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Rēzeknē 

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā būs iespēja uzsākt studijas ziemā 
 

No 2019. gada 14. līdz 31. janvārim Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā (RTA) notiks 

ziemas uzņemšana, un reflektanti varēs iesniegt dokumentus studijām RTA studiju 

programmās pamatstudiju, maģistra un doktora līmenī. Visās pilna laika studiju 

programmās ir pieejamas valsts finansētās budžeta vietas. Kopumā ziemas uzņemšanā RTA 

ir 34 budžeta vietas. Nepilna laika studijas RTA ir par maksu. Dokumentus var iesniegt 

elektroniski vai ierodoties klātienē, Atbrīvošanas alejā 115, Rēzeknē. Uzņemšanas komisija 

strādā darbdienās no plkst. 9.00 līdz 16.00. Uzņemšana notiek šādās studiju programmās: 

 

Uz vidējās izglītības bāzes pamatstudiju programmās: 

* 1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma „Būvniecība” 

* 1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma „Tiesību zinātne” 

* Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma 

„Uzņēmējdarbība”, studiju virziens: tūrisma uzņēmuma vadība 

*** 

Uz augstākās izglītības bāzes maģistra studiju programmās: 

* „Vides aizsardzība” 

* „Datorsistēmas” 

* „Elektroniskās komercijas informācijas sistēmas” 

* „Lāzertehnoloģijas” 

*** 

Uz augstākās izglītības bāzes doktora studiju programmās: 

* „Sociotehnisko sistēmu modelēšana” 

*„Vides inženierzinātne” 

* „Pedagoģija” 

 

Studijām  var pieteikties, elektroniski reģistrējoties RTA uzņemšanas sistēmā: 

 reģistrē lietotāja kontu rta.lv/register/; 

 aizpildi pieteikuma anketu RTA uzņemšanas sistēmā rta.lv/studiju_pieteikumi, (Profils -> 

Studiju pieteikumi); 

 veic reģistrācijas maksu; 

 pievieno nepieciešamos dokumentus RTA uzņemšanas sistēmā rta.lv/studiju_pieteikumi. 

Reģistrācijas maksa 20,- EUR neatkarīgi no izvēlēto studiju programmu skaita. Bāreņi, uzrādot 

bāreņa apliecību ir atbrīvoti no reģistrācijas maksas. 

Informāciju par uzņemšanu RTA studiju programmās var iegūt, zvanot pa tālruņiem 

26462152, 29555343 vai rakstot uz e-pastu: Marite.Mezare@rta.lv. Ar RTA studiju noteikumiem 

var iepazīties: http://www.rta.lv/uznemsanas_noteikumi 

RTA Sabiedrisko attiecību nodaļa 
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Uzziņai: 

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā var apgūt daudzas profesijas: jurists, jurista palīgs, 

finansists, ekonomists, grāmatvedis, iestādes vadītājs, mehatronikas inženieris, inženieris-

programmētājs, pārtikas produktu pārstrādes speciālists, loģistikas speciālists, izstrādājumu, 

apģērbu projektētājs, būvdarbu vadītājs, mašīnbūves speciālists, programmētājs vai 

datorsistēmu un datortīklu administrators, vides inženieris, sistēmanalītiķis, elektroniskās 

komercijas speciālists, karjeras konsultants, sociālais darbinieks, sociālais rehabilitētājs, 

tulkotājs, dizainers, interjera dizainers, kā arī dažādu jomu skolotājus – speciālais, sociālais 

pedagogs, svešvalodas (angļu/vācu), latviešu valodas, vēstures, pamatizglītības skolotājs. 

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija kopumā piedāvā 49 studiju programmas pilna un 

nepilna laiks studijām visos līmeņos – pamatstudijās, maģistra un doktora līmenī. Trijās 

fakultātēs – Ekonomikas un pārvaldības, Izglītības, valodu un dizaina, un Inženieru fakultātē 

studē pāri par 1750 studentiem no Latvijas un ārvalstīm. Akadēmijai ir viens no labākajiem 

tehniskajiem nodrošinājumiem, studentiem ir iespēja veikt laboratorijas darbus modernās 

laboratorijās ar augstas klases aprīkojumu, darboties izvēlētajā zinātņu jomā, piedalīties 

konkursos Latvijā un ārzemēs. Studenti regulāri izmanto ERASMUS+ programmas iespējas, 

dodoties studēt ārpus Latvijas, kā arī iziet praksi vadošajos pasaules uzņēmumos. 

        RTA studentiem ir plašs ārpusstudiju aktivitāšu klāsts – iespēja dziedāt jautajā korī 

„Sonitum”, dejot deju kolektīvā „Dziga”, spēlēt teātrī „ķerRA”, kā arī piedalīties sportiskajās 

aktivitātēs. Akadēmija nodrošina dzīvošanas iespējas dienesta viesnīcā, kā arī stipendijas 

labākajiem un aktīvākajiem studentiem. 

 

 

 

 

 


