RTU Rīgas Biznesa skolas studiju maksas atlaides
SIA „Latvijas Jaunatnes basketbola līga” spēlētājam
piešķiršanas nolikums
1.

Studiju maksas atlaides mērķis ir veicināt vispusīgu jauniešu attīstību – fizisko izaugsmi, sociālo iemaņu attīstīšanu, spēju darboties
komandā, tiekšanos pēc panākumiem un augstu mērķu sasniegšanu, finansiāli atbalstot vienu no labākajiem SIA „Latvijas Jaunatnes
basketbola līga” (LJBL) baksetbolistiem studijām RTU Rīgas Biznesa skolā (RBS) bakalaura programmā „Vadīšana starptautiskos
uzņēmumos”, piešķirot pilnu studiju maksas atlaidi.

2.

Studiju maksas atlaide tiek piešķirta konkursa kārtībā atbilstoši vērtēšanas rezultātiem vienam LBLJ spēlētājam, kurš ieguvus
vislielāko punktu skaitu. Uz pilnu studiju maksas atlaidi var kandidēt 12.klašu skolēni, kuri atbilst minētajiem kritērijiem:
a. vismaz 5 gadu spēlētāja pieredze LJBL,
b. vidējā atzīme 7,0 (11. un 12.klasē),
c. aktīva iesaistīšanās LJBL rīkotajās aktivitātēs.

3.

Lai pieteiktos studijām un kandidētu uz studiju maksas atlaidi, ir jāiesniedz aizpildīts pieteikums ar tajā norādītajiem dokumentiem
līdz pirmajai uzņemšanai. Papildus jāpievieno 11. un 12.klases liecības.
Līdz studiju uzsākšanai kandidātam ir jāiesniedz:
a. Diploma par vidējo izglītību kopija un sekmju izraksts. Jāuzrāda vidusskolu izsniegto diplomu oriģināli un oficiālie sekmju
izraksti.
b. Centralizēto eksāmenu matemātikā un angļu valodā kopijas un jāuzrāda oriģināli. Lai saņemtu studiju maksas atlaidi,
centralizēto eksāmenu vērtējumiem jābūt vismaz B līmenī.
Pēc visu dokumentu saņemšanas kandidāts tiks uzaicināts uz Silicon Valley Challenge.

4.

Reflektantu vērtēšana:
a.

b.
c.

Lai RBS bakalaura programmā „Vadīšana starptautiskos uzņēmumos” nodrošinātu uzņemšanu atbilstoši starptautiskiem
standartiem, kandidāti tiek vērtēti pēc 3 kritērijiem:
i. Matemātikas zināšanu vērtējums tiek reizināts ar svara koeficientu 0.3. Vidējais atzīmju vērtējums no vidējās
izglītības 11.klases gada atzīmēm un 12.klases pirmā semestra atzīmēm algebrā un ģeometrijā tiek dalīts ar
augstāko iepspējamo novērtējumu un reizināts ar 100.
ii. Angļu valodas zināšanu vērtējums tiek reizināts ar svara koeficientu 0.3. Vērtējums starptautiskajā angļu valodas
zināšanu pārbaudes testā TOEFL paper based tests, kur iegūtais punktu skaits tiek dalīts ar 677 un reizināts ar 100.
Personas, kuru dzimtā valoda ir angļu valoda, no testa ir atbrīvotas un tām tiek piešķirts maksimālais punktu skaits.
iii. Atlases pārrunu vērtējums. Pārrunu vērtējums sastāv no divām daļām:
1. RBS Silicon Valley Challenge, kur tiek novērtēta kandidāta motivācija un spēja apgūt RBS mācību
programmu „Vadīšana starptautiskos uzņēmumos”. Vērtējums skalā no 0 līdz 100 tiek reizināts ar svara
koeficientu 0.2. Vērtēšanu veic RBS pārstāvji no uzņemšanas komisijas.
2. kandidāta aktivitāte LJBL rīkotajās aktivitātēs, disciplīnas un taisnīgas sporta prakses ievērošana LJBL
organizētajās spēlēs, nometnēs u.tml. Vērtējums skalā no 0 līdz 100 tiek reizināts ar svara koeficientu 0.2.
Vērtēšanu veic LJBL pārstāvji no uzņemšanas komitejas.
Lai veiktu reflektantu ranžēšanu, visi kritēriji tiek summēti, ievērojot svara koeficientus.
Aprēķina piemērs.
Vidējais atzīmju vērtējums matemātikā ir 8.5
Starptautiskais angļu valodas tests TOEFL paper based – 600 punkti
Atlases pārrunās gūtais vērtējums:
Motivācija apgūt RBS mācību programmu „Vadīšana starptautiskos uzņēmumos” 80 punkti
Aktivitātes ārpusklases nodarbībās 90 punkti
Kandidāta rangs: 8.5/10*100*0,3 + 600/677*100*0.3 + 80*0.2 + 90*0.2 = 86.08789

5.

Lai studiju maksa tiktu saglabāta, studiju maksas atlaides ieguvējam:
a. Jāreģistrējas pilna laika studijām katrā semestrī;
b. Studiju vidējai atzīmei katra akadēmiskā gada beigās jābūt vismaz 8.0
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