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Studentu skaits nesarūk
VIEDOKLIS

Andreja Upīša Skrīveru
vidusskolas absolvente Daiga Vaivode (19
gadi): "Pieteicos stu
dijām Rīgas Stradiņa
universitātē, jo vēlos k!ūt
par ārsti. Manuprāt, ši ir
interesanta profesija, tie
sa, studiju laikā jāmācās
daudz un nopietni, tāpat
pēcāk nemitīgi jāpapildi
na zināšanas. �ādu izvēli
izdarīju pavisam nesen,
iepriekš apsvēru iespēju
studēt ekonomiku,
taču mainījās intereses, tādējādi arī izvē Ie.
Konkurss bija liels, tomēr
uzņemšanas rezultāti
jau ir zināmi un esmu
priecīga, ka konkursu
esmu izturējusi. �obrīd
vēl neesmu izlēmusi,
kādu ārsta specialitāti
izvēlēšos, jo domāju, ka,
uzsākot studijas, daudz
kas k!ūs skaidrāks."

Simtiem jauniešu vēlas studēt jurista Aivara Endziņa (augšā pa kreisi), ārsta Andreja
ra Bir ke rta un "Latvijas Avīzes" žurnālistes Māras Libekas izvēlētās profesijas.

• ALVIS KAVALIERIS
Pavērsieni studentu uz
ņemšanā pārsteiguši Rīgas
Stradiņa �niversitātes (RSU)
vadību. Sogad saņemts re
kordliels pieteikumu skaits
studijām Medicīnas fakul
tātē - 525 (pērn 451). Pirmo
vietu ieņem zobārstniecība,
tālāk fizioterapija, furmācija
un medicīna. Pastiprinātu
interesi par medicīnas studi
jām RSU Medicīnas fukul
tātes dekāns Ardis Platkājis
skaidro ar augstu izglītības
kvalitāti un tās konkurēt
spēju pasaules tirgū. Tiesa,
mazinājusies ir interese par
sociālo zinātņu studiju pro
grammām. Tomēr starp
tautisko attiecību - Eiropas
studiju programma ir piepra
sīta un ieņem līderpozīciju
sociālo zinību studiju prog
rammu vidū. Lai arī iepriekš
daudz runāts par ekonomistu
un juristu, kā arī citu sociālo

zinātņu speciālistu pārpro
dukciju, aizvien pieprasītas ir
tiesību zinātņu, starptautiskā
mārketinga un reklāmas, kā
arī žurnālistikas studiju prog
rammas. Līdzīga situācija arī
Latvijas Universitātē (LU),
kur pamatstudijās tiesību zi
nātnēs ir 646 pieteikumi, eko
nomikā - 759, komunikāciju
zinātnē - 1042. Turpretim,
kamēr RSU, pateicoties Eiro
pas Savienības struktūrfondu
finansējumam, bezmaksas
studijām četrās pamatspe
cialitātēs studiju programmā
"Māszinības" saņēmusi 899
pieteikumus, LU māszinī
bu studiju programmā, kur
paredzētas 10 budžeta vietas
un 30 maksas vietas, saņemts
viens vienīgs pieteikums.
Taču līdzīgi kā RSU arī LU
Medicīnas fukultāte šogad
saņēmusi pārsteidzoši lielu
pieteikumu skaitu ārstniecī
bas profesionālās augstākās
izglītības programmā - 464.
Tas ir par 120 pieteikumiem

vairāk nekā 2008. gadā. Vēl
LU šogad populāras ir da
torzinātņu, anglu filoloģijas,
politikas zinātņu, starptau
tisko ekonomisko attiecību
un vēstures studiju pro
grammas.

Uzplaukums
inženierzinātnēs
Gan darba devēji, gan iz
glītības eksperti vairākkārt
uzsvēruši, ka īnženierzinātnes
ir mūsu nākotne. Šķiet, dala
nākamo studentu šo vēsti ir
sadzirdējuši - Rīgas Tehnis
kajā universitātē (RTU) uz
1920 valsts budžeta finansē
tajām studiju vietām saņemti
8928 pieteikumi. Kā ierasts,
sūrs konkurss ir arhitektūras
studiju programmā, kur uz
vienu valsts finansētu studiju
vietu pretendē deviņi cilvēki.
Pārsteidzoši liels konkurss
šogad ir vairākās inženierzi
nātņu programmās: ''Aviācijas
transports" (četri pretendenti

uz vienu valsts finansētu stu
diju vietu); "Ģeomātika", "Ķī
mijas tehnologija··, 'Mehatro
nika" (trīs kandidāti uz vienu
budžeta vietu). Popularitāti
ieguvusi arī jaunā pamatstu
diju programma "Finanšu in
ženierija" (seši cilvēki uz vienu
budžeta vietu).
Arvien ir interese par In
ženierekonomikas un vadī
bas fukultātes programmām
- "Starptautisko ekonomisko
sakaru organizēšana un va
dība" (19 kandidāti uz vienu
studiju vietu), "Uzņēmējdar
bības loģistika" (12 cilvēki uz
vienu vietu), "Muitas un no
doklu administrēšana" (9 pre
tendenti uz vienu vietu). To
ties, salīdzinot ar iepriekšējo
gadu, samazinājies konkurss
programmā "Būvniecība" pagājušajā gadā pieci, šogad
trīs pretendenti uz vienu stu
diju vietu. "šogad pirmo reizi
vidusskolēniem bija jākārto
centralizētais eksāmens ma
temātikā. Iepriekš dala sko-
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!ēnu izvēlējās eksāmenu citā
mācību priekšmetā, jo nebija
pārliecināti par savām mate
mātikas zināšanām. Taču ek
sāmena vērtējums matemāti
kā ir obligāts nosacījums, lai
studētu RTU. Iespējams, tādēl
interese par inženierzinātnēm
šogad ir lielāka," uzskata RTU
rektors Ivars Knēts.
Banku augstskolas (BA)
studiju prorektores referen
te Diāna Auzina teic, ka nav
īpašu atšķirību' starp studen
tu uzņemšanas tendencēm
pērn un šogad. Tiesa, ir saru
cis pretendentu skaits. Savu
kārt BA sabiedrisko attiecību
speciālists Lauris Kupčs pa
stāstīja, ka jaunieši nākotnē
raugās ar optimismu. "Vairā
kums pretendentu ignorējuši
gan ekonomisko krīzi, gan
citas grūtibas. Reflektanti jau
iepriekš vēlējušies studēt BA,
tādēl jau laikus sākuši iekrāt
un plānot savus izdevumus,
lai pēcāk varētu samaksāt par
studijām,'' stāsta L. Kupčs.
Taču augstskola rūpējusies
arī par tiem studentiem, kam
grūti apmaksāt studijas.
Turpinijums 1 O.lpp.
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Studentu skaits nesarūk
Turpinājums no 9. lpp.

Proti, BA izveidojusi ga
rantiju fondu, tajā uzkrātie
līdzekļi kalpos par nodroši
nājwnu studiju kredītu sa
ņemšanai SEB bankā. "Ga
rantiju fonds galvos par
studentiem, kuriem neizdo
das saņemt valsts garantētu
aizdevumu vai komerckredī
tu studijām, jo nav sava galvo
tāja vai nav regulāru ienāku
mu," teic L. Kupčs.

Reģionos mazāka
interese par
neklātieni
Arī Kurzemē - Liepājas
universitātē- beigusies reflek
tantu uzņemšana. Šogad sa
ņemti 1046 pieteikwni, pilna
laika studijām - 946, bet ne
pilna laika studijās interesentu
skaits būtiski samazinājies 100 pieteikwni. Vispopulārā
kās pilna laika pamatstudiju
programmas tāpat kā pēm
- "Tūrisma vadība", "Iestādes
un uzņēmwna vadība'', kur
saņemti 100 un 78 pieteikwni.
Lielākais reflektantu konkurss
- 17 pretendenti uz vienu
budžeta vietu - ir jaunajā pa
matstudiju programmā "Ko
munikācijas vadība", pēcāk
"Kultūras vadība" - 16, 'fuējo
sakaru vadība" - 13,3 un "Tū
risma vadība" - 10 pieteiku
mi. Savukārt pieprasītākās
nepilna laika pamatstudiju
programmas ir "Pirmsskolas
izglītības skolotājs", "Skolotājs"
un "Iestādes un uznēmwna
'
vadība".
Turpretim Latgalē - Rē
zeknes augstskolā (RA) - šo
gad pamatstudijās saņemti
vairāk nekā tūkstoš pieteiku
mi, no kuriem 412 pretenden
tiem iespējams studēt valsts
finansētās studiju vietās. Lī
dzīgi kā pēm maz pieteikwnu
saņemts neklātienes studijām,
tādēļ augstskolas vadība lē-
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1990./91.
1991./92.
1992./93.
1993./94.
1994./95.
1995./96.
1996./97.
1997./98.
1998./99.
1999./00.
2000./01.
2001./02.
2002./03.
2003./04.
2004./05.
2005./06.
2006./07.

46 000
46 300
41 900
37 500
39 260
46 696
56 187
64 948
76 620
89 510
101 270
110 500
118 845
126 756
131 072
130 693
129 503

2007./08.
2008./09.
. .. .

127 050
125 350

Skattļtftecma, ka kaut an nedaudz,
tomēr ik gadu kopš 2004./2005.
akadēmiskā gada, studentu skaits
nedaudz krītas.

musi rīkot papildu uzņemša
nu līdz 14. augstam.
"šogad aktivitāte, piesako
ties studijām, ir lielāka. Re
ģionālajai augstskolai šis ir lie
lisks rādītājs, dažādās studiju
programmās izveidojies kon
kurss no trim līdz pat sešiem,
septiņiem pretendentiem uz
vienu studiju vietu. Visvairāk
jauniešus ieinteresējusi ekono
mika ar dažādām specializāci
jām. Reflektanti zina, ka eko
nomistu valstī netrūkst, taču,
viņuprāt, nepieciešami labāki
speciālisti," stāsta RA studiju
prorektore Angelika Juško
Stekele. Tāpat lielāka interese,
salīdzinot ar iepriekšējiem
gadiem, ir inženierzinātņu
studiju programmās - "Me
hatronika", "Vides inženierija",
"Programmēšanas inženierija"
un "Būvniecība". Pretendentu
skaita pieaugumu A. Juško
štekele skaidro ar ekonomisko
situāciju - studijas reģionos ir
lētākas, tāpat ikdienas izdevu
mi mazāki, turklāt jaunieši no
Latgales labprātāk paliek tu
vāk mājām, tādējādi ietaupot.
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