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Uzņemšanas noteikumi
Lutera Akadēmijā
2017./2018. akadēmiskajam gadam
1. Vispārīgās nostādnes
1.1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā notiek reflektantu uzņemšana studijām
Lutera akadēmijas (turpmāk tekstā LA) pilna laika pamatstudiju un citās
studiju programmās.
1.2. Uz studijām LA var pretendēt Latvijas Republikas un citu Eiropas Savienības
valstu pilsoņi vai personas, kurām ir Latvijas Republikas izdota nepilsoņa
pase, kā arī personas, kurām ir izsniegtas pastāvīgās uzturēšanās atļaujas.
2. Studiju programmas un reflektantu uzņemšana
2.1. 2017./2018. akadēmiskajam gadam LA uzņems reflektantus šādās pilna laika
pamatstudiju programmās:
1) akadēmiskajā bakalaura studiju programmā „Teoloģija“,
2) profesionālajā bakalaura studiju programmā „Baznīcas mūzika”
2.2. Reflektantu uzņemšana pilna laika pamatstudiju programmās notiek uz
vidējās vispārējās vai vidējās profesionālās izglītības bāzes un pamatojoties
uz centralizēto eksāmenu rezultātiem latviešu valodā un modernajā
svešvalodā. LA uzņem personu, kura noteiktajos centralizētajos eksāmenos
ir ieguvusi vērtējumu – A, B, C, D, vai E līmenis. Reflektanti, kuri vispārējo
vidējo izglītību ieguvuši līdz 2003./2004.mācību gadam, tiek uzņemti bez
centralizēto eksāmenu rezultātiem. LA, saskaņojot ar Augstākās Izglītības
padomi, var noteikt kārtību, kāda šajās studiju programmās tiek uzņemtas
personas, kuras nav kārtojušas centralizētos eksāmenus.
2.3.

2017./2018.akadēmiskajam gadam LA uzņems reflektantus studiju
programmā "Draudžu darbinieku izglītība”. Šīs studijas ir klātienē vai
tālmācībā. Tās noslēdzot, tiek izsniegts sertifikāts, bet ne akadēmiskais
grāds.
3. Reflektantu reģistrācija

3.1. Reflektantu reģistrācija un uzņemšana LA studiju programmās notiek
saskaņā ar Augstskolu likuma 46.panta 6. daļu.
3.2. Reģistrējoties studijām pilna laika pamatstudiju programmās, reflektants LA
sekretariātā iesniedz:
- aizpildītu pieteikumu (pieteikuma anketu var saņemt, rakstot uz e-pastu:
academy@latnet.lv);
- vidējo izglītību apliecinošu dokumenta kopiju (uzrādot dokumenta
oriģinālu);
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- iepriekš iegūto augstāko izglītību apliecinoša dokumenta kopiju (uzrādot
dokumenta oriģinālu), ja tāda iegūta;
- LA noteikto centralizēto eksāmenu sertifikātu kopijas (uzrādot dokumentu
oriģinālus);
- personu apliecinoša dokumenta (pases) kopiju (uzrādot dokumenta
oriģinālu);
- eseju „Kāpēc es vēlos studēt Lutera Akadēmijā”;
- 2 fotogrāfijas;
- savas draudzes mācītāja rekomendācija (tiks uzskatīta par priekšrocību).
3.3. Studiju programmā "Draudžu darbinieku izglītība” reflektants LA sekretariātā
iesniedz:
- aizpildītu pieteikumu (pieteikuma anketu var saņemt, rakstot uz e-pastu:
academy@latnet.lv);
- iesvētību apliecības kopiju;
- savas draudzes mācītāja rekomendācija;
- esošās izglītības dokumenta kopiju;
- personu apliecinoša dokumenta (pases) kopiju;
- eseju „Kāpēc es vēlos studēt Lutera Akadēmijā”;
- 2 fotogrāfijas.
3.4. Dokumenti ir jāiesniedz līdz 2017.gada 28.jūlija plkst.17:00
4.Reflektantu iestājpārbaudījumi
4.1. Reflektantiem bakalaura studiju programmā “Teoloģija” papildus centralizēto
eksāmenu rezultātiem jākārto šādi iestājpārbaudījumi:
1) testi Vecās un Jaunās Derības Svēto Rakstu un M. Lutera “Mazā
katehisma” zināšanu pārbaudei;
2) kolokvijs.
4.2.

Reflektantiem profesionālajā bakalaura studiju programmā “Baznīcas
mūzika” papildus centralizēto eksāmenu rezultātiem jākārto šādi
iestājpārbaudījumi:
1) klavieres vai ērģeles – viens polifonisks skaņdarbs (piemēram, J.S.Baha
prelūdija) un viens virtuozs skaņdarbs (piemēram, etīde);
2) dziedāšana - pēc iestājpārbaudījumu komisijas izvēles dziedāta dziesma
no LELB Dziesmu grāmatas;
3) testi Vecās un Jaunās Derības Svēto Rakstu un M. Lutera “Mazā
katehisma” zināšanu pārbaudei;
4) kolokvijs.

4.3. Reflektantiem studiju programmā "Draudžu darbinieku izglītība" jākārto šādi
iestājpārbaudījumi:
1) Testi Vecās un Jaunās Derības Svēto Rakstu un M.Lutera “Mazā
Katehisma” zināšanu pārbaudei;
2) Kolokvijs.
4.4.

Iestājpārbaudījumi bakalaura studiju
2017.gada 1.augustā plkst.10:00

programmā

“Teoloģija”

notiks

4.5. Iestājpārbaudījumi profesionālajā bakalaura studiju programmā “Baznīcas
mūzika” notiks 2017.gada 1.augustā plkst.12:00
4.6.

Iestājpārbaudījumi programmā
2017.gada 1.augustā plkst.12:00

"Draudžu

darbinieku

izglītība"

notiks
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5. Studiju maksa
5.1.Akadēmiskajā bakalaura studiju programmā „Teoloģija“ studiju maksa EUR
740.00 2017./2018.akadēmiskajā gadā.
5.2.Profesionālajā bakalaura studiju programmā „Baznīcas mūzika” studiju
maksa EUR 740.00 2017./2018.akadēmiskajā gadā.
5.3.Programmā "Draudžu darbinieku izglītība"
akadēmiskajā gadā:
5.3.1. klātienes studijās - EUR 200.00;
5.3.2. tālmācības studijās – EUR 300.00.

studiju

maksa

2017./2018.

5.4. Ir iespējamas studiju maksu atlaides, ko izvērtē LA Senāts un piešķir
saskaņā ar Nolikumu par studiju maksu un studiju maksas atlaižu piešķiršanas

vispārīgo kārtību studējošajiem Lutera Akadēmijā.
6. Imatrikulācija
6.1. Reflektantu uzņemšanu veic LA Senāta apstiprināta Uzņemšanas komisija.
6.2.

Uzņemšanas komisija iestājpārbaudījumu rezultātus un lēmumu par
uzņemšanu reflektantiem dara zināmus ne vēlāk kā triju dienu laikā no
iestājpārbaudījumu dienas.

6.3. Reflektants tiek imatrikulēts LA studiju programmā ar rektora rīkojumu.
6.4. LA un studējošais noslēdz vienošanos par studijām (Studiju līgumu).
6.5. Katram studējošam LA iekārto studējošā personas lietu, kas satur šādus
dokumentus:
- reflektanta pieteikumu;
- vidējo un/vai augstāko izglītību apliecinoša dokumenta kopiju;
- pases kopiju;
- centralizēto eksāmenu sertifikātu kopijas;
- studiju līgumu;
- mācītāja rekomendācija (ja tāda ir).
6.6. Studiju sākums – 2017.gada 1.septembrī.

Pāvils Brūvers
Satversmes sapulces priekšsēdētājs
15.11.2016.
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