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Informācijas sistēmu menedžmenta augstskolas
uzņemšanas noteikumi
2020. / 2021. akadēmiskajam gadam
Izdoti saskaņā ar Augstskolu likuma 46. panta otro daļu,
Ministru kabineta 10.10.2006. noteikumiem Nr. 846
“Noteikumi par prasībām, kritērijiem un kārtību uzņemšanai studiju programmās”,
Ministru kabineta 29.09. 2015. noteikumiem Nr. 543
“Starptautiskās testēšanas institūcijas, kuru pārbaudījumi svešvalodā aizstāj svešvalodas eksāmenu”

1. Vispārīgie noteikumi
1.1. Tiesības studēt Informācijas sistēmu menedžmenta augstskolā (turpmāk – ISMA) ir katram
Latvijas pilsonim, Latvijas nepilsonim, Eiropas Savienības pilsonim, Eiropas Ekonomiskās
zonas pilsonim vai Šveices Konfederācijas pilsonim un Eiropas Kopienas pastāvīgajam
iedzīvotājam, kā arī personai, kurai ir izsniegta pastāvīgās uzturēšanās atļauja. Ārzemniekiem,
kuriem nav izsniegta pastāvīgās uzturēšanās atļauja, tiesības studēt ISMA nosaka Augstskolu
likuma 83. pants.
1.2. Lai studētu ISMA, nepieciešama dokumentāri apliecināta un Latvijā atzīta studiju programmas
prasībām atbilstoša iepriekšējā izglītība.
1.3. ISMA īsteno pamatstudiju programmas (1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju
programmas un profesionālā bakalaura studiju programmas), augstākā līmeņa studiju
programmas (profesionālā maģistra studiju programmas un doktora studiju programma).
1.4. ISMA piedāvā iespēju izvēlēties studiju programmas apguves veidu – pilna vai nepilna laika
studijas, kā arī studiju programmas apguves formu – klātiene vai neklātiene.

2. Uzņemšana pamatstudiju programmās
2.1. 2020. / 2021. akadēmiskajā gadā ISMA izsludina uzņemšanu sekojošās pamatstudiju
programmās:
2.1.1.

1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma „Uzņēmējdarbība
nekustamā īpašuma sfērā” (41345) – latviešu un angļu valodā.
Iegūstamā kvalifikācija – namu pārvaldnieks.
Studiju īstenošanas veids – pilna un nepilna laika studijas.
Studiju īstenošanas forma – klātiene un neklātiene.
Studiju ilgums – 2 gadi, 2,5 gadi.

2.1.2.

1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma
“Uzņēmējdarbība restorānu biznesā” (41811) – latviešu un angļu valodā.
Iegūstamā kvalifikācija – ēdināšanas servisa organizators.
Studiju īstenošanas veids – pilna un nepilna laika studijas.
Studiju īstenošanas forma – klātiene un neklātiene.
Studiju ilgums – 2 gadi, 2,5 gadi.
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2.1.3.

1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma
“Lietišķās informācijas tehnoloģijas” (41481) – latviešu un angļu valodā.
Iegūstamā kvalifikācija – datorsistēmu un datortīklu administrators.
Studiju īstenošanas veids – pilna un nepilna laika studijas.
Studiju īstenošanas forma – klātiene un neklātiene.
Studiju ilgums – 2 gadi, 2,5 gadi.

2.1.4.

Profesionālā bakalaura studiju programma
“Informācijas sistēmas” (42481) – latviešu un angļu valodā.
Specializācijas:
2.1.4.1. Telekomunikāciju sistēmas;
2.1.4.2. Datorsistēmu administrēšana un drošība;
2.1.4.3. Intelektuālās apmācības sistēmas;
2.1.4.4. Lietišķās datormodelēšanas sistēmas;
2.1.4.5. Lietišķās elektronikas skaitļošanas un informācijas sistēmas;
2.1.4.6. Web-tehnoloģiju informācijas sistēmas;
2.1.4.7. Datordizains un mediju tehnoloģijas.
Iegūstamais grāds – profesionālā bakalaura grāds informācijas sistēmās. Iegūstamā
kvalifikācija – sistēmu analītiķis.
Studiju īstenošanas veids – pilna un nepilna laika studijas.
Studiju īstenošanas forma – klātiene un neklātiene.
Studiju ilgums – 4 gadi, 4,5 gadi.

2.1.5.

Profesionālā bakalaura studiju programma
“Uzņēmējdarbības vadība” (42345) – latviešu un angļu valodā.
Specializācijas:
2.1.5.1. Uzņēmējdarbības menedžments;
2.1.5.2. Radošo industriju menedžments;
2.1.5.3. Biznesa komunikācija;
2.1.5.4. Mūzikas menedžments;
2.1.5.5. Informācijas tehnoloģiju menedžments.
Iegūstamais grāds – profesionālā bakalaura grāds uzņēmējdarbībā.
Iegūstamā kvalifikācija – uzņēmuma vadītājs.
Studiju īstenošanas veids – pilna un nepilna laika studijas.
Studiju īstenošanas forma – klātiene un neklātiene.
Studiju ilgums – 4 gadi, 4,5 gadi.

2.1.6.

Profesionālā bakalaura studiju programma
“Tūrisma uzņēmējdarbības vadība” (42345) – latviešu un angļu valodā.
Specializācijas:
2.1.6.1. Tūrisma un viesmīlības menedžments;
2.1.6.2. Restorānu un klubu uzņēmējdarbības menedžments;
2.1.6.3. Digitālas tehnoloģijas tūrismā.
Iegūstamais grāds – profesionālā bakalaura grāds uzņēmējdarbībā.
Iegūstamā kvalifikācija – tūrisma uzņēmējdarbības vadītājs.
Studiju īstenošanas veids – pilna un nepilna laika studijas.
Studiju īstenošanas forma – klātiene un neklātiene.
Studiju ilgums – 4 gadi, 4,5 gadi.

2.2. Pieteikties studijām ISMA pamatstudiju programmās var:
2.2.1.

e-pakalpojumu portālā www.latvija.lv vai klātienē pieteikumu pieņemšanas punktos;
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2.2.2.

ISMA Uzņemšanas komisijā.

2.3. Reflektantam obligāti jāapstiprina pieteikums kādā no pieteikumu pieņemšanas punktiem vai
ISMA Uzņemšanas komisijā, uzrādot derīgu pasi vai eID karti un izglītību apliecinošus
dokumentu oriģinālus (atestāts vai diploms par vidējo izglītību ar atzīmju izrakstu un
centralizēto eksāmenu (turpmāk – CE) sertifikāti, izņemot personas, kuras ieguvušas vidējo
izglītību līdz 2004. gadam, kā arī personas, kuras ieguvušas vidējo izglītību ārvalstīs vai
personas ar īpašām vajadzībām). Reflektantam tiek piešķirts reģistrācijas numurs.
2.4. Reflektanti, kas vidējo izglītību ir ieguvuši ārvalstīs, uzrāda vidējo izglītību apliecinoša
dokumenta notariāli apliecinātu tulkojumu latviešu, krievu vai angļu valodā, ja tā oriģināls nav
kāda no iepriekš minētajām valodām un Akadēmiskās informācijas centra atzinumu par iegūtās
izglītības pielīdzināšanu vidējās izglītības līmenim.
2.5. Pilnvarojot citu personu, Pilnvarotajai personai pieteikumu pieņemšanas punktā jāuzrāda
notariāli apstiprināta pilnvara, piesakāmā personību apliecinoša dokumenta kopija un
piesakāmās personas studiju uzsākšanai nepieciešamās iepriekšējās izglītības dokumentu
oriģināli. Jāiesniedz dokumentu kopijas.
2.6. Piesakoties studijām, jāmaksā reģistrācijas maksa. Atsaucot pieteikumu, reģistrācijas maksa
netiek atmaksāta.
2.7. Ja iesniedzamie dokumenti ir ar citu uzvārdu (vārdu), personas kodu, tad persona uzrāda
dokumentu, kas apliecina to maiņu, piemēram, laulības apliecību, uzvārda vai vārda maiņas
dokumentu, u.c., un iesniedz tā kopiju.

3. Uzņemšanas pamatprincipi pamatstudiju programmās
3.1. Reflektantu uzņemšana pilna laika pamatstudiju programmās notiek konkursa kārtībā,
pamatojoties uz visu obligāto CE rezultātiem.
3.2.

Nepilna laika (neklātienes) studiju programmās uzņem bez CE sertifikātiem.

3.3. Personas, kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2004. gadam (neieskaitot), kā arī personas, kuras
ieguvušas vidējo izglītību ārvalstīs, vai personas ar īpašām vajadzībām var tikt uzņemtas
pamatstudiju programmās, pamatojoties uz vidējās izglītības dokumentā izlikto gada vidējo
atzīmi.
3.4. CE svešvalodā LR normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā var aizstāt ar starptautiskās testēšanas
institūcijas pārbaudījumu svešvalodā.
3.5. Personas, kuras normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir atbrīvotas no centralizēto eksāmenu
kārtošanas, bet nav uzskatāmas par personām ar īpašām vajadzībām, var tikt uzņemtas
pamatstudiju programmās tādā pašā kārtībā kā personas ar īpašām vajadzībām.

4. Konkursa norise uz pamatstudiju vietām
4.1. ISMA Uzņemšanas komisija īsteno atklātu un vienlīdzīgu konkursu, lai atlasītu atbilstošākos
reflektantus konkrētajā pamatstudiju programmā.
4.2. Konkurss notiek, summējot reflektanta iegūtos punktus atbilstīgi turpmāk tabulā norādītajai
vērtējumu un punktu atbilstībai.
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EKP
līmeņi

CE līmenis
(pēc 2012.gada)

CE līmenis
(līdz 2012.gadam)

Atzīme 10 baļļu
sistēmā

Atzīme 5 baļļu
sistēmā

C2; C1

91%-100%
81%-90%

A līmenis

“10 balles”
“9 balles”

atzīme “5”

71%-80%
61%-70%
51%-60%
41%-50%
31%-40%
21%-30%

B līmenis
C līmenis
D līmenis

“8 balles”
“7 balles”
“6 balles”
“5 balles”
“4 balles”
“3 balles”

B2

B1

E līmenis
F līmenis

“2 balles”
“1 balle”

11%-20%
0%-10%

Punkti
10
9

atzīme ”2”

8
7
6
5
4
3

atzīme “1”

2
1

atzīme “4”
atzīme “3”

4.3. Reflektanti, kuri ir starptautisko, valsts vai novadu mācību olimpiāžu (svešvaloda, matemātika,
informātika, ekonomika, ģeogrāfija) uzvarētāji vai godalgotu vietu ieguvēji papildus iegūst 10
punktus.
4.4. ISMA vidusskolas „Premjers” un ISMA sagatavošanas kursu beidzēji papildus iegūst 10
punktus.
4.5. Konkursa uzvarētāji ir reflektanti, kuri ieguvuši lielāko punktu skaitu. Vienāda punktu skaita
gadījumā priekšrocības ir reflektantam ar mazāko reģistrācijas numuru.

5. Uzņemšana augstākā līmeņa studiju programmās
5.1. 2020. / 2021. akadēmiskajā gadā ISMA izsludina uzņemšanu sekojošās augstākā līmeņa
programmās:
5.1.1. Profesionālā maģistra studiju programma
“Uzņēmējdarbības vadība” (47345) – latviešu un angļu valodā.
Specializācijas:
5.1.1.1. Uzņēmuma vadība;
5.1.1.2. Radošo industriju vadība;
5.1.1.3. Tūrisma vadība.
Iegūstamais grāds – profesionālais maģistra grāds uzņēmējdarbības vadībā.
Studiju īstenošanas veids – pilna un nepilna laika studijas.
Studiju īstenošanas forma – klātiene un neklātiene.
Studiju ilgums – 1,1 gads, 2 gadi.
5.1.2. Profesionālā maģistra studiju programmā “Uzņēmējdarbības vadība” ar studiju ilgumu
1,1 gads tiek imatrikulētas:

5.1.3.

5.1.2.1.

personas ar 2.līmeņa augstāko profesionālo izglītību
uzņēmējdarbības nozarē, vai tai pielīdzināmu izglītību;

ekonomikas

5.1.2.2.

personas ar maģistra grādu ekonomikas vai uzņēmējdarbības nozarē.

vai

Profesionālā maģistra studiju programmā “Uzņēmējdarbības vadība” ar studiju ilgumu 2
gadi tiek imatrikulētas:
5.1.3.1.

personas ar akadēmiskā bakalaura grādu;

5.1.3.2.

personas ar profesionālā bakalaura grādu un / vai 5. līmeņa profesionālo
kvalifikāciju specialitātē, nesaistītā ar ekonomikas vai uzņēmējdarbības nozari..
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5.1.4. Profesionālā maģistra studiju programma
“Datorsistēmas” (47481) – latviešu un angļu valodā.
Specializācijas:
5.1.4.1. Datorsistēmu administrēšana un drošība;
5.1.4.2. Telekomunikāciju sistēmas;
5.1.4.3. Intelektuālās apmācības sistēmas;
5.1.4.4. Lietišķās datormodelēšanas sistēmas;
5.1.4.5. Web tehnoloģiju informācijas sistēmas.
Iegūstamais grāds – profesionālais maģistra grāds datorsistēmās.
Iegūstamā kvalifikācija – sistēmu analītiķis.
Studiju īstenošanas veids – pilna un nepilna laika studijas.
Studiju īstenošanas forma – klātiene un neklātiene.
Studiju ilgums – 2 gadi, 2,5 gadi.
5.1.5. Profesionālā maģistra studiju programmā “Datorsistēmas” ar studiju ilgumu 2 gadi tiek
imatrikulētas:
5.1.5.1.

personas ar profesionālā bakalaura grādu un 5. līmeņa profesionālo kvalifikāciju
datorzinātnes vai informācijas zinātnes nozarē;

5.1.5.2.

personas ar maģistra grādu un profesionālo kvalifikācija specialitātē, kas ir saistīta
ar datorsistēmām un informācijas tehnoloģijām.

5.1.6. Profesionālā maģistra studiju programmā “Datorsistēmas” ar studiju ilgumu 2,5 gadi tiek
imatrikulētas:
5.1.6.1.

personas ar profesionālā bakalaura grādu un 5. līmeņa profesionālo kvalifikāciju,
nesaistītu ar datorzinātnes vai informācijas zinātnes nozari;

5.1.6.2.

personas ar maģistra grādu un profesionālo kvalifikāciju specialitātē, nesaistītā ar
datorsistēmām un informācijas tehnoloģijām.

5.1.7. Pieteikties studijām ISMA profesionālā maģistra studiju programmās var personīgi ierodoties
ISMA Uzņemšanas komisijā un ar dokumentiem apliecinot savu personību un studiju
uzsākšanai nepieciešamo iepriekšējo izglītību.
5.1.8. Personas, kuras iepriekšējo izglītību ieguvušas ārvalstīs, var pieteikties studijām ISMA, ja šo
personu izglītības dokumentu atbilstības novērtējumu ir veicis Akadēmiskās informācijas
centrs. Izglītības dokumentā uzrādīto priekšmetu novērtējumu pielīdzināšanu ISMA
uzņemšanas kritērijiem veic ISMA Uzņemšanas komisija.
5.1.9.

Piesakoties studijām, jāaizpilda noteikta parauga pieteikuma veidlapa un kopā ar citiem
iesniedzamajiem dokumentiem jāiesniedz ISMA Uzņemšanas komisijā.

5.1.10. Pieteikumam jāpievieno bakalaura vai profesionālās augstākās izglītības diploma un atzīmju
izraksta kopija (oriģināli jāuzrāda). Jāuzrāda derīga pase vai eID karte, jāiesniedz pases
personas datu sadaļas vai eID kartes kopija.
5.1.11. Pilnvarojot citu personu, Pilnvarotajai personai jāuzrāda notariāli apstiprināta pilnvara,
piesakāmā personību apliecinoša dokumenta kopija un studiju uzsākšanai nepieciešamās
iepriekšējās izglītības dokumentu oriģināli. Jāiesniedz dokumentu kopijas.
5.1.12. Ja iesniedzamie dokumenti ir ar citu uzvārdu (vārdu), personas kodu, tad persona uzrāda
dokumentu, kas apliecina to maiņu, piemēram, laulības apliecību, uzvārda vai vārda maiņas
dokumentu, u.c., un iesniedz tā kopiju.
5.1.13. Piesakoties studijām, jāmaksā reģistrācijas maksa. Atsaucot pieteikumu, reģistrācijas maksa
netiek atmaksāta.
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5.1.14. Reflektantus profesionālā maģistra studiju programmās uzņem atklāta un vienlīdzīga
konkursa kārtībā, pamatojoties, uz atbilstīgās studiju programmas direktora organizētu
pārrunu rezultātiem, kuros reflektants iegūst vērtējumu no 1 līdz 5 punktiem.
5.1.15. Konkursa uzvarētāji ir reflektanti, kuri ieguvuši lielāko punktu skaitu. Vienāda punktu skaita
gadījumā priekšrocības ir reflektantam ar mazāko reģistrācijas numuru.
5.1.16. Doktora studiju programma “Uzņēmējdarbības vadība” (51345) – latviešu un angļu
valodā.
Iegūstamais grāds – ekonomikas doktora zinātniskais grāds.
Studiju īstenošanas veids – pilna laika studijas.
Studiju īstenošanas forma – klātiene.
Studiju ilgums – 4 gadi.
5.1.17. Doktora studiju programmā uzņem personas ar maģistra grādu vai maģistra grāda līmenim
pielīdzinātu izglītību, kas atbilst doktora studiju programmas prasībām par iepriekšējo
izglītību. Reflektantiem, kuriem nav LR izdots maģistra diploms, bet ir izglītības
dokuments, kas atbilst šādam izglītības līmenim, ir jāveic iepriekš iegūtās augstākās
izglītības pielīdzināšana Akadēmiskās informācijas centrā. Personas, kuras iepriekšējo
izglītību ieguvušas ārvalstīs, var pieteikties studijām ISMA, ja šo personu izglītības
dokumentu atbilstības novērtējumu ir veicis Akadēmiskās informācijas centrs.
5.1.18. Piesakoties studijām doktora studiju programmā, reflektantam jāaizpilda noteikta parauga
pieteikuma veidlapa un kopā ar citiem iesniedzamajiem dokumentiem jāiesniedz ISMA
Uzņemšanas komisijā.
5.1.19. Pieteikumam jāpievieno bakalaura vai profesionālās augstākās izglītības diploma un atzīmju
izraksta kopija un maģistra diploma un tā pielikuma kopija, vai tam pielīdzināta izglītības
dokumenta kopiju (oriģināli jāuzrāda), pretendenta dzīves un darba gājumu (noteikta
parauga CV). Jāuzrāda derīga pase vai eID karte, jāiesniedz pases personas datu sadaļas vai
eID kartes kopija.
5.1.20. Ja iesniedzamie dokumenti ir ar citu uzvārdu (vārdu), personas kodu, tad persona uzrāda
dokumentu, kas apliecina to maiņu, piemēram, laulības apliecību, uzvārda vai vārda maiņas
dokumentu, u.c., un iesniedz tā kopiju.
5.1.21. Reflektants sagatavo un iesniedz plānotā promocijas darba tēmu un tēmas aktualitātes
pamatojumu.
5.1.22. Iesniedzot dokumentus reflektantiem jāsamaksā reģistrācijas maksa. Atsaucot pieteikumu,
reģistrācijas maksa netiek atmaksāta.
5.1.23. Reflektantus doktora studiju programmā uzņem atklāta un vienlīdzīga konkursa kārtībā,
pamatojoties uz atbilstīgās studiju programmas direktora organizētu pārrunu rezultātiem.

6. Konkursa rezultātu noteikšana un izziņošana
6.1. Uzņemšanas komisija nosaka konkursa noslēguma dienu.
6.2. Uzņemšanas komisija nosaka un apstiprina uzņemšanas rezultātus. Uzņemšanas komisija
konkursa rezultātus izziņo 3 darba dienu laikā no konkursa noslēguma dienas.
6.3. Konkursa rezultāti tiek publicēti ISMA tīmekļa vietnē www.isma.lv un izvietoti pie ISMA
Studiju daļas informatīvajiem stendiem.
6.4. Reflektants, 3 darba dienu laikā pēc konkursa rezultātu publicēšanas, var iesniegt ISMA
rektoram rakstisku apelāciju. Apelācijas komisijas sastāvu apstiprina ISMA rektors.
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7. Imatrikulācija un studiju līguma noslēgšana
7.1. Studiju vietu skaitu konkrētā studiju programmā nosaka ISMA Senāts. Nepieciešamības
gadījumā ISMA Senāts var precizēt studiju vietu skaitu studiju programmā līdz imatrikulācijas
uzsākšanai.
7.2. ISMA studiju programmā var tikt imatrikulēti reflektanti, kuri izpildījuši visus ISMA
uzņemšanas noteikumos 2020./2021. akadēmiskajam gadam minētos nosacījumus.
7.3. Ja, saskaņā ar konkursa rezultātiem, ir nepietiekams reflektantu skaits studiju programmas
īstenošanai (minimālais skaits – 15 personas), ISMA var:
7.3.1.

izsludināt papildu uzņemšanu konkrētā studiju programmā;

7.3.2.

piedāvāt reflektantam studēt citā studiju programmā.

7.4. Saskaņā ar uzņemšanas komisijas lēmumu par konkursa uzvarētājiem, persona ar ISMA
rakstveidā noslēdz studiju līgumu un persona ar rektora rīkojumu tiek imatrikulēta ISMA
konkrētajā studiju programmā.
7.5. Katram studējošajam atbilstīgi Augstskolu likumam tiek izveidota personas lieta.

8. Ārzemnieku uzņemšana
8.1. Ārzemnieku uzņemšana ISMA notiek saskaņā ar Augstskolu likuma 83. pantu.
8.2. Ārzemnieku uzņemšanu ISMA organizē ISMA Ārējo sakaru daļa (turpmāk – ĀSD) un ISMA
Uzņemšanas komisija.
8.3. Ārzemnieki tiek uzņemti, pamatojoties uz šādiem kritērijiem:
8.3.1.

Izpildītas visas Latvijas Ārlietu ministrijas, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes un citu
Latvijas Republikas institūciju prasības, kuras ir saistītas ar ārvalstu studentu iebraukšanu
un uzturēšanos Latvijā.

8.3.2.

ĀSD ir saņemts Akadēmiskās informācijas centra ekspertīzes slēdziens saskaņā ar
Augstskolu likuma 85.pantu un ir izpildītas attiecīgajai studiju programmai atbilstošo ISMA
Uzņemšanas noteikumu prasības.

8.3.3.

Ārzemniekiem, kuri vēlas studēt angļu valodā, ĀSD ir jāiesniedz starptautiskās testēšanas
institūcijas pēdējo piecu gadu laikā izsniegts angļu valodas prasmes apliecinošs dokuments.
Valodas prasmei ir jāatbilst vismaz EKP B2 pakāpei. Minēto dokumentu neiesniedz tie
ārzemnieki, kuri vidējo izglītību ieguvuši attiecīgās studiju programmas īstenošanas valodā.

Nr. p.
k.
1.

Starptautiskā testēšanas
institūcija
British Council, IDP: IELTS
Australia and Cambridge
English Language Assessment

Starptautiskā pārbaudījuma
nosaukums
International English
Language Testing System
(IELTS)
Pearson Test of English
General (PTE General)
Test of English as a Foreign
Language (TOEFL) iBT

Minimālās prasības iegūtajam
vērtējumam pārbaudījumā
5,5 kopvērtējumā

2.

Pearson PLC

3.

Educational Testing Service
(ETS)

4.

Cambridge English Language
Assessment

Cambridge English:
Advanced (CAE)

eksāmens kārtots pirms 01. 01. 2015.
sākot no 45 punktiem (Level B2)
eksāmens kārtots pēc 01. 01. 2015.
sākot no 160 punktiem (Level B2)

5.

European Consortium for the
Certificate of Attainment in
Modern Languages (ECL)

ECL English Level B2
(jābūt nokārtotai rakstu un
mutvārdu daļai)

B2 līmenis
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Level 3 (B2)
72 punkti kopvērtējumā

8.3.4.

Ārzemniekiem, kuri vēlas studēt latviešu valodā, ĀSD ir jāiesniedz valsts valodas prasmes
apliecība, kuru izsniegusi valsts valodas prasmes pārbaudes komisija. Valodas prasmei ir
jāatbilst vismaz B2 pakāpei.

8.4. Reģistrējoties studijām pretendents aizpilda un nosūta uz ISMA pieteikuma anketu ārzemju
studentiem, pases kopiju, izglītības dokumentu kopijas, kas apliecina studiju uzsākšanai
nepieciešamo iepriekšējo izglītību. Dokumentu oriģinālus iesniedz pēc ierašanās ISMA vai
nosūta ISMA pa pastu, lai veiktu to legalizāciju. Precīzāka informācija par ārzemnieku
uzņemšanas procesu ir atrodas ISMA tīmekļa vietnē http://isma.lv/en/applyen.
8.5. Nobeidzot uzņemšanas procesu, ĀSD ārzemnieka uzņemšanas dokumentāciju nodod ISMA
Uzņemšanas komisijā, lai veiktu imatrikulāciju.
8.6. Uzņemšanas komisijas lēmumus var apstrīdēt rakstiski viena mēneša laikā no lēmuma
pieņemšanas brīža, iesniedzot motivētu iesniegumu ISMA rektoram. Rektora pieņemto
lēmumu var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.
8.7. ISMA ir tiesības pārtraukt personas piedalīšanos uzņemšanas procesā, ja tā nav ievērojusi
uzņemšanu regulējošo normatīvo aktu prasības.

9. Studiju uzsākšana vēlākajos studiju posmos
9.1. Studiju uzsākšana vēlākos studiju posmos notiek saskaņā ar Ministru kabineta 2004. gada 16.
novembra noteikumiem Nr. 932 “Studiju uzsākšanas kārtība vēlākos studiju posmos”.

8

