Jaunieši, ir vērts ieskatīties, pievienoties un uzzināt, kādas ir studiju
iespējas Latvijas augstskolās.
RTU Atvērto durvju dienas 28.01. tiešsaistē.
Ieskaties: https://www.rtu.lv/lv/universitate/masu-medijiem/zinas/atvert/rtu-topososstudentus-aicina-uz-atverto-durvju-dienu-tiessaiste-1

Kādas studiju programmas var apgūt Rīgas Tehniskajā universitātē (RTU),
kā sagatavoties centralizētajiem eksāmeniem, kādas ir ārpusstudiju
iespējas – šos un citus jautājumus topošie reflektanti, viņu vecāki un
skolotāji varēs iegūt RTU Atvērto durvju dienā, kas tiešsaistē notiks
piektdien, 28. janvārī, plkst. 12.00–18.00. Pasākumam iespējams
reģistrēties platformā ienac.rtu.lv.
Jauno mediķu akadēmijas Farmācijas skola RSU no 16.02. – 25.05.
8. februārī plkst. 14.00 JMA vietnē https://www.rsu.lv/jauno-medikuakademija tiks ievietota saite, kuru atverot, pretendenti varēs aizpildīt dalībnieku
anketu. Šis nodarbību cikls būs bez maksas, un tajā tiks uzņemti pirmie simt jaunieši,
kuri pietiekšanās anketu būs iesnieguši.
•

•
•
•
•
•

Nodarbību saturs: farmācijas nozares nozīme, zinātne farmācijā un jaunu
zāļu izstrāde, farmakoloģija, vakcīnas, zāļu ceļš cilvēka organismā,
ārstniecības augi u. c.
Nodarbību vadītāji – pieredzes bagāti RSU docētāji
Dalība farmācijas skolas pirmajā sezonā – bez maksas
Uzņemsim pirmos 100 jauniešus, kuri būs iesnieguši pietiekšanās anketu
Norises laiks: no 16. februāra līdz 25. maijam, trešdienās, plkst. 16.00–
17.30 (8 dienas)
Formāts: attālināti, platformā Zoom

Jauno diplomātu līga RSU

Sagatavošanas
kursi
Eiropas
studiju
fakultātes
programmā Starptautiskās attiecības – Eiropas studijas.

bakalaura

no 19. marta līdz 23. aprīlim sestdienās plkst. 10.00 –13.00
https://www.rsu.lv/jauno-diplomatu-liga

RĪGAS AERONAVIGĀCIJAS INSTITŪTS aicina:
No 8. februāra sāksies kursi skolēniem "Aktuālā profesija"!
RAI labākie pasniedzēji pastāstīs skolēniem par pieprasītākajām
profesijām, ar kuru palīdzību ikviens var realizēt savus sapņus un pat
mainīt dzīvi! Kursa mācību programmas mērķis ir informēt un ieinteresēt
vidusskolu vai koledžu absolventus par iespējām uzsākt studijas Rīgas
Aeronavigācijas institūtā.
Nodarbības notiks 2 reizes nedēļā (katru otrdienu un ceturtdienu), no
08.02.2022. līdz 24.03.2022.
Visas nodarbības notiks no plkst. 16.30 līdz 17.10 – attālināti!
Kursa beigās, dalībnieki saņems RAI sertifikātu.
KURSI BEZMAKSAS!!!!
Reģistrācija līdz 01.02.2022 http://rai.lv/lv/

Atvērto durvju dienas 2022. gada februārī
Informācija no https://www.niid.lv/infodienas
Banku augstskola – 8.-9. 02.
Rīgas Ekonomikas augstskola - STOCKHOLM SCHOOL OF ECONOMICS IN RIGA - 24.
02. (tiešsaistē)
"Biznesa vadības koledža" - 3., 10., 17. un 24. februāris plkst. 18:30 (tiešsaistē)

