
Hei, student! Ir pienācis laiks izvēlēties savus B un C daļas (izvēles) studiju priekšmetus. 

 

Pavasara semestra vidū studentam nākas izlemt, kādu priekšmetu viņš vēlēsies 

apgūt kā brīvās izvēles studiju priekšmetu. Tā kā daudzi nezina, kāda veida izvēles studiju 

priekšmeti ir pieejami, students lielākoties izvēlas tos, kurus viņiem piedāvā.  

Droši vien rodas dažādi jautājumi - Kas ir B un C daļas studiju priekšmeti? Kur 

pieteikties? Kā izvēlēties? Un citi jautājumi. Nesatraucies, mēs Tev visu izskaidrosim. 

B daļas studiju priekšmeti ir ierobežotās/obligātās izvēles priekšmeti no studiju 

programmā nosaukto priekšmetu saraksta. Tie ietver specializējošos studiju priekšmetus, kas 

ļauj diferencēt studiju programmu saturu. C daļas studiju priekšmeti ir brīvās izvēles 

priekšmeti. 

Kas jāņem vērā, izvēloties izvēles studiju priekšmetus? 

Atceries, ka arī par šiem studiju priekšmetiem Tu iegūsi programmā nepieciešamos (vai 

noteiktos) kredītpunktus, tāpēc pievērs uzmanību gan izvēlētā studiju priekšmeta, gan 

kopējam programmā paredzētajam kredītpunktu skaitam. Papildus jāpārliecinās, ka 

izvēlētais studiju priekšmets ir paredzēts konkrētajā semestrī.  

Vai pastāv iespēja nepieteikties izvēles studiju priekšmetam? 

Ja nepieteiksies izvēles studiju priekšmetiem, tie tiks uzskaitīti par parādiem, par kuriem Tev 

piemēros sankcijas atbilstoši RTU Senāta lēmumam “Studiju rezultātu vērtēšanas nolikums”. 

Vai ir iespējams mainīt izvēlēto studiju priekšmetu? 

Minot objektīvu iemeslu, pavasara semestrī izvēlēto studiju priekšmetu Tev ir iespēja 

nomainīt rudens semestra pirmajās divās nedēļās. Ja Tavas studiju programmas direktors 

dod piekrišanu nomaiņai, tad to vari izdarīt arī pavasara semestra pirmās nedēļas laikā. 

Vai zināji, ka RTU sadarbojas arī ar citām augstskolām? Ja nē, tad Tev noteikti ir jāizlasa šis. 

Brīvās izvēles studiju priekšmetus studējošais izvēlas pēc saviem ieskatiem no RTU 

piedāvāto brīvās izvēles studiju priekšmetu saraksta vai no citu augstskolu, ar kurām ir 

noslēgts sadarbības līgums, piedāvātajiem sarakstiem.  

 Līgums ar Biznesa augstskolu «Turība» 
 Līgums ar Latvijas Kultūras akadēmiju 
 Līgums ar Latvijas Lauksaimniecības universitāti 
 Līgums ar Latvijas Mākslas akadēmiju 
 Līgums ar Latvijas Universitāti 
 Līgums ar Vidzemes Augstskolu 
 Līgums ar Ventspils Augstskolu 
 Līgums ar Rēzeknes Augstskolu 

 
Un viss beidzot rodas jautājums - Kā es varu izvelēties šos studiju priekšmetus? 

Lai pieteiktos uz RTU piedāvātajiem brīvās izvēles studiju priekšmetiem, Tev jāmeklē 

Studiju priekšmetu katalogs. Šeit Tu vari izvēlēties studiju priekšmetu, mācībspēku, 

struktūrvienību. Izvelētā studiju priekšmeta pieteikumu vari iesniegt savas fakultātes 

dekanātā, aizpildot speciālu pieteikuma formu. Ja Tu izvēlies priekšmetu (-us) citā 

augstskolā, procedūra ir sarežģītāka, katram gadījumam individuāla, jo jāsaskaņo nodarbību 

http://www.rtu.lv/component/option,com_docman/task,doc_download/gid,7262/ligums-ar-biznesa-augstskolu-turiba.pdf
http://www.rtu.lv/component/option,com_docman/task,doc_download/gid,7263/ligums-ar-latvijas-kulturas-akademiju.pdf
http://www.rtu.lv/component/option,com_docman/task,doc_download/gid,7264/ligums-ar-latvijas-lauksaimniecibas-universitati.pdf
http://www.rtu.lv/component/option,com_docman/task,doc_download/gid,7265/ligums-ar-latvijas-makslas-akademiju.pdf
http://www.rtu.lv/component/option,com_docman/task,doc_download/gid,7803/ligums-ar-latvijas-universitati.pdf
http://www.rtu.lv/component/option,com_docman/task,doc_download/gid,7266/ligums-ar-vidzemes-augstskolu.pdf
http://www.rtu.lv/component/option,com_docman/task,doc_download/gid,9300/ligums-ar-ventspils-augstskolu-.pdf
http://www.rtu.lv/component/option,com_docman/task,doc_download/gid,9301/ligums-ar-rezeknes-augstskolu.pdf


grafiki. Tev palīdzēs gan Tavas, gan izvēlētās augstskolas lietvedība, kā arī RTU Studentu 

parlamenta Studiju nodaļa. 

 
Bet vai zināji, ka tagad vari no sava datora pats pieteikties studiju priekšmetiem un Tev nekur 
nav jādodas? 
Tā ir brīnišķīga iespēja, tāpēc Tev tā ir jāizmanto. To var izdarīt šeit : sākumpunkts  
 
Viss kas Tev ir jādara: 

1)Jāizvēlas kāds no studiju priekšmetiem; 

2) Jāapstiprina izvēlētais priekšmets; 

 

3)Jānoformē pieteikums; 

http://www.rtu.lv/content/view/71/752/lang,lv/


 

4) Jāapstiprina pieteikums; 

 

Izmanto doto iespēju un apgūsti studiju priekšmetu, kuru vēlies Tu! 

Tavs RTU Studentu parlaments 


