
Komunikācijas zinātnes 
maģistra studiju 

programma 



Bakalaura studijas 

Maģistra studijas 

Doktora studijas 



LU Komunikācijas zinātnes 
maģistra programmā studējošo 

karjera 

• domājoši un radoši vadītāji (gudri 
priekšnieki) 

•  ļoti augstas kvalifikācijas speciālisti 

•  analītiķi, eksperti, padomdevēji 

•  pētnieki un pasniedzēji 

 



LU Komunikācijas zinātnes 

maģistra programma ir universitātes studiju 

programma 

1919 



2 gadi 

80 kp 

A daļa =  

30 kp 

B daļa =  

30 kp 

MD =  

20 kp 

Apjoms 



Komunikācijas 
teorijas sociālo 

zinātņu kontekstā 

Komunikācija un 
kultūra 

Zinātniski 
pētnieciskais darbs 

un akadēmiskā 
rakstīšana 

Mediju teorijas 

Kvalitatīvās 
metodes 

komunikācijas 
pētījumos 

Kvantitatīvās 
metodes 

komunikācijas 
pētījumos 

Komunikācijas 
studiju 

pedagoģiskie 
aspekti 

Kritiskā domāšana 
augstskolā un 
tālākizglītībā 

Ietekmējošās 
komunikācijas 

teorijas 

Argumentācija un 
loģika 

komunikācijas 
zinātnes pētījumos 

MAĢISTRA 
DARBS 

A daļa 



Biznesa 
komunikācija 

Organizāciju 
komunikācija 

un kultūra 

Reklāmas 
prakses analīze 

Sabiedrisko 
attiecību teorija 

un prakse 

Žurnālistikas 
kultūra 

Politiskā 
komunikācija 

Populārā 
kultūra un 

mediji 

Kognitīvās 
zinātnes, psihe 

un valoda 

Vizuālā uztvere: 
metodoloģijas 

un pieejas 

Valoda, telpiskā 
kognīcija un 

komunikācija  
MAĢISTRA 

DARBS 
B daļa 

4 kp 



Semiotika 
Komunikācija un 
mūsdienu ētika 

Komunikācija un 
semantika 

Mediji un politika 
Rituālkomunikācija 
un komemorācija 

Kino tēlu 
ģenealoģija 

Kultūras 
menedžments 

Dzimtes politika un 
komunikācija 

Informācijas 
meklēšanas un 
izguves teorijas 

Korporatīvā 
komunikācija 

sociālajos medijos 

MAĢISTRA 
DARBS B daļa 

2 kp 



universitātes līmeņa mācībspēki 

moderna un labiekārtota studiju vide 

bagāta komunikācijas nozares akadēmiskā bibliotēka 

komunikācijas zinātnes datubāzes 

iespējas piedalīties pētnieciskajos projektos 

vakari, pārtikas un dzērienu automāti 

Priekšrocības 



Rezultāti 

Mg. soc. sc. komunikācijas zinātnē 

zināšanas  komunikācijas zinātnē 

prasmes un kompetences komunikācijas zinātnes lietojumā 

intensīvs un radošs darbs divu gadu ilgumā 

integrēšanās nozares vidē 

iespēja studēt DSP 



Vakari: plkst. 16.30*-21.30 

pirmdien 

otrdien 

trešdien 

ceturtdien 

dažreiz - piektdien 

Katru vakaru – 
viens studiju 

kurss 

* Pirmās lekcijas laikā vienojas par lekciju sākumu (saīsinot starpbrīžus) 



Studiju vietu skaits 

• budžeta – 12 vietas +2 vietas 

• maksas – pārējās 

 

• tiesības pretendēt uz ārpus konkursa reģistrāciju: 
2017. gada LU Komunikācijas zinātnes bakalaura 
studiju programmas absolventiem, kuriem vidējā 
svērtā atzīme bakalaura studijās nav zemāka par 8 
un bakalaura darba novērtējums ir 10 (izcili)  

 



• Iestājeksāmens: 

–LU bakalaura grāda komunikācijas zinātnē 
ieguvēji var (ja vēlas) vienādot 
iestājeksāmena (pārrunu) vērtējumu ar 
savu bakalaura darba atzīmi (40%) + vidējo 
svērto atzīmi (60%) 

–pārrunas 

 
 

 

 



Studiju maksa  
(pilna programmas apguve) 

• Studiju maksa – 1000 EUR semestrī 

 



 

 

• iestājeksāmens – 17. jūlijā  

• vieta – 208. telpa 

• sākums plkst. 10.00 (būs individuāls 
grafiks) 

• pirmie rezultāti – 17. jūlija vakarā 



Kam uzdot jautājumus? 

• studiju programmas metodiķe e-pasts: 
Inga.Polaka@lu.lv ; t.67140022, 
220.telpā 

• Komunikācijas zinātnes maģistra studiju 
programmas direktore, prof. Vita Zelče, 
e-pasts: Vita.Zelce@lu.lv, 29417510; 
408.telpā 
 



Informācija par LU studiju programmām un 
uzņemšanu 

• http://www.lu.lv/gribustudet/ 



Iestājeksāmena pārrunu galvenās 
tēmas  
 
• pretendenta bakalaura darba tēma, 

metodoloģija un izstrādes pieredze  

• studiju mērķis un motivācija 

• zinātniskās intereses un maģistra darba 
izstrādes ieceres; 

• komunikācijas zinātnes teorijas un aktualitātes 

 



Vērtējuma 
joma 

Kritēriji Rādītāji Punkti Piezī
mes 

Sarunas 
iestājpārbaudīju
mā tēmas 

pretendenta bakalaura darba tēma, 
metodoloģija un izstrādes pieredze 

vāji 
viduvēji 

labi 
ļoti labi 

0 
100 
150 
200 

studiju mērķis un motivācija vāji 
viduvēji 

labi 
ļoti labi 

0 
100 
150 
200 

zinātniskās intereses un maģistra 
darba izstrādes ieceres 

vāji 
viduvēji 

labi 
ļoti labi 

0 
100 
150 
200 

komunikācijas zinātnes teorijas un 
aktualitātes 

vāji 
viduvēji 

labi 
ļoti labi 

0 
100 
150 
200 

Saruna 
iestājpārbaudīju
mā 
kopvērtējuma 

pārrunu rezultāti, pretendenta 
motivācijas argumentācija 

vāji 
viduvēji 

labi 
ļoti labi 

0 
100 
150 
200 

Punkti kopā (max. 1000) 

Vērtēšanas kritēriju un punktu sadalījuma apraksts 1000 punktu sistēmā. Lai iestātos 

studiju programmā, nepieciešams iegūt vismaz 300 punktus 

 



Uzņemšanas komisija 

• Prof. Vita Zelče – komisijas priekšsēdētāja 

• Prof. Skaidrīte Lasmane 

• Prof. Jurģis Šķilters  

• Asoc. prof. Ojārs Skudra 

• Doc. Viktors Freibergs 

• Doc. Zane Radzobe 

• Doc. Marita Zitmane – komisijas sekretāre 

 



Jūsējā? 


