
©Latvijas Universitātes Bibliotēka, 2012

Vēstures un �lozo�jas fakultātes 
Valsts eksāmenu komisija.
1957./1958. mācību gads.

Filoloģijas un �lozo�jas fakultātes 
studentes Ellas Gravas studiju darbs «Jānis 
Akuraters kā liriķis literātūrvēsturiskā 
skatījumā». 1943. gads.

Atsauksme par Filoloģijas fakultātes studenta 
Jāzepa Rudzīša diplomdarbu «Folkloras 
izlietojums Raiņa dramaturģijā revolucionāro 
un progresīvo ideju izpausmei». 1952. gads. 

No Vēstures un �lozo�jas fakultātes Rietumeiropa
 un Amerikas jauno un jaunāko laiku vēstures katedras arhīva.No Latvijas Universitātes Bibliotēkas krājuma. No Humanitāro zinātņu fakultātes Latvistikas

un baltistikas nodaļas krājuma.

Vēstures un �loloģijas fakultātes studentes 
Solveigas Skoteles diplomdarbs «Salikteņi 
J. Langes vārdnīcā «Lexicon»».
1960. gads.

Ģeogrā�jas fakultātes studentes 
Mirdzas Dziļumas diplomdarbs 
«Profesors Ģederts Ramans kā 
ģeogrāfs». 1971. gads.

Vēstures un �loloģijas fakultātes studenta 
Vitauta Ļūdēna kursa darbs «Konvarianti 
un tautoloģija «Latviešu Avīžu» 
1864. gada gājumā». 1960. gads.

No Humanitāro zinātņu fakultātes Latvistikas un baltistikas nodaļas krājuma. No Aivara Markota personīgā arhīva.No Humanitāro zinātņu fakultātes Latvistikas
un baltistikas nodaļas krājuma.

Ģeogrā�jas fakultātes studenta Vitālija Zelča diplomdarbs «Ledāja un tā kušanas 
ūdeņu nogulumu deformācija un to atspoguļojums».
1975. gads.

Vēstures un �lozo�jas fakultātes �lozo�jas 
specialitātes diplomdarbu aizstāvēšanas 
saraksts. 1972. gads. 

No Aivara Markota personīgā arhīva. No Sarmas Kļavas personīgā arhīva.

Diplomdarbu aizstāvēšana Ekonomikas 
fakultātē. Studente Inga Kunstvere un recenzents 
doc. Jānis Vītols. 1975. gads.

Foto: Oļģerts Krastiņš. No Oļģerta Krastiņa personīgā arhīva.

Valsts eksāmenu komisija Ekonomikas fakultātes statistikas specialitātes 
studentiem. 1975. gads. Attēlā no kreisās puses: Teodors Ieva, Jānis Kalniņš, 
doc. Jānis Vītols, Elerts Āboliņš, doc. Hilmārs Zīle, Ojārs Potreki.

Foto: Oļģerts Krastiņš. No Oļģerta Krastiņa personīgā arhīva.

Gala pārbaudījumi Fizikas un 
matemātikas fakultātē. 20. gs.
70. gadu beigas. Attēlā no kreisās 
puses: Atis Peičs, Viktors Fļorovs 
(1930-2012), Edvīns Šilters (1934-2011). 

Valsts eksaminācijas komisijas sēde.
20. gs. 80. gadu beigas.
Attēlā pirmais no kreisās puses: prodekāns Andrejs 
Senkāns, komisijas priekšsēdētājs Uldis Ziemelis, 
komisijas locekļi: Jānis Vitkovskis, Vizma Niedrīte. 

Foto: Jānis Ūsiņš. Iesniegusi Ārija Deme. No Lilitas Zemītes personīgā arhīva.Iesniegusi Dace Cīrule.

Prof. Jāņa Tomsona (1901-1983) 
eksāmenu biļetes studentiem 
matemātikā un matemātikas metodikā 
Fizikas un matemātikas fakultātē.
1976.-1980. gads.
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Lielie rakstu darbi un mazās eksāmenu biļetes piešķir dzīvei asumu.
Tas trakais eksāmenu laiks vienlīdz spraigs gan studentiem,
gan mācībspēkiem.


