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Izstrādāja: Raina Dūrēja,
Latvijas Darba devēju konfederācijas nozaru eksperte
2015.gada novembris

Informatīvs materiāls
par izglītības un darba iespējām
ķīmijas un farmācijas nozarē

Ķīmijas nozare gatava cīnīties
par studentiem

Latvijā nākamajos gados
ķīmijas un farmācijas nozarē
būs nepieciešami vismaz 1000
jaunu darbinieku

Ķīmijas rūpniecības nodrošinājums ar personālu
• Ķīmijas, farmācijas un biotehnoloģijas nozare
piedzīvo visstraujāko attīstību.
• Tā ir nozare ar augstu pievienoto vērtību,
nozare, kas prasa izglītotus, kvalificētus un
prasmīgus darbiniekus, ko nosaka kvalitātes
standarti un likumdošana.
• Zema darbinieku mainība kā spēcīgās labi
attīstītās nozarēs gadā ir tikai 3 – 5%; ≈ 100-150
darbinieki. Galvenie iemesli:
— Nozares attīstība;
— Paaudžu nomaiņa;
— Darbinieku rotācija.

2003.
gads

2013.
gads

2023. gada
prognoze

Ķīmijas rūpniecības
apgrozījums

172 m
EUR

572 m
EUR

1142 m EUR

Ķīmiskajā rūpniecībā
strādājošo skaits

3 000

5 000

8 000

Ar sektoru saistītos
uzņēmumos strādājošo skaits

1 200

8 000

12 000

Ir nepieciešami ne tikai
zinātnieki, bet arī speciālisti

Zinātniskā personāla vecuma
struktūra ķīmijas nozarē uz
2013. gada 1. jūliju

Karjeras iespējas

Pieprasītākās speciālitātes:
• Ķīmiķi
organiskā, neorganiskā, analītiskā, fizikālā, polimēru,
silikātu, krāsvielu ķīmija
• Vides zinātnieki/ tehnoloģi
speciālisti ar zināšanām vides zinātnēs
• Materiālzinātnieki
jaunu materiālu izstrāde, esošo materiālu pilnveide
• Ķīmijas tehnoloģi
tehnoloģiju izstrāde, ieviešana, kontrole, tehniskās
dokumentācijas izstrāde, ražošanas procesa plānošana
un kontrole, materiālu kvalitātes kontrole
• Kvalitātes kontrole
kvalitātes uzraudzība
• Laboranti
ar vispārīgām ķīmijas zināšanām, dažādu materiālu
testēšana, analīžu veikšana
• Operatori
iekārtas procesa vadīšana un uzraudzība
Darba iespējas

Ķīmijas un farmācijas studijas:
 Jaunieši par nākotnes studijām nopietnāk sāk domāt, sākot no 9.klases
 Ķīmijas skolotājs – iedvesmas nesējs un padomdevējs
 Praktiskā pieredze un iepazīšanās ar profesiju – palīgs lēmuma pieņemšanā par
studiju virzienu
Studiju iespējas:
1. Rīgas 1. Medicīnas koledža
2. Rīgas Stradiņa universitāte
3. Latvijas Universitāte
4. Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledža
5. Rīgas Tehniskā universitāte
6. Latvijas Lauksaimniecības universitāte
7. Daugavpils universitāte
8. Rīgas Valsts Tehnikums
Rīgas 1.medicīnas koledža
www.rmk1.lv
1.līmeņa
profesionālā
augstākā izglītība

Farmaceita asistents
Ilgums: 2.6 gadi
Stipendijas: valsts stipendija (EUR 99,6)
Sagatavot farmaceita asistenta profesijā veselības aprūpes
speciālistu, kurš strādā aptiekās farmaceita uzraudzībā, veic zāļu,
veselības aprūpei vai ķermeņa kopšanai lietojamo preču
izsniegšanu, gatavo zāles pēc individuālām ārsta receptēm un
ārstniecības iestāžu rakstveida pieprasījumiem; var strādāt
atbildīgās amatpersonas uzraudzībā atbilstoši darba specifikai zāļu
lieltirgotavās un zāļu ražošanas uzņēmumos.

Rīgas Stradiņa universitāte - Farmācijas fakultāte
www.rsu.lv
2. līmeņa
profesionālā studiju
programma

Rūpnieciskā farmācija – iesniegta licencēšanai
Ilgums: 1,5 gadi (3 semestri)
Budžeta vietas: 12
Stipendijas: valsts stipendija (EUR 99,6)
Rūpnieciskā farmācija ir starpdisciplināra joma, kas ietver zāļu un
farmaceitisko produktu izstrādi, ražošanu, mārketingu un
izplatīšanu un tai ir saskares punkti ar inženierzinātnēm un
ekonomiku. Studijas šajā programmā ļauj paplašināt tradicionālās
farmaceita kompetences un rast jaunus izaicinājumus
farmaceitiskajā rūpniecībā.
Farmācija
Ilgums: 5 gadi
Iegūstamais grāds: Otrā līmeņa profesionālais bakalaura grāds
Budžeta vietas: 40
Stipendijas: valsts stipendija (EUR 99,6); AS "Olainfarm" Izcilības
stipendija, "Euroaptieka" stipendija

Studiju programmas absolventi strādā aptiekās, zāļu lieltirgotavās,
zāļu ražotnēs, zāļu ražotāju pārstāvniecībās, dažāda profila
laboratorijās, zinātniskās pētniecības iestādēs, kā arī farmaceitiskās
jomas likumdošanas, zāļu reģistrācijas, uzraudzības un kontroles
struktūrās.
Maģistra studiju
programma

Klīniskā farmācija
Ilgums: 2.5 gadi
Budžeta vietas: 10
Stipendijas: valsts stipendija (EUR 99,6); Izcilības stipendija
Studējošie apgūst teorētiskās zināšanas klīniskajā farmācijā,
farmakoloģijā, zāļu metabolismā un to mijiedarbībā, farmaceitiskajā
bioķīmijā un toksikoloģijā, farmakoekonomikā, datu analīzes un
pētnieciskās iemaņas, kas nodrošina spēju klīniskajam farmaceitam
patstāvīgi vērtēt, analizēt un uzraudzīt ar drošu, racionālu un
ekonomiski pamatotu zāļu lietošanu saistītās situācijas veselības
aprūpes sistēmā, iekļaujoties multiprofesionālā un interdisciplinārā
komandā. Pēc studiju beigšanas absolventi var strādāt slimnīcās,
zāļu ražotnēs, zāļu ražotāju pārstāvniecībās, laboratorijās,
zinātniskās pētniecības iestādēs un par pasniedzējiem augstskolās.

Doktora studiju
programma

Farmācija
Ilgums: 3 gadi
Budžeta vietas: 2
Stipendijas: ESF mērķstipendijas, valsts stipendija (EUR 99,6)
Sagatavot starptautiskām prasībām atbilstoša līmeņa jaunu
zinātnieku paaudzi patstāvīgam darbam zinātniski pētnieciskā un
akadēmiskā vidē, kā arī darbam tautsaimniecībā. Sagatavot
zinātniekus, kuri ir spējīgi izvirzīt un risināt mūsdienu farmācijas
aktuālākās problēmas. Attīstīt doktorantu spēju sistematizēt,
metodoloģiski analizēt praktiskos novērojumus, saistot tos ar
teorētiskām zināšanām, demonstrēt konceptuālas un analītiskas
prasmes teorijas attīstībā un inovatīvu pētījumu veikšanā, lai iegūtu
starptautiski salīdzināmu kompetenci un starptautiski pielīdzināmu
doktora grādu farmācijas zinātnē.

LATVIJAS UNIVERSITĀTE – Ķīmijas fakultāte
www.lu.lv
Bakalaura studiju
programma

Dabaszinātņu un informācijas tehnoloģijas skolotājs
Ilgums: 4 gadi
Budžeta vietas: 45
Stipendijas: valsts stipendija (EUR 99,6); "Ceļamaize" un
"M.M.V.Petkevičs piemiņas stipendija"; LU dižmecenāta Kristapa
Morberga stipendija; Jauno pētnieku stipendijas labākajiem nozares
studentiem; Novadu stipendijas; Kurta Hāgena stipendija
Studenti iegūst profesionālā bakalaura grādu dabaszinātnēs un
informācijas tehnoloģijā un divu mācību priekšmetu skolotāja
kvalifikācijas vai vidējās izglītības matemātikas skolotāja
kvalifikāciju, kas dos tiesības strādāt pamatizglītībā un vidējā

izglītībā. Students var kļūt par divu priekšmetu: bioloģijas, ķīmijas,
fizikas, informātikas, ģeogrāfijas un dabaszinību skolotāju jebkurā
kombinācijā, vai arī iegūt vidējās izglītības matemātikas skolotāja
kvalifikāciju.
Ķīmija
Ilgums: 3 gadi
Budžeta vietas: 70
Stipendijas: valsts stipendija (EUR 99,6); "Ceļamaize" un
"M.M.V.Petkevičs piemiņas stipendija"; LU dižmecenāta Kristapa
Morberga stipendija; Jauno pētnieku stipendijas labākajiem nozares
studentiem; Novadu stipendijas; Kurta Hāgena stipendija.
Fakultātē iegūtā izglītība nodrošina absolventu konkurētspēju darba
tirgū. Ķīmijas fakultātes absolventi strādā dažādās zinātniski
pētnieciskās iestādēs, valsts pārvaldes institūcijās,
uzņēmējsabiedrībās, mācību iestādēs, dažādu nozaru kvalitātes
kontroles dienestos
Farmācija
Ilgums: 3 gadi
Budžeta vietas: 15
Stipendijas: valsts stipendija (EUR 99,6); "Ceļamaize" un
"M.M.V.Petkevičs piemiņas stipendija"; LU dižmecenāta Kristapa
Morberga stipendija; Jauno pētnieku stipendijas labākajiem nozares
studentiem; Novadu stipendijas; Kurta Hāgena stipendija
Bakalaura grāds farmācijā dod tiesības studēt tālāk farmācijas vai
citā maģistra studiju programmā. Pēc farmācijas maģistra studiju
programmas pabeigšanas un kopā 5 gadu studijām universitātē
farmācijas programmā, absolventi iegūst tiesības strādāt kā
farmaceiti. 6 mēnešu prakse aptiekās ir maģistrantūras 2. kursa
beigās. Darba iespējas: ar bakalaura grādu var turpināt studijas
maģistrantūrā vai strādāt jomās, kur nav nepieciešams farmaceita
sertifikāts. Ar maģistra grādu darba iespējas ir plašas: visas
farmācijas jomas, akadēmiskais darbs un pētniecība.
Maģistra studiju
programma

Ķīmija
Ilgums: 2 gadi
Budžeta vietas: 55
Stipendijas: valsts stipendija (EUR 99,6); Jauno pētnieku stipendijas
labākajiem nozares studentiem, Kurta Hāgena stipendija,
Sekmīga programmas apguve dod iespēju turpināt studijas ķīmijas
doktora programmā. Fakultātē iegūtā izglītība nodrošina absolventu
konkurētspēju darba tirgū, un fakultātes absolventi pēc beigšanas
strādā dažādās zinātniski pētnieciskās iestādēs, valsts pārvaldes
institūcijās, uzņēmējsabiedrībās, mācību iestādēs, dažādu nozaru
kvalitātes kontroles dienestos.
Darba vides aizsardzība un ekspertīze
Ilgums: 2 gadi

Budžeta vietas: 15
Stipendijas: valsts stipendija (EUR 99,6);Jauno pētnieku stipendijas
labākajiem nozares studentiem, Kurta Hāgena stipendija
Fakultātē iegūtā izglītība nodrošina absolventu konkurētspēju darba
tirgū, un fakultātes absolventi pēc beigšanas parasti strādā dažādās
zinātniski pētnieciskās iestādēs, valsts pārvaldes institūcijās,
uzņēmējsabiedrībās, mācību iestādēs, dažādu nozaru kvalitātes
kontroles dienestos
Farmācija
Ilgums: 4 gadi
Budžeta vietas: 5
Stipendijas: "valsts stipendija (EUR 99,6);Jauno pētnieku stipendijas
labākajiem nozares studentiem, Kurta Hāgena stipendija, "
Maģistra kompetence tiek iegūta zinātnē vai profesionālās jomas
teorētiskajos pamatos sakņotās studijās. Spēj patstāvīgi formulēt un
kritiski analizēt sarežģītas zinātniskās un profesionālās problēmas,
pamatot lēmumus, integrēt dažādas jomas, dot ieguldījumu jaunu
zināšanu radīšanā, patstāvīgi pieņemt lēmumus par farmaceitisko
uzņēmumu darbību vai lēmumus citā farmācijai radniecīgā profesijā,
rīkoties saskaņā ar profesionālo ētiku, novērtēt savu profesionālo
ietekmi uz vidi un sabiedrību, piedalīties profesionālās jomas
attīstībā
Rīgas Tehniskā universitāte – Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte
www.rtu.lv
Bakalaura studiju
programma

Materiālzinātnes
Ilgums: 3 gadi
Budžeta vietas: 21
Stipendijas: SIA "SAKRET" stipendija, "Z-Light" stipendija, Rīgas Laku
un krāsu rūpnīcas stipendija
Materiālzinātnes bakalaura studiju absolventi ir kvalificēti, lai
strādātu ražošanas uzņēmumos kā kvalitātes dienesta speciālisti;
būvuzņēmumos kā materiālu kvalitātes eksperti; materiālu,
materiālu testēšanas un pētniecisko iekārtu izplatītāju uzņēmumos
kā eksperti; materiālu testēšanas laboratorijās un materiālu
sertifikācijas iestādēs kā eksperti; valsts dienestos kā materiālu
eksperti.
Ķīmijas tehnoloģija
Ilgums: 4 gadi
Budžeta vietas: 81
Stipendijas: LZA E.Gudrinieces un A.Ieviņa stipendija, AS "Olainfarm"
S.Hillera stipendija, G.Vanaga stipendija, SIA "SAKRET" stipendija,
"Z-Light" stipendija, Rīgas Laku un krāsu rūpnīcas stipendija, RTU
Organiskās ķīmijas tehnoloģijas institūta stipendija
Programmas absolvents var strādāt gan par laborantu, gan par
tehnologu jebkurā uzņēmumā, kas nodarbojas ar ķīmisko un
biotehnoloģisko procesu realizāciju, pētnieciskajās, testēšanas un

kvalitātes kontroles laboratorijās, kas nodarbojas ar jaunu
tehnoloģiju, materiālu un produktu izstrādi vai ar to kvalitātes
kontroli, gan arī kā pašnodarbināta persona vai individuālais
komersants. Absolvents var strādāt kā laborants vai asistents
zinātniskajās iestādēs.
Ķīmija
Ilgums: 4 gadi
Budžeta vietas: 36
Stipendijas: LZA E.Gudrinieces un A.Ieviņa stipendija, AS "Olainfarm"
S.Hillera stipendija, G.Vanaga stipendija, SIA "SAKRET" stipendija,
"Z-Light" stipendija, Rīgas Laku un krāsu rūpnīcas stipendija, RTU
Organiskās ķīmijas tehnoloģijas institūta stipendija.
Programmas absolvents var strādāt par laborantu jebkurā
uzņēmumā, kas nodarbojas ar ķīmisko procesu realizāciju,
pētnieciskajās, testēšanas un kvalitātes kontroles laboratorijās,
kas nodarbojas ar jaunu tehnoloģiju, materiālu un produktu izstrādi
vai ar to kvalitātes kontroli, gan arī kā pašnodarbināta persona vai
individuālais komersants. Absolvents var strādāt kā laborants vai
asistents zinātniskajās iestādēs.
Maģistra studiju
programma

Materiālzinātnes
Ilgums: 2 gadi
Budžeta vietas: 14
Stipendijas: SIA "SAKRET" stipendija, "Z-Light" stipendija, Rīgas Laku
un krāsu rūpnīcas stipendija
Materiālzinātnes maģistra studiju absolventi ir kvalificēti lai strādātu
ražošanas uzņēmumos kā materiālu un izstrādājumu kvalitātes
dienesta eksperti un vadītāji, būvuzņēmumos kā materiālu un
darbu izpildes kvalitātes eksperti, materiālu, materiālu testēšanas
un pētniecisko iekārtu izplatītāju uzņēmumos kā eksperti un
marketinga vadītāji, materiālu dizaina un projektēšanas birojos kā
eksperti, materiālu testēšanas laboratorijās un materiālu
sertifikācijas iestādēs kā eksperti, valsts dienestos kā materiālu
eksperti, pētnieciskās iestādēs kā pētnieki.
Materiālu nanotehnoloģijas
Ilgums: 2 gadi
Budžeta vietas: 8
Stipendijas: LZA E.Gudrinieces un A.Ieviņa stipendija, AS "Olainfarm"
S.Hillera stipendija, G.Vanaga stipendija, SIA "SAKRET" stipendija,
"Z-Light" stipendija, Rīgas Laku un krāsu rūpnīcas stipendija, RTU
Organiskās ķīmijas tehnoloģijas institūta stipendija
Programmas absolvents var strādāt gan par zinātnieku zinātniski
pētnieciskā iestādē vai pasniedzēju augstākās izglītības iestādē, gan
par inženieri nanotehnoloģiju jomā strādājošā uzņēmumā vai
speciālistu nanomateriālu testēšanas vai sertificēšanas uzņēmumā.

Ķīmijas tehnoloģija
Ilgums: 2 gadi
Budžeta vietas: 16
Stipendijas: LZA E.Gudrinieces un A.Ieviņa stipendija, AS "Olainfarm"
S.Hillera stipendija, G.Vanaga stipendija, SIA "SAKRET" stipendija,
"Z-Light" stipendija, Rīgas Laku un krāsu rūpnīcas stipendija, RTU
Organiskās ķīmijas tehnoloģijas institūta stipendija
Programmas absolvents var strādāt gan par inženieri, gan par
tehnologu jebkurā uzņēmumā, kas nodarbojas ar ķīmisko un
biotehnoloģisko procesu realizāciju, pētnieciskajās, testēšanas un
kvalitātes kontroles laboratorijās, kas nodarbojas ar jaunu
tehnoloģiju, materiālu un produktu izstrādi vai ar to kvalitātes
kontroli, gan arī kā pašnodarbināta persona vai individuālais
komersants. Absolvents var strādāt kā pētnieks zinātniskajās
iestādēs.
Ķīmija
Ilgums: 2 gadi
Budžeta vietas: 7
Stipendijas: LZA E.Gudrinieces un A.Ieviņa stipendija, AS "Olainfarm"
S.Hillera stipendija, G.Vanaga stipendija, SIA "SAKRET" stipendija,
"Z-Light" stipendija, Rīgas Laku un krāsu rūpnīcas stipendija, RTU
Organiskās ķīmijas tehnoloģijas institūta stipendija
Maģistrantu līdzdalība zinātniskajos projektos, kā arī iespējama
sadarbība ar dažādiem uzņēmumiem, piemēram, AS "Grindeks", un
LOSI, kā arī LVĢMA Vides laboratorija, Pārtikas drošības, dzīvnieku
veselības un vides zinātniskais institūts „BIOR”, AS Valmieras stikla
šķiedra, AS “Olainfarm”, “Brocēni”, “Kvadra”, Koksnes ķīmijas
institūts, Latvijas muitas laboratorija, LATSERT, a/s Valmieras Stikla
Šķiedra, Latvijas Hidroekoloģijas institūts u.c. uzņēmumos un
akreditētajās laboratorijās.
Doktora studiju
programma

Materiālzinātne
Ilgums: 4 gadi
Stipendijas: ESF mērķstipendijas, valsts stipendija (EUR 99,6)
Darbs zinātniskajās institūcijās, tehniskajās augstskolās un ar
materiālu ražošanu, pārstrādi un testēšanu saistītās
tautsaimniecības uzņēmumos.
Ķīmijas tehnoloģija
Ilgums: 4 gadi
Budžeta vietas: 5
Stipendijas: ESF mērķstipendijas, valsts stipendija (EUR 99,6)
Programmas absolvents var strādāt kā uzņēmuma vadītājs vai
vadošais speciālists jebkurā uzņēmumā, kas nodarbojas ar ķīmisko
un biotehnoloģisko procesu realizāciju, pētnieciskajās, testēšanas
un kvalitātes kontroles laboratorijās, kas nodarbojas ar jaunu
tehnoloģiju, materiālu un produktu izstrādi vai ar to kvalitātes
kontroli, gan arī kā pašnodarbināta persona vai individuālais

komersants. Absolvents var strādāt kā vadošais pētnieks
zinātniskajās iestādēs.
Ķīmija
Ilgums: 4 gadi
Budžeta vietas: 7
Stipendijas: ESF mērķstipendijas, valsts stipendija (EUR 99,6)
Pēc doktorantūras studiju beigšanas jaunajam speciālistam ir
iespēja patstāvīgi veikt zinātnisku darbu vai vadīt darba grupu, kā
arī veikt pedagoģisku darbu augstskolā. Programmas absolvents
var strādāt kā uzņēmuma vadītājs vai galvenais inženieris jebkurā
uzņēmumā, kas nodarbojas ar ķīmisko procesu realizāciju,
pētnieciskajās, testēšanas un kvalitātes kontroles laboratorijās, kas
nodarbojas ar jaunu produktu izstrādi vai ar to kvalitātes kontroli,
gan arī kā pašnodarbināta persona vai individuālais komersants.
Absolvents var strādāt kā vadošais pētnieks zinātniskajās iestādēs.
Latvijas lauksaimniecības universitāte – Pārtikas tehnoloģijas fakultāte
www.llu.lv
Bakalaura studiju
programma

Pārtikas zinības
Ilgums: 4 gadi
Budžeta vietas: 20
Stipendijas: valsts stipendija (EUR 99,6); Pētera Dalles stipendija;
Ulda Šalajeva stipendija; Mirdzas Oškalnes stipendija
Absolventi var organizēt pārtikas produktu ražošanas, uzglabāšanas
un loģistikas procesus, vērtēt to kvalitāti, vadīt jaunu produktu
izstrādi un veikt zinātniski pētniecisko un pedagoģisko darbu.
Pārtikas produktu tehnoloģija
Ilgums: 4 gadi
Budžeta vietas: 45
Stipendijas: valsts stipendija (EUR 99,6); Pētera Dalles stipendija;
Ulda Šalajeva stipendija; Mirdzas Oškalnes stipendija
Absolventi var strādāt ar pārtikas ražošanu un loģistiku saistītos
uzņēmumos, konsultatīvajos dienestos, pētniecības un mācību
iestādēs, arī kā eksperti valsts kontroles dienestos un ministrijās.

Maģistra studiju
programma

Uzturzinātne
Ilgums: 2 gadi
Budžeta vietas: 10
Stipendijas: valsts stipendija (EUR 99,6); Pētera Dalles stipendija;
Mirdzas Oškalnes stipendija
Sagatavot kvalificētus uzturzinātnes speciālistus, kuri spēj veikt
zinātniskās pētniecības darbu uztura, pārtikas, bioķīmijas un
toksikoloģijas jomā, analizēt un ģenerēt jaunas idejas un
alternatīvas pieejas uzturzinātnē sabiedrības veselības veicināšanai
un ar uzturu saistīto slimību aizkavēšanai, īstenojot Pasaules
Veselības organizācijas, Eiropas Savienības un Latvijas uzturpolitikas
mērķus.

Pārtikas zinātne
Ilgums: 2 gadi
Budžeta vietas: 20
Stipendijas: valsts stipendija (EUR 99,6); Pētera Dalles stipendija;
Mirdzas Oškalnes stipendija
Akadēmiski izglītoti un kvalificēti speciālisti zinātniskajam,
pedagoģiskajam un profesionālajam darbam pārtikas rūpniecībā,
apveltīti ar spēju radoši un patstāvīgi lemt par pārtikas zinātnes un
rūpniecības attīstību un konkurētspēju Eiropas Savienībā, veikt
kvalificētu darbu pārtikas uzņēmumos, akreditētās laboratorijās,
nozares izglītības un zinātniski pētnieciskajās iestādēs, valsts
uzraudzības un pārvaldes institūcijās.
Doktora studiju
programma

Pārtikas zinātne
Ilgums: 3 gadi
Budžeta vietas: 6
Stipendijas: ESF mērķstipendijas,valsts stipendija (EUR99.60) Pētera
Delles stipendija; Kāvušu stipendija
Sagatavot atbilstoša līmeņa speciālistus zinātnisko problēmu
risināšanai, kas saistītas ar pārtikas produktu ražošanu un uztura
pilnveidošanu un nodrošināt zinātniski pedagoģisko kadru nomaiņu
Pārtikas tehnoloģijas fakultātē un citās zinātniskās iestādēs, kas
saistītas ar zinātniski pētnieciskā darba virzienu šajā zinātņu nozarē.

Daugavpils Universitāte – Dabaszinātņu un matemātikas fakultāte
www.du.lv
Bakalaura studiju
programma

Ķīmija
Ilgums: 3 gadi
Budžeta vietas: 24
Stipendijas: valsts stipendija (EUR 99,6)
Pēc pabeigšanas, iespējas turpināt izglītību Daugavpils Universitātes
maģistra studiju programmās: „Izglītība”, iegūstot kvalifikāciju
”Bioloģijas un ķīmijas skolotājs” vai „Ģeogrāfijas un ķīmijas
skolotājs”; „Darba aizsardzība”; „Sabiedrības un iestāžu vadība”;
studēt citās augstskolās Latvijā un ārzemēs; iekļauties Latvijas un ES
darba tirgū, piedāvājot savas ķīmijas zināšanas un prasmes
atjaunojamo resursu vai praktiskās bioanalītikas jomā.

Maģistra studiju
programma

Ķīmija
Ilgums: 2 gadi
Budžeta vietas: 9
Stipendijas: valsts stipendija (EUR 99,6)
Neorganiskā ķīmija; organiskā ķīmija; modernās analīzes metodes;
fizikālā ķīmija; bioanalītiskās un farmaceitiskās analīzes; gaisa, ūdens
un augsnes piesārņojuma hromatogrāfiskā identificēšana; ķīmiskā
toksikoloģija; spektroskopija; maģistra darba izstrāde; u.c.

Rīgas valsts tehnikums – Ķīmijas tehnoloģijas nodaļa
www.rvt.lv
Trešās
profesionālās
kvalifikācijas
līmenis

Ķīmijas tehnoloģija
Ilgums: 4 gadi
Stipendijas: valsts stipendija (EUR 99,6)
Izglītības programmas īstenošanas rezultātā tiek sagatavoti
materiālu ķīmijas tehniķi, kuri patstāvīgi veic tehnoloģisko procesu
vai tā daļu atbilstoši ražošanas un kvalitātes kontroles
dokumentācijai, lai iegūtu kvalitātes prasībām atbilstošu materiālu
vai ķīmisku maisījumu, ievērojot darba aizsardzības un vides
aizsardzības prasības, darba procesā sadarbojas ar citiem
speciālistiem.
Izglītības procesā tiek dota iespēja apgūt mācību priekšmetus
atbilstoši vidējās profesionālās izglītības standartam, nodrošinot
iespēju izglītoties augstākā izglītības pakāpē. Materiālu ķīmijas
tehniķi var strādāt ķīmijas, kokrūpniecības, poligrāfijas,
metālapstrādes, būvmateriālu ražošanas u. c. uzņēmumos.

Iedzīvotāju viedoklis par Latvijas ķīmiķu devumu sabiedrībai

