtu profesionālo praksi vismaz 20KP apjomā:
pilna laika – 1,5 gadi; nepilna laika – 2 gadi; angļu valoda
1. Elektroniskais pieteikums Transporta un sakaru institūta
Uzņemšanas sistēmā (https://admission2.tsi.lv/register);
2. Iesniegums klātienē;
3. Pase vai personas apliecība (eID);
4. Augstāko izglītību apliecinoša dokumenta - diploma un tā pielikuma
kopija (oriģināls jāuzrāda);
5. Dokumentu, kas apliecina dokumentu noformēšanas pakalpojuma
apmaksu;
6. Ja kādā no iesniedzamajiem dokumentiem vārds vai uzvārds, vai
personas kods atšķiras no pasē vai personas apliecībā (eID) norādītā,
tad jāuzrada dokuments, kas apliecina personas datu maiņu;
7. Akadēmiskās informācijas centra izziņa par izglītības dokumenta
akadēmisko atzīšanu Latvijā, ja iepriekšējā izglītība iegūta ārvalstīs.
1) Bakalaura grāds vadībzinātnē, ekonomikā, loģistikā, transportā,
uzņēmējdarbības vadībā, administrēšanā, aviācijas transportā, vai
tam pielīdzināma izglītība - ar studiju ilgumu pilna laika studijās 2
gadi, nepilna 2,5 gadi
2) Profesionālā bakalaura grāds uzņēmējdarbības vadībā, transportā,
loģistikā, aviācijas transportā un/vai 2. līmeņa profesionālā
augstākā izglītība vadības, ekonomikas, administrēšanas,
uzņēmējdarbības vadības, loģistikas tematiskajās jomās, vai tam
pielīdzināma izglītība, un apgūta profesionālā prakse vismaz 20
KP apjomā – ar studiju ilgumu pilna laika studijās 1,5 gadi,
nepilna -2 gadi
* Gadījumā, ja reflektantam iepriekšēja izglītība nav uzskaitīta,
reflektantam jāiesniedz darba devēja izziņu ar pienākumu aprakstu un
darba stāžu, jānokārto iestājpārbaudījums un pārrunas ar programmas
direktoru
Reflektantiem sekmju izrakstā obligāto un izvēlēto pamatpriekšmetu
vērtējums ir vismaz 4 balles 10 ballu sistēmā;
Reflektantus imatrikulē saskaņā ar konkursa rezultātiem, ko veido
vidējais vērtējums no CE sertifikātiem;
Reflektantiem studijām angļu valodā reflektantus imatrikulē pēc CE
sertifikāta angļu valodā (55% no 100%), starptautiski atzītas testēšanas
institūcijas pārbaudījuma vērtējuma vismaz B2 līmenī vai TSI
iestājpārbaudījuma angļu valodā (vismaz 6 balles 10 ballu sistēmā tikai Latvijā ieguvušiem vidējo izglītību).
Ārvalstu reflektantus imatrikulē pēc starptautiski atzītas testēšanas
institūcijas pārbaudījuma vērtējuma vismaz B2 līmenī vai TSI
iestājpārbaudījuma angļu valodā vismaz B2 līmenī.
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1.
2.
3.
4.

Studiju programma
Studiju programmas līmenis
Zinātniskais doktora grāds
Studiju veids un studiju ilgums

5.

Iesniedzamie dokumenti

6.

Uzņemšanai studiju programmā
nepieciešamā iepriekš iegūtā
izglītība

7.

Konkursa vērtēšanas kritēriji

Pielikumu Nr. 16
Telemātika un loģistika
Doktora studiju programma
Zinātnes doktors (Ph.D.) būvniecības un transporta inženierzinātnēs
Pilna laika studijas: 3 gadi; angļu valoda
Nepilna laika studijas: 4 gadi; angļu valoda
1. Elektroniskais pieteikums Uzņemšanas sistēmā (www.tsi.lv);
2. Iesniegums klātienē;
3. Pase vai personas apliecība (eID);
4. Iepriekšējās augstākās izglītības diploma un diploma pielikuma
kopija (oriģināls jāuzrāda);
5. Dokumentu, kas apliecina dokumentu noformēšanas pakalpojuma
apmaksu;
6. Ja kādā no iesniedzamajiem dokumentiem vārds vai uzvārds, vai
personas kods atšķiras no pasē vai personas apliecībā (eID)
norādītā, tad jāuzrada dokuments, kas apliecina personas datu
maiņu;
7. Akadēmiskās informācijas centra izziņa par izglītības dokumenta
akadēmisko atzīšanu Latvijā, ja iepriekšējā izglītība iegūta
ārvalstīs.
Maģistra grāds vai arī augstākā izglītība, kas ir pielīdzināta
maģistra
grādam:
dabaszinātņu
maģistrs
datorzinātnēs,
inženierzinātņu maģistrs elektrozinātnē vai elektronikā, sociālo
zinātņu maģistrs vadībzinātnē, ekonomikā vai arī maģistra grāds
citā radniecīgā jomā vai arī tam pielīdzināms akadēmiskais grāds
Jānokārto iestājeksāmens doktorantūrā un eksāmens angļu valodā

22

