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Rīgas Juridiskās augstskolas uzņemšanas noteikumi un imatrikulācijas kārtība maģistra
studiju programmām 2021./2022. akadēmiskajam gadam
1. Vispārējie noteikumi
1.1. Rīgas Juridiskās augstskolas (turpmāk - RJA) uzņemšanas noteikumi un imatrikulācijas
kārtība maģistra studiju programmām 2021./2022. akadēmiskajam gadam (turpmāk
tekstā - Noteikumi) izdoti saskaņā ar Augstskolu likuma 46. panta un ar Ministru kabineta
2006. gada 10. oktobra noteikumos Nr. 846 “Noteikumi par prasībām, kritērijiem un
kārtību uzņemšanai studiju programmās” noteiktajām prasībām.
1.2. Šie Noteikumi nosaka personu, kuras vēlas studēt RJA, un RJA savstarpējās tiesības un
pienākumus uzņemšanas procesa laikā, kā arī prasības šo personu iepriekšējai izglītībai,
sagatavotībai vai īpašai piemērotībai konkrētajām studijām.
1.3. Noteikumos ir lietoti šādi termini:
1.3.1. Tiesības studēt – personas tiesības kļūt par reflektantu un piedalīties konkursā uz
studiju vietām;
1.3.2. Reflektants – persona, kura ar rakstisku pieteikumu apliecinājusi vēlmi piedalīties
konkursā, lai pretendētu uz studiju vietu RJA;
1.3.3. Pretendents – persona, kura ir izpildījusi uzņemšanas prasības un var reģistrēties
studijām;
1.3.4. Imatrikulācija – pretendenta ierakstīšana augstskolā studējošo sarakstā (matrikulā);
1.3.5. Uzņemšanas komisija – komisija, kura vada konkursa norisi un izvērtē rezultātus;
1.3.6. Studiju uzsākšana – studiju programmas apguves sākšana.
1.4. Uzņemšanas komisijas sastāvu apstiprina ar RJA rektora rīkojumu, un tā darbojas saskaņā
ar RJA Uzņemšanas komisijas nolikumu.
1.5. Visas RJA imatrikulētās personas ir studenti.
1.6. Tiesības studēt RJA ir ikvienai personai, ja tiek izpildītas Latvijas Republikas normatīvajos
tiesību aktos un Noteikumos minētās prasības.
2. Pieteikšanās studijām
2.1. Lai pieteiktos studijām RJA, reflektantiem ir jābūt atbilstošām angļu valodas zināšanām
(zemākais kvalificējošais punktu skaits IELTS testā ir 6.0 vai TOEFL testā ir 550 punkti
(datorizētam testam – 213; Interneta testam - 80)).
2.2. Īpašas prasības maģistra studiju programmām:
2.2.1. Akadēmiskā programma „Starptautiskās un Eiropas tiesības” ir atvērta visiem
interesentiem, kas ieguvuši sociālo zinātņu bakalaura vai maģistra grādu tiesību
zinātnē vai citā radniecīgā jomā, ja ir apgūti tiesību pamati vai ir juridiska darba
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pieredze, ja bakalaura grāds iegūts vismaz četru gadu ilgās studijās, vai otrā līmeņa
profesionālo augstāko izglītību, profesionālo bakalaura vai maģistra grādu tiesību
zinātnē, vai citā radniecīgā jomā, ja ir apgūti tiesību pamati vai ir juridiska darba
pieredze (vismaz 160 KP = 240 ECTS).
2.2.2. Akadēmiskā programma „Starptautiskās publiskās tiesības un cilvēktiesības” ir
atvērta visiem interesentiem, kas ieguvuši sociālo zinātņu bakalaura vai maģistra
grādu tiesību zinātnē vai citā radniecīgā jomā, ja ir apgūti tiesību pamati vai ir
juridiska darba pieredze, ja bakalaura grāds iegūts vismaz četru gadu ilgās studijās,
vai otrā līmeņa profesionālo augstāko izglītību, profesionālo bakalaura vai maģistra
grādu tiesību zinātnē, vai citā radniecīgā jomā, ja ir apgūti tiesību pamati vai ir
juridiska darba pieredze (vismaz 160 KP = 240 ECTS).
2.2.3. Akadēmiskā programma „Pārrobežu komerctiesības” ir atvērta visiem
interesentiem, kas ieguvuši sociālo zinātņu bakalaura vai maģistra grādu tiesību
zinātnē vai citā radniecīgā jomā, ja ir apgūti tiesību pamati vai ir juridiska darba
pieredze, ja bakalaura grāds iegūts vismaz četru gadu ilgās studijās, vai otrā līmeņa
profesionālo augstāko izglītību, profesionālo bakalaura vai maģistra grādu tiesību
zinātnē, vai citā radniecīgā jomā, ja ir apgūti tiesību pamati vai ir juridiska darba
pieredze (vismaz 160 KP = 240 ECTS).
2.2.4. Akadēmiskā programma „Eiropas Savienības tiesības un politika” ir atvērta visiem
interesentiem, kas ieguvuši sociālo zinātņu bakalaura vai maģistra grādu tiesību
zinātnē vai politikā, vai citā radniecīgā jomā, ja ir apgūti tiesību pamati vai ir
juridiska darba pieredze, ja bakalaura grāds iegūts vismaz četru gadu ilgās studijās,
vai otrā līmeņa profesionālā augstāko izglītību, profesionālo bakalaura vai maģistra
grādu tiesību zinātnē vai politikā, vai citā radniecīgā jomā, ja ir apgūti tiesību
pamati vai ir juridiska darba pieredze (vismaz 160 KP = 240 ECTS).
2.2.5. Akadēmiskā programma “Tiesības un finanses” ir atvērta visiem interesentiem, kas
ieguvuši sociālo zinātņu bakalaura vai maģistra grādu tiesību zinātnē, ekonomikā,
finansēs, vadībā vai citā radniecīgā jomā, kas iegūts vismaz trīs gadu studijās (120
KP = 180 ECTS) var pretendēt uz 2 gadīgo maģistra programmu vai četru gadu
(160 KP = 240 ECTS) ilgās studijās var pretendēt uz 1 gadīgo maģistra programmu,
vai otrā līmeņa profesionālā bakalaura vai profesionālā maģistra grādu tiesību
zinātnē, ekonomikā, finansēs, vadībā vai citā radniecīgā jomā.
2.2.6. Akadēmiskā programma “Tehnoloģiju tiesības” ir atvērta visiem interesentiem, kas
ieguvuši sociālo zinātņu bakalaura vai maģistra grādu tiesību zinātnē vai radniecīgā
nozarē, kas iegūts vismaz četru gadu ilgās studijās vai otrā līmeņa profesionālo
bakalaura vai profesionālā maģistra grādu tiesību zinātnē vai radniecīgā nozarē
(vismaz 160 KP = 240 ECTS).
2.3. Pieteikums jāiesniedz RJA noteiktā formātā. Pieteikuma forma pieejama RJA mājas lapā
www.rgsl.edu.lv.
2.4. Pretendentam iesnieguma veidlapai jāpievieno:
2.4.1. Legalizēta (vai apliecināta ar Apostille) diploma un diploma pielikuma kopija ar
oficiālu tulkojumu angļu valodā (ja diploms ir iegūts ārpus Latvijas);
2.4.2. Pases vai personas apliecības kopija (lapa ar personas datiem un fotogrāfiju);
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2.4.3. Pēdējo 2 gadu laikā kārtota IELTS (akadēmiskais tests) vai TOEFL oficiālais
rezultāts. Reflektanti, kas iepriekšējo augstāko izglītību ieguvuši angļu valodā (vai
var pierādīt līdzvērtīgas zināšanas), tiek atbrīvoti no IELTS vai TOEFL kārtošanas.
2.5. Reflektanti, kuriem iepriekšējās izglītības dokuments oficiāli tiks izsniegts vēlāk nekā
pieteikuma iesniegšanas dienā, var iesniegt pieteikumu ar norādi par diploma saņemšanas
laiku, kas nevar būt vēlāks par mācību gada sākumu RJA. Šajā gadījumā jāiesniedz
oficiāls sekmju izraksts.
2.6. Ja izglītības dokuments vai grāds iegūts ārvalstīs, iesniegums tiek reģistrēts pēc tam, kad
RJA ir pieprasījusi un saņēmusi Akadēmiskās informācijas centra (AIC) izziņu par to,
kādam Latvijā piešķirtam izglītības dokumentam vai grādam atbilst ārvalstīs iegūtais
izglītības dokuments vai grāds. Uzņemšanas kritērijiem nepieciešamo novērtējumu
pielīdzināšanu veic augstskola.
2.7. Iesniegums tiek uzskatīts par pilnīgu un reģistrēts pēc tam, kad RJA ir saņēmusi visus
pieprasītos dokumentus.
2.8. Lai pārliecinātos par ārzemju reflektanta motivāciju studēt izvēlētajā studiju programmā,
Uzņemšanas komisija veic interviju ar reflektantu saskaņā ar Uzņemšanas komisijas
nolikumu.

3. Uzņemšana programmā un lēmuma publiskošana
3.1. Lēmumu par uzņemšanu programmā pieņem Uzņemšanas komisija.
3.2. Rezultāti tiek izsūtīti visiem pretendentiem elektroniski ne vēlāk kā trīs dienu laikā no
lēmuma pieņemšanas brīža (pēc iesniegšanas termiņa).
3.3. Informāciju par uzņemšanas norisi pretendents vai reflektants var iegūt pie RJA Studiju
daļas vadītāja vai maģistra programmas administratora.
3.4. Uzņemšanas komisijas lēmumu var apstrīdēt divu darba dienu laikā, iesniedzot iesniegumu
augstskolas rektoram. Rektora pieņemto lēmumu var pārsūdzēt tiesā Administratīvā
procesa likumā noteiktajā kārtībā.

4. Imatrikulācija
4.1. Atbilstoši Uzņemšanas komisijas lēmumam RJA rektors vai direktors paraksta rīkojumu
par pretendentu imatrikulāciju noteiktajā studiju programmā
4.2. Pēc imatrikulācijas abas puses paraksta studiju līgumu un students veic pirmo studiju
maksas maksājuus saskaņā ar noslēgtajā līgumā paredzēto kārtību.
4.3. Pirms studiju uzsākšanas studentam jāuzrāda iesniegto dokumentu kopiju oriģināli.

5. Datu apstrāde
5.1. Vispārīgās datu aizsardzības regulas (turpmāk - VDAR), kā arī citu piemērojamo
privātuma un datu apstrādes likumu izpratnē, datu pārzinis ir SIA “Rīgas Juridiskā
augstskola”, reģistrācijas Nr. 40003386183, Strēlnieku ielā 4 k-2, Rīgā, Latvijā, LV1010. RJA ir atbildīga par to, lai personas dati, kas iegūti no sistēmas Dream Apply,
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interviju rezultātiem, kā arī cita ar uzņemšanas procesu saistītā informācija tiktu
apstrādāta saskaņā ar VDAR un citiem piemērojamiem personas datu aizsardzības
noteikumiem.
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