Studiju maksa
(EUR
semestrī)

Studiju programma

Iegūstamais
grāds/kvalifikācija

Maģistra profesionālās
studijas

Ģeomātika

1) profesionālais maģistra grāds
ģeomātikā
vai
2) profesionālais maģistra grāds
ģeomātikā un inženiera
kvalifikācija ģēodēzijā un
kartogrāfijā**

D - 2050
N- 1150

Maģistra akadēmiskās
studijas

Inovatīvie risinājumi
ģeomātikā*

inženierzinātņu maģistra grāds
ģeomātikā

D - 2000

Ģeomātika

profesionālais bakalaura grāds
ģeomātikā un inženiera
kvalifikācija ģeodēzijā un
kartogrāfijā

D - 1500
N- 900

Studiju līmenis

Bakalaura profesionālās
studijas

Uzņemšanas termiņš
Studijām par valsts budžeta līdzekļiem:
Dokumentu iesniegšana: no 4. līdz 11. jūlijam uz valsts budžeta finansētām vietām:
5., 7. un 10. jūlijā no plkst. 10-13; 4., 6. un 11. jūlijā no plkst. 16-19
Dokumentu iesniegšana studijām par valsts budžeta līdzekļiem notiek Ķīpsalas ielā 6 - 117
Studijām par maksu klātienē: no 4. jūlija līdz 25. augustam.
Dokumentu iesniegšana studijām par maksu notiek
no 04.07. līdz 11.07. - Ķīpsalas ielā 6 – 117; no 12.07. līdz 25.08. - Kaļķu ielā 1 - 121
Studijām par maksu neklātienē no 12. jūlija līdz 25. augustam
Dokumentu iesniegšana no plkst. 9-18 (darba dienās), Kaļķu ielā 1 - 121
Studijām par valsts budžeta līdzekļiem:
Dokumentu iesniegšana: no 4. līdz 11. jūlijam uz valsts budžeta finansētām vietām:
5., 7. un 10. jūlijā no plkst. 10-13; 4., 6. un 11. jūlijā no plkst. 16-19
Dokumentu iesniegšana studijām par valsts budžeta līdzekļiem notiek Ķīpsalas ielā 6 - 117
Studijām par maksu klātienē: no 4. jūlija līdz 25. augustam.
Dokumentu iesniegšana studijām par maksu notiek
no 04.07. līdz 11.07. - Ķīpsalas ielā 6 – 117, no 12.07. līdz 25.08. - Kaļķu ielā 1 - 121
Studijām par valsts budžeta līdzekļiem: Elektroniskā pieteikšanās no 26. jūnija.
Pieteikšanās, dokumentu uzrādīšana un pieteikumu apstiprināšana pieņemšanas punktos no 4.
jūlija līdz 11. jūlijam no plkst. 9.00-18.00 (sestdien 8. jūlijā no plkst. 9.00-13.00)
Pieteikšanās konkursa 2. kārtai notiek no 14. jūlija līdz 18. jūlijam plkst.16.00:
Portālā www.latvija.lv; Zvanot uz tālruni + 371 67089003; Klātienē – Ķīpsalas ielā 6 – 115.,
116, Rīgā vai jebkurā no vienotās uzņemšanas punktiem:
17. jūlijā no plkst. 10.00 līdz plkst. 17.00 un 18. jūlijā no plkst. 10.00 līdz plkst. 16.00
Informācija par konkursa rezultātiem reflektantiem – 18. jūlijā plkst. 19.00.
Reģistrēšanās studijām par maksu un studiju maksas priekšapmaksa jāveic no 24. jūlija līdz
25. augustam.
Studijām par maksu neklātienē: Dokumentu iesniegšana no 14. līdz 19. augustam no plkst.
10.00-17.00, 19.augustā no plkst. 10.00-14.00
Studiju priekšapmaksa jāveic līdz 25. augustam.
Dokumentu iesniegšana Kaļķu ielā 1, Rīgā

D –dienas jeb pilna laika studijas
N – neklātienes jeb nepilna laika studijas
Inovatīvie risinājumi ģeomātikā* - kopsadarbības programma ar VGTU (Lietuva), angļu valodā
** tiem, kas ieguvuši inženierzinātņu bakalauru būvzinātnē, inženierzinātņu bakalauru zemes ierīcībā, datorzinātņu bakalauru, ģeogrāfijas bakalauru, vides zinātņu bakalauru vai tam pielīdzināmo izglītību

Kontaktinformācija
RTU Transportbūvju institūta Ģeomātikas katedra
Rīga, Meža iela 1 – 116, Tālruņa Nr.: +371 67089263; +371 67089287; +371 27476220, +371 28832784; E-pasts: janis.kaminskis@rtu.lv; anete.kiopa@rtu.lv; geomatika@rtu.lv
Uzņemšanas komisija:
Kaļķu ielā 1–121, Rīgā LV-1658, Tālruņa Nr. : +371 67089319, Whatsapp: +371 28005535, e-pasts: uznemsana@rtu.lv, Skype: rtu_uznemsanas_komisija
Uzņemšanas komisijas pieņemšanas laiks: http://www.rtu.lv/lv/studijas/uznemsana/uznemsanas-komisija

