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Lauksaimniecība

STUDIJU LĪMENIS : Profesionālā bakalaura studiju programma

IEGŪSTAMAIS GRĀDS :  Profesionālais bakalaura grāds lauksaimniecībā

KVALIFIKĀCIJA (viena) :

 agronoms ar special izāci ju laukkopībā vai

 agronoms ar special izāci ju dārzkopībā, vai

 ciltslietu zootehniķis,  vai

 lauksaimniecības uzņēmuma vadītājs

STUDIJU VEIDS UN ILGUMS: pilna 4 gadi (8 semestri) un nepilna laika 5 gadi (10 semestri) studijas 

PRAKSE: ir

BUDŽETA VIETAS: ir (pilna laika studijās)

UZŅEMŠANAS PRASĪBAS: CE latviešu valodā / CE svešvalodā / CE matemātikā / CE vai GA bioloģijā 
vai dabas zinībās
Papildus: CE ķīmijā
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Uzskata, ka izaudzēt augus vai

dzīvniekus var katrs, arī

uzņēmumu vadīt var jebkurš,

bet, lai to lauksaimniecībā darītu

gudri, vajadzīgas zināšanas un

izpratne, ko var iegūt studējot
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Papildus ieguvumi

 Agronoms ar specializāciju laukkopībā vai specializāciju dārzkopībā:

Augu aizsardzība + Entomoloģija + Fitopataloģija  + eksāmens Valsts augu aizsardzības dienestā (VAAD) = 
iegūst augu aizsardzības līdzekļu (AAL) lietotāju apliecību (2. reģ. klase)

 Lauksaimniecības uzņēmumu vadītājs

Augu aizsardzība I + Augu aizsardzība II + eksāmens VAAD = iegūst AAL lietotāju apliecību (2. reģ. klase)

 Ciltslietu zootehniķis

Augstākās izglītības diploms + attiecīgās biedrības vai organizācijas izsniegts apliecinājums par praktiskajām
iemaņām lauksaimniecības dzīvnieku vērtēšanā = iegūst sertifikātu par attiecīgās sugas lauksaimniecības
dzīvnieku vērtēšanu

 Visiem specializācijas virzieniem

Bioloģiskā augkopība un dārzkopība + Bioloģiskā lopkopība + papildus darbi = var iegūt apliecību par
profesionālās pilnveides izglītību Bioloģiskā lauksaimniecība
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Prakses, praktiskās 
nodarbības, 

studiju vizītes
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Lauksaimniecība

STUDIJU LĪMENIS : akadēmiskā maģistra studiju programma

IEGŪSTAMAIS GRĀDS :  Lauksaimniecības zinātņu maģistrs lauksaimniecībā

STUDIJU VEIDS UN ILGUMS: pilna laika studijas: 2 gadi (4 semestri)

PRAKSE: ir

BUDŽETA VIETAS: ir

NODARBĪBU DIENAS: ceturtdiena un piektdiena
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Vēlies iepazīt dziļāk lauksaimnieciskos procesus? Studijas maģistrantūrā dod padziļinātas zināšanas

lauksaimniecībā, ir iespēja specializēties interesējošā jomā, attīsta kritisko domāšanu un spēju izvērtēt

informāciju = tās ir kompetences kas nepieciešamas veiksmīgam ražotājam, vadītājam vai zinātniekam
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Uzņemšanas prasības maģistra studi ju programmā 
«Lauksaimniecība» 

 Bakalaura grāds, 2. līmeņa profesionālā augstākā izglītība vai pabeigta augstākā izglītība
līdz 1995. gadam

 Pretendentiem, kas augstāko izglītību ieguvuši citā programmā (izņemot lauksaimniecību,
veterinārmedicīnu, mežsaimniecību vai bioloģiju), jāliek iestājeksāmens «Augu un
dzīvnieku bioloģijā»
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