
KĀPĒC STUDĒT VIA?

PROFESIONĀLĀ IZGLĪTĪBA
100% ViA studentu studiju laikā ieguvuši darba 
pieredzi un mēs esam darba devēju ieteiktāko 
augstskolu Top 10. Mūsu pasniedzēji ir augsti 
kvalificēti nozares praktiķi, vadoši pētnieki un 
viedokļa līderi sabiedrībā.

STARPTAUTISKAS IESPĒJAS
Katrs piektais students dodas praksēs un 
apmaiņas studijās uz dažādām pasaules vietām. 
Sadarbojamies ar 97 augstskolām 41 valstī.
 
AIZRAUJOŠA STUDENTU DZĪVE
Debašu klubs, basketbols, futbols, florbols, frisbijs, 
improvizācijas teātris un koris ir tikai dažas no 
aktivitātēm, kurās piedalās ViA studenti.

FINANSIĀLS ATBALSTS
Mūsu studentiem ir pieejamas budžeta vietas un 
iespēja saņemt stipendijas, kā arī izmantot elastīgas 
studiju apmaksas iespējas un dažādas atlaides.

VALMIERA
ViA atrodas radošā nemiera pilsētā Valmierā, 
kur dzīvojot var iesaistīties daudzveidīgās sporta 
un izklaides aktivitātēs, kā arī izmantot lieliskās 
darba iespējas.

VIDZEMES AUGSTSKOLA – 
AUGSNE IZAUGSMEI!

Seko mums sociālajos medijos:

www.va.lv

VidzemesAugstskola

vidzemesaugstskola

@vidzemes.augstskola

@VidzAugstskola

VidzAugstskola

Mēs piedāvājam koledžas, bakalaura, maģistra un doktora studiju programmas, 6 studiju virzienos:

• KOMUNIKĀCIJA, MEDIJI UN PĀRVALDĪBA

• TŪRISMS UN ATPŪTA

• BIZNESA VADĪBA

• INFORMĀCIJAS TEHNOLOĢIJAS

• MEHATRONIKA

• BŪVNIECĪBA

IEPAZĪSTI AUGSTSKOLU!
• VIA VĒSTNIEKU VIZĪTES SKOLĀS.

• SKOLĒNU VIZĪTES UN 
RADOŠĀS DARBNĪCAS VIA.

• IZSTĀDE “SKOLA 2018”.
23. LĪDZ 25. FEBRUĀRIS.

• VIA STUDENTU ANATOMIJA – 
IESPĒJA IEKĀPT STUDENTA KURPĒS UN 
PAVADĪT VIENU DIENU STUDENTA ĀDĀ.
14. LĪDZ 22. MARTS.

• PIKNIKS AR PASNIEDZĒJIEM 
UN STUDENTIEM. 2. JŪNIJS.

Vidzemes Augstskola, Cēsu iela 4, Valmiera, LV – 4201



STUDIJU PROGRAMMA KVALIFIKĀCIJA STUDIJU ILGUMS IESPĒJAS DARBA TIRGŪ

1. LĪMEŅA PROFESIONĀLĀS AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS STUDIJU PROGRAMMAS

Informācijas 
tehnoloģijas

Datorsistēmu  
un datortīklu  

administrators
2 gadi IT speciālists, datortehniķis, IT pakalpojumu uzņēmumu speciālists, programmētājs, 

datortīklu administrators, IT sistēmu administrators, WEB izstrādātājs

Mehatronika Mehatroniķis 2 gadi Mehatronisko sistēmu speciālists metālapstrādes, mašīnu un aparātu būves, 
kokapstrādes, enerģētikas, pārtikas rūpniecības u.c. uzņēmumos

Koka ēku celtniecība 
un ekobūves Būvdarbu vadītājs 2,5 gadi Būvdarbu vadītājs celtniecības uzņēmumos, valts iestādēs, projektēšanas birojos, 

būvmateriālu ražošanas uzņēmumos, pašnodarbināta persona

PROFESIONĀLĀS BAKALAURA STUDIJU PROGRAMMAS

Biznesa vadība Uzņēmuma un  
iestādes vadītājs

4 gadi  
vai 5 gadi

Privātuznēmējs, uzņēmuma vadītājs ražošanas un pakalpojumu sfērā, t.sk. bankās 
u.c. finanšu institūcijās, valsts un pašvaldības iestādes vadītājs, uzņēmuma vai 
iestādes struktūrvienības vadītājs mārketingā, personāla vadībā, finansēs un 
grāmatvedībā, projektu vadībā, t.sk. starptautiskā mērogā

Informācijas 
tehnoloģijas

Iespējams izvēlēties 
specializāciju!

Programmēšanas inženieris 4 gadi  
vai 5 gadi

IT speciālists, IT daļas vadītājs, IT pakalpojumu uzņēmumu speciālists, 
programmētājs, IT uzņēmuma vadītājs, IT projektu vadītājs, sistēmu analītiķis, 
testētājs, datortīklu administrators, lietotāju atbalsta speciālists, WEB izstrādātājs, 
IT sistēmu administrators, mobilo risinājumu programmētājs, virtuālās realitātes 
speciālists, drošu sistēmu programmētājs

Komunikācija 
un sabiedriskās 

attiecības

Sabiedrisko attiecību 
vadītājs 4 gadi

Projektu vadītājs komunikācijas, reklāmas un sabiedrisko attiecību aģentūrā, 
stratēģiskās un integrētās komunikācijas speciālists vai konsultants valsts, 
nevalstiskajās un biznesa organizācijās, mārketinga speciālists, starptautiskās 
komunikācijas vadītājs, vizualās komunikācijas speciālists

Mediju studijas un
žurnālistika Žurnālists 4 gadi

Mediju organizāciju un citu ar informācijas atlasi, apstrādi un analīzi (digitālā, 
foto, video un audio un drukas formātā) saistītu organizāciju darbinieks vai arī 
privātuzņēmējs mediju industrijā

Mehatronika Mehatronikas inženieris 4 gadi

Mehatronisko sistēmu izstrādes un ekspluatācijas inženieris dažādu 
tautsaimniecības nozaru uzņēmumos, kuros tiek veikta mehatronisko sistēmu 
izstrāde, projektēšana un tehnoloģisko procesu automatizācija, kā arī uzņēmumos, 
kuros tiek veikta elektrotehnisku iekārtu vadība ar integrētas elektronikas un 
datortehnikas pielietošanu 

Tūristu gids - 
ceļojumu un pasākumu 

organizators
Tūristu gids 4 gadi

Dažādu pasākumu, ceļojumu un atpūtas organizators un vadītājs, tūristu gids, 
sabiedrisko attiecību un tirgvedības organizētājs, privāta biznesa īpašnieks,  
t.sk. starptautiskā mērogā

Tūrisma organizācija 
un vadība

Tūrisma un atpūtas 
organizācijas vadītājs

3.5 gadi  
vai 4.5 gadi

Tūrisma nozares uzņēmējs, tūrisma plānošanas vadītājs valsts un pašvaldību 
iestādēs, tūrisma informācijas centra vadītājs, tūrisma un viesmīlības nozares 
organizāciju struktūrvienības vadītājs, kultūras un dabas mantojuma iekļaušanas 
tūrismā speciālists, ceļojumu konsultants un organizators, t.sk. starptautiskā mērogā

PROFESIONĀLĀS MAĢISTRA STUDIJU PROGRAMMAS

Biznesa vides vadība 
(angļu val.)

Uzņēmuma un  
iestādes vadītājs

1,5 gadi
vai 2 gadi

Privātā biznesa īpašnieks un/vai vadītājs, banku un citu finanšu organizāciju vadītājs, 
citu nozaru uzņēmumu un organizāciju vadītājs, mārketinga direktors, finanšu 
direktors, attīstības direktors u.c. vidējā un augstākā līmeņa vadītājs privātajā un 
valsts, pašvaldību sektorā

Sociotehnisku
sistēmu modelēšana - 1.5 gadi

Studiju programma palīdz attīstīt prasmes un sniedz zināšanas, kas ļauj būtiski 
uzlabot Jūsu sekmes, strādājot savā nozarē. Programma sniedz zināšanas 
modelēšanas jomā, kas ļauj veikt situācijas analīzi un turpmākās attīstības 
prognozēšanu, tādejādi uzlabojot darba procesu

Tūrisma stratēģiskā 
vadība

Tūrisma un atpūtas 
organizācijas vadītājs

1.5 gadi  
vai 2 gadi

Tūrisma nozares uzņēmumu vadītājs, tūrisma plānošanas speciālists valsts, 
pašvaldības un privātā sektora iestādēs, tūrisma informācijas centra vai biroja 
vadītājs, ceļojumu organizators

DOKTORA STUDIJU PROGRAMMA
Sociotehnisku

sistēmu modelēšana - 3 gadi Zinātne un pētniecība, akadēmiskais darbs

Plašāka informācija: www.va.lv


