Dokumenti, kuri nepieciešami, lai iestātos BSA Jēkabpils filiālē
Dokumentu kopēšanu veic BSA Uzņemšanas komisijā. Gadījumā, ja nav dokumentu oriģinālu –
jābūt šo dokumentu notariāli apstiprinātām kopijām.
Reflektantam studiju līguma slēgšanai BSA Uzņemšanas komisijā jāiesniedz šādi dokumenti:
1)
2)
3)
4)
5)

pases kopija;
izziņas par deklarēto dzīves vietu kopija, kas izsniegta ne vēlāk kā gadu iepriekš;
dokumenti par iepriekšējo izglītību: atestāts vai diploms par vidējo izglītību un tā sekmju pielikums;
ja tādi ir - vismaz divi vienoto centralizēto eksāmenu sertifikāti;
ja reflektants ir mainījis uzvārdu (vārdu), viņam jāiesniedz dokuments, kas apliecina šīs izmaiņas
(laulības apliecība, apliecība par vārdu (uzvārdu) maiņu u.tml.);
6) 4 fotokartiņas (3 x 4 cm);
7) medicīniskā izziņa, kas izsniegta ne vēlāk kā gadu iepriekš, ar ārsta slēdzienu, ka persona var
uzsākt/turpināt studijas augstskolā. Ārzemju reflektantiem (izņemot ES valstu pilsoņus) jāiesniedz
plaušu rentgena rezultāts ar skaidru ierakstu par to, ka nav tuberkulozes;
8) ārzemniekiem – pastāvīgās uzturēšanās LR atļaujas kopija;
9) ja reflektants ieguvis pilnu vidējo/augstāko/nepabeigto augstāko izglītību vai grādu ārpus Latvijas
Republikas – izziņa no Akadēmiskās informācijas centra par katru izglītības dokumentu;
10) kvīts par dokumentu noformēšanas apmaksu – saskaņā ar BSA Senāta noteiktajiem tarifiem – 20 EUR
(pastāv iespēja minēto naudas summu samaksāt uz vietas);
11) motivācijas vēstuli, kurā norāda līdz šim veiktos pētījumu virzienus (projekti, bakalaura darbs) un
turpmāk interesējošu pētījumu virzienu (studentiem, kas stājas maģistrantūrā).
Personām, kurām ir augstākā izglītība vai daļēji apgūta augstākā izglītība, papildus BSA Uzņemšanas
komisijā jāiesniedz:
12) diploma un diploma pielikuma oriģinālus un/vai akadēmisko izziņu (akadēmiskās izziņas oriģināls
paliek reflektanta personas lietā);
13) pārskaitīšanas veidlapu uzņemšanai vēlākos studiju posmos (noformē atbilstošas studiju programmas
direktors un oriģināls paliek reflektanta personas lietā);
14) iesniegumu ar studiju programmas direktora rezolūciju par reflektanta uzņemšanu attiecīgajā studiju
posmā (oriģināls paliek reflektanta personas lietā).
Pēc reflektanta vēlēšanās var tikt iesniegtas dokumentu kopijas, kuras dod papildus tiesības un garantijas
(priekšmetu olimpiāžu un radošo konkursu diplomi, Sagatavošanas nodaļas beigšanas sertifikāts utt.).
Reģistrēties studijām un iesniegt dokumentus BSA Uzņemšanas komisijā var, pilnvarojot citu personu, kura
uzrāda pilnvaru un piesakāmā personību apliecinoša dokumenta kopiju.

Obligāti!!!
Noslēgt studiju līgumu BSA Uzņemšanas komisijā, ja reflektants ir iemaksājis vismaz piekto
daļu no paredzētās studiju maksas
Ja reflektants pamatotu iemeslu dēļ nevar iesniegt atsevišķus dokumentus un/vai to
notariāli apstiprinātas kopijas, uzņemšanas komisija var pieņemt lēmumu par šo
dokumentu iesniegšanas termiņa pagarināšanu, kas tiek atrunāts arī studiju līgumā.
Ja dokumenti netiek iesniegti noteiktajā laikā, BSA ir tiesīga izskatīt jautājumu par
studējošā studiju pārtraukšanu.

