BALTIJAS STARPTAUTISKĀS AKADĒMIJAS
Jēkabpils filiāle
2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas (studiju ilgums - 4 gadi):

Uzņēmējdarbība (studiju maksa 450 eur semestrī)
Tiesību zinātne (studiju maksa 500 eur semestrī)
Sociālais darbs (studiju maksa 450 eur semestrī)
Psiholoģija (studiju maksa 450 eur semestrī)
Profesionālās maģistrantūras studiju programmas (studiju ilgums – 1.5 gadi)

Privāttiesības/ Krimināltiesības (studiju maksa 600 eur semestrī, BSA
(BKI) absolventiem – 480 eur)
Uzņēmējdarbības vadība un administrēšana (studiju maksa (600 eur
semestrī, BSA (BKI) absolventiem – 480 eur)
Sociālais darbs JAUNUMS!!! (studiju maksa (600 eur semestrī, BSA
(BKI, PA, BPMA) absolventiem – 480 eur)

Jums ir iespēja iegūt studiju maksas atlaidi 5-50% apjomā un budžeta vietas

Mūsu kontakti:
Jaunā iela 44, Jēkabpils, t. +371 652 33030
e-pasts: info@jk.bsa.edu.lv, twitter.com: @BSA_Jpils
http://jekabpils.bsa.edu.lv , http://www.draugiem.lv/bsajek/

Kāpēc mēs rosinām domāt par studijām BSA Jēkabpils filiālē?
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Jums ir iespēja iegūt 2. līmeņa profesionālo augstāko izglītību, kas atšķiras no bakalaura studijām
ar praktisko zināšanu iegūšanu un kvalifikācijas piešķiršanu, nevis teorētisko pētniecību. Pēc 2.līmeņa
profesionālās augstākās izglītības iegūšanas, maģistra studiju ilgums ir mazāks, nekā studijas
maģistrantūrā pēc bakalaura programmām. Filiālē pastāv iespēja turpināt studijas maģistrantūrā.
Jūs ieekonomēsiet laiku un līdzekļus, jo, izvēloties 1. līmeņa profesionālo augstāko izglītību ar
līdzīgiem programmu nosaukumiem, saturs var būtiski atšķirties, kas veido starpības iegūto
kredītpunktu ziņā. Tā rezultātā, vēloties turpināt studijas 2. līmeņa studiju programmā, ne vienmēr tas
būs iespējams kā turpinājums iesāktajam, bet pastāv iespēja, ka Jūs tiekat „atmesti” semestri vai divus
atpakaļ, kas rada papildus zaudējumus gan laika, gan izmaksu ziņā. Studijas reģiona augstskolā ir
krietni vien lētākas nekā Rīgā, ņemot vērā gan studiju maksu, gan transporta, gan sadzīves
izmaksas.
Studijas tiek organizētas vakara nodaļā, kas ļauj tās apvienot ar citām Jūsu aktivitātēm. Tās tiek
plānotas piektdienās (16.20) 18.00 - 21.10, sestdienās 8.30 (10.00) - 11.40 (13.20) vai 13.30-16.40 atkarībā no
lekciju grafika blīvuma.
Elastīgi apmaksas nosacījumi.
apmaksa pa 5 daļām, veicot ikmēneša iemaksu līdz mēneša 15.datumam
samaksājot par 1 semestri - 5% atlaide
samaksājot par visu gadu - 10% atlaide
Atlaides (5-50%) ģimenes locekļiem, teicamniekiem, invalīdiem, bāreņiem, kā arī iespēja pretendēt uz
budžeta vietām.

