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ŠO N U M U R U V E L T A M V I D U S S K O L Ē N I E M 
FILOLOĢIJAS F A K U L T Ā T E 

TIKAI PIE MUMS 
Es nemaz nevēlos lielīties un 

tomēr tā ir taisnība — Filoloģi
jas fakultāte ir pati lielākā Lat
vijas Universitātē! Šogad pirma
jā kursā dienas nodaļā mācās 
193 studenti, tādējādi apsteidzot 
Pedagoģi jas fakultāti, kur pir
majā kursā ir tikai 191 stu
dents. Bet nākamajā 1990./91. 
mācību gadā tiek plānots tā 
(dienas nodaļā) : 

latviešu valodas un literatūras 
specialitātē uzņems 50 studen
tus, 

žurnālistikas specialitātē — 
15 (gaidīsim arī citu tautību stu
dentus, kas prot latviešu valodu), 

krievu valodas un literatūras 
specialitātē — 25 (no latviešu 
skolām) un 50 (mo krievu sko
lām) , 

un 25 bibliotekārus!!! 
Lai gan vasaras prieki, tāpat 

kā eksāmenu prieki vē l tālu, to
mēr pieminēšu, ka nolikt eksā-
meniņu varēsit no 9. līdz 14. 
jūli jam. Šogad būs gaidāms ti
kai viens — dzimtajā valodā un 
literatūrā (žurnālistiem, pro
tams, pirms tam vēl radošais 
konkurss, kuru varbūt vērtēs arī 
ar atzīmi. Uzmanieties! ) . 

Sis vienīgais būs rakstisks ek
sāmens divās daļās (ar melnrak

stu un četrās stundās). Pirmajā 
daļā — valodas jautājumi, tei
kuma analīze, var būt pat tests 
ar valodniecisku ievirzi . Otrajā 
daļā — divi literatūras jautāju
mi — no pirmskara (domāts 
1941. — 1 9 4 5 . gada karš) un no 
mūsdienu literatūras. Izvērsts 
stāstījums apcerējuma garā. 
Katru daļu vērtēs atsevišķi (tā
pat kā skolā — pēc 5 ballu sis
tēmas) , tātad kopā maksimāli 
varat iegūt 10 punktus. Bet pats 
« jautrākais » jūs gaidīs otrajā 
dienā. Eksaminētāju tikšanās ar 
reflektantiem. Tās būs pārrunas 
par jūsu rakstu darbu — varē
sit attaiknot savas kļūdas, uzra
dīt pasniedzējiem vēl nezināmus 
faktus no literatūras vēstures, 
radīt labu iespaidu un . . . var
būt arī izkrist. 

Tos, kas audzināti patiesa in

ternacionālisma garā, varu ie
priecināt — eksāmena svešvalo
dā nebūs (ne fliilologiem, ne žur
nālist iem). 

Un tagad varbūt uz brīdi ie
domājieties, ka esat iekļuvuši 
«i laimīgo pirmkursnieku» skai
tā . . . Kādas gan būs jūsu stu
dijas? . . . Protams neaizmirstams 
mēnesis kolhozā un . . . dekāna 
vietniece doc. Dace Lūse sola 
jaunu mācību plānu nākamajam 
gadam. Lielāka uzmanība tiks 
pievērsta tiem mācību priekšme
tiem, kas tieši saistīti ar jūsu 
izvēlēto specialitāti. Bās arī da
žādi speckursi (lūdzu, nejaukt 
ar specskolām vai specveLka-
l iem) . Domājot par sabiedriska
j iem priekšmetiem — vairāk 
lekciju tiks atvēlēts filozofijas 
kultūras vēsturei, mākslas vēstu
rei, ētikai, estētikai. Bet mar

ksisms parādīsies tikai kā viena 
no teorijām ievadā fi lozofijā 
(žurnālistiem gan vēl būs arī 
pol i to loģi ja ) . Viss notiks gan
drīz vai pēc labākajām Rietum
eiropas universitāšu tradīcijām. 

Un vēl. Pa Universitāti klīst 
regs. t. i., baumas, ka beidzējus 
ar darbu vairs nenodrošināšot. 
Tas nozīmē, ka jūs mācīsities 
sev ne tikai — lai « tēt iņam un 
māmiņai, un Dzimtenei ir 
pr ieks» . . . 

ILZE N A G L A , 
1. kursa žurnāliste 

P.S. Fi loloģi jas fakultāte at
rodas Visvalža ielā 4a un (diem
žēl ) tālu no centrālajām kafejnī
cām. Toties mums ir labākā (pa
tiesi) ēdnīca LU . Tuvākie kino
teātri — «Pa l l ad ium» , «Lāčp lē 
sis» , « 2 1 . jū l i j s » . 

G A I D Ī S I M ! 

E K O N O M I K A S F A K U L T Ā T E 

JŪS GAIDA STATISTIKA UN STATISTIĶI 
Statistiķi jokojot mēdz sacīt, 

ka vidējos lielumus izprot visi 
— tikmēr, kamēr pašiem tie 
nav jāl ieto. To var attiecināt 
a r ī j u z pārēj iem statistiskajiem 
rādītājiem un metodēm. Daudzi 
ci lvēki, kas prot labi saskaitīt, 
reizināt un dalīt, domā, ka sta
tistiku izprot pietiekami. Sādu 
iespaidu _ŗada publicējamo sta
tistisko datu šķietamā vienkāršī
ba. Izmantojot neprecīzu infor
māciju vai nevietā lietojot sta
tistiskās metodes, mēs sākam 
pelt šo «v i l tus z inātni» , nevis 
vainot sevi statistikas nezināša
nā. Te vietā būtu atgādināt: ja 
daža ci lvēki nemākulīgi l ieto 
gramatikas likumus, tas nenozī
mē, ka slikta ir pati gramatika. 

Statistiskās metodes ir tikpat 

precīzas kā matemātiskās meto
des. Taču lietojot tās nemākulī
g i vai izmantojot informāciju, 
kas savākta, nezinot statistiskās 
novērošanas vispārējās likumsa
karības, iegūsim tikai šķietami 
precīzu rezultātu. Turklāt statis-
tiķiim, lai veiktu kādas masu pa
rādības vai procesa analīzi, ir 
jāpārzin ne tikai statistika, bet 
arī tā konkrētā nozare, kuras 
priekšmets ir pētāmā parādība 
vai process. Statistiķim labi jāzi
na galvenie faktori un cēloņsa
karības, kas nosaka šo parādību 
un procesu raksturu un izmai
ņas. Pretējā gadījumā varam 
konstatēt šķietamu cēloņsakarī
bu un nonākt pie nepareiza se
cinājuma. 

Statistikas pirmsākumi iesnie

dzas verdzības un feodālajā ie
kārtā. Tāpēc tās attīstībā bieži 
vien var atrast pretrunas un pa
radoksus. Senāk ar vandu «sta
t ist iķis» apzīmēja cilvēkus, kas 
orientējās valsts lietās un politi
kā. Statistika kā zinātne izveido
jās X V I I gadsimta otrajā pusē. 
Tajā laikā šo zinātni sauca par 
politisko aritmētiku. Zinātniska
jā literatūrā terminu «statisti
k a » pirmo reizi lietoja vācu zi
nātnieks Gotfrīds Ahenvals 
1749. gadā publicētajā grāmatā 
par valsts saimniecības pārzinā
šanu. Gandrīz vienlaikus ar sta

tistiku veidojās demogrāfijas zi
nātne. Tās rašanos saista ar 
1662. gadu, kad tika publicēts 
angļu zinātnieka Džona Graunta 
darbs «Dabaszinātniskie un poli
tiskie novērojumi, kas izdarīti, 
pamatojoties uz mirstības biļete
n iem» . Statistisko datu iegūšana 
un apkopošana paplašinājās X I X 
gadsimtā. Tajā laikā daudzās 
valstīs tika izveidoti centrālie 
statistikas biroji. T i e regulāri 
sāka vākt un publicēt statistis
kos materiālus. 

Mūsdienās statistiskās meto
des lieto, veicot jebkuru zināt
nisko eksperimentu vai pētīju
mu. Bez statistiskās uzskaites 
nav domājama sociālo un ekono
misko procesu vadīšana. P i e 
tam, ir svarīgi , lai visa statistis
kā informācija būtu savākta pēc 
vienotas metodoloģijas. Pretējā 

gadījumā mēs nevarētu izdarīt 
vispārinājumus un salīdzināju
mus, j o statistiskās novērošanas 
vienību ir ļoti daudz. Tagad ap
strādāt daudzpusīgo informāciju, 
kā ar i nodrošināt tās operativi
tāti palīdz skaitļošanas tehnika. 

Statistiku apgū9t visi ekono
misti. Tās pamatus studē ģeo
grāf i , sociologi, nākamie dabas 
zinātņu speciālisti. Bet v ienīgā 
augstskola mūsu republikā, kur 
gatavo augstākās kvalif ikācijas 
speciālistus — statistiķus, ir Lat
vijas Universitāte. Iepriekšējo 
gadu absolventi strādā Valsts 
statistikas komitejas sistēmā, 
skaitļošanas centros, zinātniskās 
pētniecības iestādēs, kā arī da
žādu nozaru uzņēmumos un ie
stādēs. 

A. K R Ū M I Ņ A 

V A D Ī B A S U N E K N O M I S K A S I N F O R M Ā T I K A S F A K U L T Ā T E 

MENEDŽERI, BIZNESMEŅI... 
Sabiedriskās ražošanas radikā

lā reforma aizvirza nepieciešamī
bu pēc jaunām saimniekošanas 
metodēm, t. 1., pēc tādām meto
dēm, kas nodrošinātu sekmīgu 
Latvi jas Republikas, Latvijas jeb
kura uzņēmuma patstāvību savā 
saimnieciskajā darbībā, kas vei
dotu pareizas tirgus attiecības 
starp valstīm, starp uzņēmumiem. 
So uzdevumu atrisināt palīdzēs 
speciālisti, kurus gatavo L U Va
dības un ekonomiskās informāti
kas ( V E I ) fakultāte. Fakultāte ar 
nākošo mācību gadu gatavos spe
ciālistus četrās specialitātēs. Di
vas no šīm specialitātēm ir jau 
pazīstamas, t. i., E K O N O M I S K A 
I N F O R M Ā T I K A U N A U T O M A 
T I Z Ē T A S V A D Ī B A S S I S T Ē M A S 
( E I A V S ) un E K O N O M I S K A 
K I B E R N Ē T I K A . 

E I A V S specialitāte gatavo inže
nierus ekonomistus, kuru uzde
vums ir sagatavot, organizēt un 
vadīt ekonomiskās informācijas 
apstrādāšanu ar skaitļotājiem 
gan uzņēmumos, gan nozaru 
skaitļošanas centros, gan ari zi
nātniski pētnieciskos Institūtos. 
Tas nozīmē, ka minētās speciali
tātes beidzēji nodarbojas ar pro
grammēšanas, projektēšanas un 
administrēšanas jautājumiem. 

Savukārt E K O N O M I S K A S KI 
B E R N Ē T I K A S specialitāte gata
vo ekonomistus matemātiķus plā
nošanas, analītiskam, organizato
riskam, vadošam un zinātniskam 
darbam dažādās tautas saimnie
cības nozarēs, specialitāšu bei
dzēji prot lietot ekonomiski ma
temātiskās metodes nozaru, apvie
nību un uzņēmumu ekonomiskās 
darbības plānošanā, analizē un 
pārvaldes sistēmu pilnveidošanā. 

Un beidzot par divām jaunām 
specialitātēm, t. i., R A Ž O Š A N A S 
E K O N O M I K A U N V A D Ī B A 
( ī R E V ) un S T A R P T A U T I S K A S 
E K O N O M I S K A S A T T I E C Ī B A S 
( S E A ) . 

R E V specialitāte gatavo mene
džerus (ar ierakstu diplomā inže
nieris ekonomists), kas labi pār-
zin modernās ražošanas vadības 
un organizācijas metodes, sociālo 
psiholoģiju, spēļu teoriju, ārējo 
sakaru organizāciju, prot pielie
tot praktiskā darbā ekonomiski 
matemātiskās metodes, orgtehni
ku, skaitļošanas tehniku. Pēc stu
dijām var strādāt par ekonomis
tiem vai ekonomiskā dienesta va
dītājiem uzņēmumos, iestādēs. 

S E A specialitātes uzdevums 
ir sagatavot biznesmeņus, kuri labi 

pārvalda pasaules ekonomikas 
jautājumus, orientējas ārējo eko
nomisko sakaru vadībā un starp
tautiskās ekonomiskās attiecībās. 
Pēc studijām jaunie ekonomisti 
biznesmeņi var strādāt uzņēmu
mos, kas ieinteresēti ārējo saka
ru organizēšanā. 

Jebkuras specialitātes mācību 
plānā liela vieta atvēlēta svešva
lodām, jo pasaules valodas (an
g ļu) apguve paver ceļu uz Eiro
pas un Amerikas augstskolām sa
vu zināšanu pilnveidošanai, kā arī 
Latvijas atgriešanai Eiropas ap
ritē. 

Fakultātē darbojas menedžeru 
kursi, tie paredzēti galvenokārt 
E I A V S un ekonomiskās kibernē
tikas specialitātes studentiem. 
Kursos republikas un ārzemju la
bāko speciālistu vadībā studenti 
apgūst vadītāja darbam nepiecie
šamas iemaņas. 

VE I fakultātē darbojas studen
tu zinātniskā biedrība, kurā stu
denti veic kopīgu zinātniski pēt
niecisko darbu ar att iecīgo ka
tedru pasniedzējiem. 

Mācību un zinātniskajā darbā 
fakultāte sadarbojas ar P S R S 
augstskolām, ar Rietumu un Aus
trumeiropas augstskolām. 

SILVIJA D R E I M A N E , 
E I A V S katedras vec. 

pasniedzēja 
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Ģ E O G R Ā F I J A S F A K U L T Ā T E 

F I N A N S U U N T I R D Z N I E C Ī B A S F A K U L T Ā T E 

Nauda un prece... 
Nauda radās, kad c i lvēkiem nepieciešamos materiālos labumus sā

ka izgatavot speciāli pārdošanai. Izveidojās sabiedriskas attiecības, 
kurās naudas īpašnieks iegādājās viņam .nepieciešamās preces no to 
ražotāja. A r laiku ražotājiem nebija ' i zdev īg i nodarboties ar saražotā 
realizāciju. Notika dartba dalīšana un daži sāka nodarboties-ar starp
niecību, t. i., t irdzniecību. Preču ražošana ir cieši saisi.ua ar naudas 
apgrozību: naudas izgatavošana, preču realizācijas rezuītata iegūto 
l īdzekļu sadansana un mērķtiecīga izlietošana, naudas līdzekļu aiz
ņemšanās un atdošana. Pal iel inoties naudas apgrozibai KĻUVU nepie 
ciešami speciāli darbinieki — finansisti un bauKu uaromieKi. 

Sadien viņiem ir grūts un svarīgs uzdevums — iai raoitu patstā
v īgu Latvi jas ekonomiku — darba apjoms un saturs, šodien, kad 
realizējam ekonomisko neatkarību, ir būtiski izmainī j ies. 

Precu sadales vietā jāve ido brīvas tirgus attiecības, p i e kam, šī 
brīva tirdzniecība jāve ido ne tikai Latvi jā, bet arī ar citām val
stīm. Jārada jauna naudas sistēma, jāatjauno naudas stabilitāte un 
preču pirktspēja, jāpārve ido kredīta sistēma un jaļpilnveido banku 
darbs, jānodrošina katrs valsts varas un pārva.aes orgāns ar siaonu 
naudas l īdzekļu fondu, jā i zve ido jauna nodokļu sisituna, Kuras pa
matā būtu Latv i jas saimniecības īpatnības un iutereses. 

So uzdevumu veikšanai nepieciešami augsti kvaiuicēt i speciālisti. 
Tirdzniecības un naudas apgrozības s ierā taaus gatavo linal L A I vi
jas Universitātes Finansu un tirdzniecības iaituitaie. i ā s pasniedzēji 
ir sākuši pārkārtot studentu mācību un zinātnisko darbu la, iai stu
dentu zināšanu l īmenis dotu iespēju v iņ iem soKinīgi rosināt Latvi jas 
ekonomiskās neatkarības jautājumus. Fakultāte ga .avo jam ekonomis
tus un prečziņus šādās specialitātēs: finansu un jsjedina, tirdzniecības 
un sabiedriskas ēdināšanas ekonomika un vadība, parūkas produkta 
un nepārtikas prečzinība. 

Finansu special izācijas absolventi pēc Universitātes beigšanas var 
strādāt jebkurā .uzņēmumā, iestādē vai organizācija,, kur a.oiiek nau
das ieņēmumu dalīšana un līdzekļu fondu veidošana un izlietošana. 

Finansu iestāžu darbiniekiem jāpārzina visa vaists tautsaimniecī
ba, jānodrošina ar naudas l īdzekļ iem visus vaists organizētos pasā
kumus, jānosaka budžeta ieņēmumi un izdevumi, un jāseko līdzekļu 
l ikumīgai un racionālai izlietošanai. Galvena prasība — iejusties 
valsts Kases pārzinātāja lomā. 

Finansistiem apdrošināšanas organizāci jās jāorganizē mantas un 
personu ob l igāto un br īvprāt īgo apdrošināšanu, jānosaka zaudējumi 
un Jāizmaksā to atl īdzība. Galvena prasība — darbiniekam jābūt 
labām organizatora spējām. 

Kredī ta specializācijas absolventi pēc Universitātes beigšanas 
strādā bankās, kur viņu galvenais pienākums ir 'noformēt naudas II 
dzekļiu aizdevumus organizāci jām un pilsoņiem, kā ar ī sekot to at
maksai. Seit galvenā prasloa — precizitāte darbā. 

Tirdzniec ība ir starpposms starp ražotajiem un patērētājiem. Ie
dzīvotāju apgādes l īmenis lielā mērā ir atkarīgs no tirdzniecības or
ganizāci jas ietekmes uz ražošanas sfēru un no tās saņemto preču sa
dalīšanas starp tirdzniecības organizāci jām. 

Tirdzniecības un sabiedriskās ēdināšanas ekonomikas un vadības 
speciālisti pēc augstskolas beigšanas strādā tirdzniecības organizāci-
jos par ekonomistiem, organizāciju un struktūrvienību vadītāj iem un 
vietniekiem, bet prečziņi strādā arī par instruktoriem, ekspertiem, 
inspektoriem utt. Ekonomistu un prečziņu pienākums ir studēt pir
cēju pieprasījumu, dot pasūtījumus rūpniecībai, racionāl i izveidot 
t irdzniecības tīklu, pārbaudīt saņemto preču kvalitāti. Galvenā pra
sība — godīgums, j o Mēļākā darbinieku daļa ir saistīta ar preču ma
teriālo vērt ību saglabāšanas atbildību. 

B. S T R A U K S 

Finansu un tirdzniecības fakultātē nākamajā mācību gadā plāno
jam uzņemt: > 

Finansu un kredīta specialitātē 30 studentu dienas nodaļā ar lat
viešu apmācības valodu, bet 15 latviešu un 15 krievu studentus ne
klāt ienes nodaļā; 

t irdzniecības un sabiedriskās ēdināšanas ekonomiku un vadību 
latviski mācīsies 20 studenti dienas, 25 — vakara, bet 13 neklātie
nes nodaļā, kā arī 12 neklātienes nodaļā ar krievu mācību valodu; 

pārt ikas produktu prečzinību apgūs 25 studenti dienas, bet 13 — 
neklātienes latviešu, kā ar ī 12 — neklātienes krievu grupā; 

toties nepārtikas preču prečzinību mācīsies 13 studenti latviešu 
vakara nodaļā, 12 krievu studenti vakara nodaļā un pa 25 katras 
apmācību valodas studentu neklātienē. 

Jūs gaida . . . Jauno finansistu skola 

Nodarbības notiks Finansu un tirdzniecības fakultātes telpās As
pazi jas bulvārī 5, 503 . aud. pl. 15.00 

17. martā, 11. mai jā , 28. jūnijā 

Reģistrāci ja pirms nodarbības sākuma. Izziņas pa telefonu 
224055. 

TADI NU MES ESAM... 
Katrs cilvēks Ir cit iem neiz

protama mīkla un viņa rīcības 
mot īvus dažreiz ir grūt i pare
dzēt un izprast. Tādi esam arī 
mēs, Ģeogrāfi jas fakultātes stu
denti, kuru prāti tiecas uz jau
niem, neizbaudītiem plašumiem. 

Virs galvas man Ir zila debess, 
Zem kājām plašā pasaule. 
P i e vienas rokas ceļasoma, 
P i e otras daiļa meitene. 

Sos ĢEO himnas ceļavārdus 
ņēmām līdzi arī šoreiz — pār
gājienā no Pečortiem līdz Alūk-

J U R I D I S K A F A K U L T Ā T E 

snei, šķērsojot Krievi jas, Igau
nijas un Latvijas robežas. 

Mūsu izvēlētais ceļš sākās no 
P e č o m dzelzceļa stacijas, vis
pirms, protams, apmeklējot klos
teri. 

Septiņu dienu laikā sasnie
dzām Munameģi ( 318 m ) , Apu
ķainu (235 m) , Dēlliņkainu 
(271 m ) . Apukalnā apskatīta 
baznīca atrodas visaugstāk virs 
jūras līmeņa Latvijā. Dēliņkalns, 
savukārt, Ir Alūksnes augstienes 
augstākais paugurs. Apkārtne ir 
ļoti gleznaina. 

Neaizmirstami būs pavadīt ie 
vakari pie ugunskura, ģeogrāfu 
putras, drēbju žāvēšana, kā ar ī 
nodošanās atmiņām par Ģ E O 
tradicionālajiem rudens un pa
vasara raE\]lem pa Latvi jas 
upēm, par L U Veselības dienām 
Apšuciemā. Protams, domās dzī
vojām līdzi arī t iem kursa bied
r iem, kuri la imīgi Jau pārvarē
juši Po lāro Urālu un Ziemeļkau-
kāza plašumus. 

Tādi nu mēs esam un ĢEO 
himnu tālāk nesam: 

Un tā un tā, un tā es klīstu, 
Un tā es mūžam klīdīšu. 
Es miera dz īv i nepazistu, 
Kas laime ir, to nezinu . . . 

I N G A PO ISA , 
Ģeogr. fak. II k. 

Tiem, kas grib kļūt par... 
Tiesiskās valsts pamatu veido

šana ceļā uz Latv i jas valstiskās 
suverenitātes atgūšanu, tās eko
nomiskās patstāvības attīstīšanu 
vairs nav tikai teorētiska ab
strakcija, bet gan pavisam ak
tuāls un reāls šodienas prakses 
uzdevums. Tā īstenošanai mums 
i r vajadzīg i pietiekoši daudz un 
kvalitatīvi sagatavoti juristi. 

Par augstākās kvalifikācijas 
juristu Latvi jā var kļūt, studē
jot tiesību zinātnes Latvi jas Uni
versitātē Juridiskajā fakultātē. 
Otra Augstākā mācību iestāde 
R īgā , kas sagatavo speciālistu 
kadrus tikai Iekšlietu iestāžu va
jadzībām, ir Iekšlietu ministrijas 
Minskas Augstākās milicijas 
akolas Rīgas fakultāte. 

Lai tiesību studijas tuvinātu 
pasaules standartam, pašlaik 
tiek izstrādāta pi lnīgi jauna 
augstākās juridiskās izgl īt ības 
koncepcija Latvi jas Universitā
tē , ievērojot attīstītāko ārvalstu 
ipieredzi. Latvi jas Universitāte 
Juridiskās fakultātes absolven
tiem darbs arī turpmāk būs da
žādās Latviijas tiesību aizsardzī
bas" iestādēs — tiesās, prokura
tūrās, advokatūrā, notariātā, 
Iekšlietu iestādēs, valsts pārval
des un pašvaldības iestādēs, kā 
ar ī jebkurā saimnieciskā, sabied
riskā organizāci jā. Nedrīkstam 
aizmirst juristu lomu ārējo eko
nomisko sakaru un, protams, arī 
diplomātiskajā dienestā. 

Domājams, ka šogad, kā tas 
Latvi jas Universitātē tradicionā

li ir ik gadus, interese par juris
prudenci kā vienu no vēsturiski 
vissenākajām zinātnēm būs lie
la. Pēdējos gados dienas nodaļā 
ir aptuveni 4 — 5 kandidāti uz 
vienu vietu. Tāpēc tiem. kas iz
vēlējušies studēt tiesību zinātnes 
Latvijas Universitātē ir de r ī g i , 
ievērot principiāli jauno uzņem
šanas kārtību LU Juridiskajā fa
kultātē. Bez. Uzņemšanas notei
kumiem Latvijas P S R Augstā
kajās mācību iestādēs, kas bija 
publicēti laikraksta « I z g l ī t ī b a » 
1990. gada janvārī varu pa
skaidrot, ka L U Juridiskajā fa
kultātē 1990. gadā studentus 
uzņems dienas, vakara un ne
klātienes nodaļā, kurās katrā 
būs grupas ar latviešu un krie
vu mācību valodu. Visās nodaļās 
uzņems tikai Latvijas P S R pat
stāvīgi pierakstītos iedzīvotājus, 
ar v idējo izglītību un neatkarīgi 
no dzimuma, tautības, sociālā 
stāvokļa utt. Saskaņā ar L P S R 
Ministru Padomes lēmumu spe
ciālu studentu grupu ar latviešu 
mācību valodu papildus uzņems 
Iekšlietu Iestāžu kadru — iz
meklētāju sagatavošanai (šo ref
lektantu kontingentu komplektēs 
Iekšlietu ministrija, tāpēc tiem, 
kas vēlas studēt šajā grupā, gal
venokārt vīriešiem pēc obl igātā 
kara dienesta, jāgriežas rajonu 
un pilsētu Iekšlietu iestādēs. 

Uzņemšana L U Juridiskajā fa
kultātē notiks konkursa kārtībā 
pēc iegūto punktu skaita: 

1) no vidējās izgl ī t ības doku
menta atzīmēm latviešu valodā 

un literatūrā (grupās ar krievu 
mācību valodu krievu valodā un 
l iteratūrā) — maksimālais pun
ktu skaits 10; 

2) no iestāj pārbaudi jumos ie
gūtā punktu skaita: 

a ) rakstveida eksāmenā par 
sabiedriski politisku tematu sa
karā ar izvēlēto specialitāti — 
maksimālais punktu skaits 10, 

b ) mutvārdu eksāmenā valsts 
un tiesību pamatos — maksimā
lais punktu skaits — 5, 

3 ) personām, kas stājas gru
pās ar krievu mācību valodu i e 
vērojot, ka visiem absolventiem 
būs darbs Latv i jā un tātad jāzi
na valsts valoda, paredzēts Ie
stājpārbaudījums latviešu va
lodā. 

Galvenais, jeb profilējošais Ie
stājpārbaudījums ir minētais 
rakstveida eksāmens, pēc kura 
jānosaka paši spēj īgākie, patstā
v īg i domājošie pretendenti tiesī
bu zinātņu studijām. Sajā rakstu 
darbā katram reflektantam būs 
iespējams kompleksi parādīt sa
vas zināšanas, inteliģenci, izman
tojot kā zināšanas latviešu, krie
vu, pasaules literatūrā, tā arī 
vēsturē, politikā, ekonomikā, 
ekoloģi jā utt., priekšstatus par 
savu izvē lēto specialitāti. 

Jaunieši! Gaidām Jūs Latvi
jas Universitātes Juridiskajā fa
kultātē un labas sekmes visiem, 
kas vēlas studēt tiesību zinātnes. 

J. V Ē B E R S , 
Juridiskās fakultātes 

dekāns, profesor 

http://saisi.ua


UÍHVER/ITHTE/ AVĪZE 

V E S T U R E S U N FILOZOFIJAS F A K U L T Ā T E 

Профессии историка, философа 
и социолога сочетают в себе труд 
ученого и педагога и потому тре

буют от людей определенных ка

честв и способностей: предраспо

ложенности к педагогическому тру

ду, научноисследовательской ра

боте, работе с людьми. Несмотря 
на кажущиеся различия, в этих 
профессиях много общего. Историк 
не просто восстанавливает и груп

пирует факты, он ищет объясне

ние, обобщает, устанавливает при

чинноследственные связи между 
событиями прошлого и настояще

го, прогнозирует будущее. Фило

софская мысль — тоже как бы 
разведка будущего, однако иду

щая впереди конкретного знания. 
Но она может быть и разведкой 
прошлого, разведкой настоящего, 
когда нет полной картины того и 
другого. Работа философа — это 
мировоззренческое осознание, ос

мысление процессов, происходящих 
в природе, обществе, самом созна

нии человека. Выбирая наши про

фессии, человек должен быть уве

рен, что всю жизнь будет много 
читать и многое хранить в памяти, 
интересоваться достижениями дру

гих общественных наук, литерату

рой, искусством; одним словом, 
станет высокоэрудированным че

ловеком. 

Историкофилософский факуль

тет в 1990 г. набирает студентов 
по следующим специальностям: 

История — на дневное отделе

ние — 50 человек (латышский 
язык обучения); 

вечернее отделение — 25 че

ловек (русский язык обучения); 

заочное отделение — 25 + 25 
человек (латышский и русский 
языки обучения). 

Философия — на дневное отде

ление — 20 человек (Латышский 
язык обучения). 

Социология — на дневное отде

ление — 15 человек (латышский 
язык обучения). 

Поступающие на специальность 
«история» сдают два вступитель

ных экзамена: 1) история — уст

но (оценка по 10балльной систе

ме) ; 

2) иностранный язык — устно 
(оценка по 5балльной системе). 

Третий показатель, который сум

мируется с полученными на всту

пительных экзаменах результата

ми, — оценки по родному языку и 
литературе, взятые из представ

ленного абитуриентом в приемную 
комиссию аттестата о среднем об

разовании. 

Поступающие на специальность 
«философия» сдают два вступи

тельных экзамена: 1) обществове

дение — устно (оценка по 10

балльной системе); 

2) иностранный язык — уст

но (оценка по 5балльной системе). 

Полученные на вступительных 
экзаменах результаты суммируют

ся с оценками по родному языку 
и литературе, взятыми из пред

ставленного абитуриентом в при

емную комиссию аттестата о 
среднем образовании. 

Поступающие на новую для на

шего факультета, но очень перс

пективную специальность «социо

логия» сдают два вступительных 
экзамена: 

1) обществоведение — устно 
(оценка по 10балльной системе); 

2) математика — письменно 
(оценка по 5балльной системе). 
Полученные на вступительных эк

заменах результаты суммируются 
с оценками по родному языку и 
литературе, взятыми из представ

ленного абитуриентом в приемную 
комиссию аттестата о среднем об

разовании. 

Учитывая, что вступительный эк

замен по истории в этом году сда

ется только на специальности «ис

тория», он разработан по новой 
программе, включающей в себя во

просы по истории Латвии, СССР 
и Всеобщей истории. Более под

робно вы сможете узнать о всту

пительных экзаменах на консуль

тациях, которые будут проводить

ся в мае на нашем факультете по 
адресу: бульв. Бривибас, 32. Ждем 
вас. 

S V E Š V A L O D U F A K U L T Ā T E 

Факультет иностранных языков расположен в новом, специально для 
него и филологического факультета построенном здании по адресу: ул. 
Висвалжа, 4а. 

На факультете работает сильный коллектив преподавателей, многие 
из которых занимаются ма\чной работой, разрабатывают пособия, 
пишут учебники. К несомненным достоинствам обучения следует от

нести то, что многие предметы — такие, как теоретическая грамма

тика, фонетика, языкознание, зарубежная литература, — нам читают 
на иностранном языке. Создавая немалые трудности, такой подход 
предполагает высокий уровень языковой подготовки даже для заочни

ков. 
Студенты дневного отделения периодически проходят переводческую 

и педагогическую практиру, а вечерники и заочники за все 6 лет лишь 
месяц работают преподавателями в школе. Многие студентызаочники 
живут вне Риги и непосредственно с преподавателями занимаются 
лишь во время зимней и летней сессии, то есть менее 2 меояцев в 
учеоном году. Говорить же об участии заочников в общественной жиз

ни факультета и университета не приходится. 
О перспективах. Многие заочники после окончания учебы станут 

учителями — хотя более логичной была бы подготовка учителей на 
педагогическом факультете. В связи с расширением экономической, а 
отчасти и политической самостоятельности Латвии сейчас резко возрос 
спрос на специалистовпереводчиков, в том числе технического профи

ля. И поскольку ни один вуз республики, кроме нашего, их больше не 
готовит, вызывает сожаление факт, что изменения не отразились ни в 
учебных планах, ни в программах. Реальность такова, что большинст

во специалистов с дипломом филолога по своей специальности не ра

ботает — то есть филологической наукой не занимается. Помоему, 
узкая специализация, введение факультативных курсов для желаю

щих заниматься различными видами перевода, факультативное препо

давание других иностранных языков, использование новых методик и 
действительное внедрение I C O , пусть не бесплатное, помогли бы мно

гим определиться в круге профессиональных интересов. Прнобретеляе 
практических знаний при сбалансированном учебном плане не должно 
отражаться на теоретической подготовке выпускников, однако это 
даст возможность выбора между научной работой, которой в силу 
различных обстоятельств занимаются очень немногие, и практической 
деятельностью: ею сможет заняться большинство. И отойдет в прош

лое сознание собственной профессиональной ненужности и напрасно 
потраченного в погоне за дипломом времени. 

Андрей МАЛЬЦЕВ, 
студент 6 курса заочного отделения. 

F I Z I K A S U N M A T E M Ā T I K A S F A K U L T Ā T E 

FIZMATI ŠODIEN, RIT 
Fizikas um matemātikas fakul

tāte ar (pašreizējo nosaukumu 
pastāv kopš 1940. gada. Taču 
fiziķus un matemātiķus Latvi jas 
skolām, zinātnei um saimniecī
bai gatavo ja jau kopš 1919. ga
da Latv i jas Universitātes Mate
mātikas .un dabaszinātņu fakul
tāte. Pašreizējā fakultāte, kuras 
centrs 4r Universitātes galvenās 
ēkas trešajā stāvā pēdējos des
mit gados ir sagatavojusi apmē
ram 100 jaunos speciālistus. 
Pašlaik fakultātē dienas nodala 
mācās apmēram 1000 studenti. 
KopiL_1971. gada fakultātē stu
denti apgūst ne tikai fiziku un 
matemātiku. Lietišķās matemāti
kas speciaMtātes Ietvaros _ t ie , 
kuri gnlb profesionāli strādāt ar 
mūsdienai skaitļojamo tehniku, 
apgūst šim darbam nepiecieša
mās teorētiskās zināšanas lun 
praktiskās iemaņas. 

1990. gadā Fizikas un mate
mātikas fakultātes dienas nodaļā 
uzņemsim 200 jaunas studentus: 

fizikas specialitātē: ar latviešu 
mācībvalodu 25 , ar krievu mā
cībvalodu 25; 

f iz ikas pedagoģi jas specialitā
tē: latviešu valodas plūsmā 13, 
krievu valodas plūsmā 12: 

matemātikas specialitātē lat
viešu plūsmā 25; 

matemātikas pedagoģi jas spe
cialitātē latviešu plūsmā 25; 

l ietišķās matemātikas specia
l itātē latviešu plūsmā 50, krie
vu plūsmā 25. 

Bez tam 25 studentus uzņem
sim fizikas specialitātes vakara 
nodaļā un 25 matemātikas spe
cialitātes neklātienes nodaļā. 

Mūsdienu grūtajos ekonomis
kajos apstākļos jāatzīst, ka pēc 
augstskolas beigšanas sociāli 
v isvairāk nodrošinātie ir peda
goģ isko grupu absolventi. La i 
nodrošinātu paaudžu nomaiņu 
skolās, mūsu jaunie pedagogi 
šobrīd i r vajadzīg i un vismaz 
lauku skolās t iek apgādāti ar ī 
ar dz īvokļ iem. V i en ī g i fizikas 
pedagoģijas krievu plūsmā esam 
spiesti pieņemt reflektantus ti
ka i no R īgas un tās tuvākās ap
kārtnes — citur republikā šāda 
prof i la speciālistus nodrošina 
D P I . 

Pā rē j o specialitāšu absolven
tiem — f iz iķiem .inženieriem un 
potenciāliem zinātniekiem, mate
mātiķiem modelētāj iem un teo
rēt iķ iem kā arī informātiķiem, 
elektronskaltļotāju speciālistiem 
— lielais vairums Iespējamo 
darba vietu i r R īgā . fāīs darba 
vietas ir rūpnīcās, skaitļošanas 

centros, Zinātņu Akadēmijas un 
ar ī dažādos aitu profilu institū
tos. Sados apstākļos par savu 
nākamo dz īves vietu būs jārūpē
jas pašiem. Protams, sakarā ar 
personado skaitļotāju izplatīša
nos arī laukos, rodas vajadzība 
pec mūsu absolventiem ar ī tur, 
taču šis process nav pārāk ātrs. 

Labi būtu, ja, nākot uz Uni
versitāti, Jūs jau zinātu, ja ne 
tieši, kurā vietā jūs strādāsit, 
vismaz, kur, kādu darbu jūs gr i
bētu strādāt. Tas piešķirtu jūsu 
zināšanu apguves procesam, stu
diju darbam daudz lielāku mērķ
tiecību. Fakulltāte no savas pu
ses g r ib dot Jums me tikai fun
damentālo f iziķa, matemātiķa 
vai informātika izgl ī t ību. Atbi l
stoši jūsu interesēm mēs gr ibam 
pēc specialitātes obligātā mini
muma apgūšanas jums dot ar ī 
i zvē les iespējas. Daļēj i to jau 
tagad nodrošina izvērsts speciā
lo priekšmetu cikls. Speciālo 
priekšmetu mācīšanā Iesaistās 
vadošie republikas zinātnieki no 
Zinātņu Akadēmi jas un no fa
kultātes zinātniskajām iestādēm 
— Cietvieiu fizikas institūta un 
L U Skaitļošanas Centra. 

Lie la bagātība, ko var iegūt 
fizmatos, i r loģiski sakārtota do
māšanas sistēma. S ī organizētā 
domāšana kopā ar plašām, apzi
n ī g i iegūtām zināšanām veidos 
jūs par mūsu zemei tik nepiecie
šamu speciālistu. 

Zināšanas, kas Baltija 

nepieciešamas 
Latvi jā ir senas valodu mācīšanas tradīcijas. T o sākumi meklēja

mi 13. gadsimta, kad Rīga kļuva par Hanzas .pilsētu un izveidojās 
cieši sakari ar Rietumeiropas valstīm. Svešvalodu zināšanas Baltijā 
bija absolūti nepieciešamas tās vēstures peripeti jās. 

Svešvalodu fakultāte Izveidota 1964. gadā un gatavo plaša pro
fila speciālistus: f i lologus, pedagogus, un tulkus. Dienas nodaļā an
gļu un vācu specialitātē mācības notiek ar pedagoģisku iev i rz i (sti
pendija 5 0 — 7 0 rb ļ . ) , un fakultātes beidzēji iegūst f i lologa un peda
goga kval i f ikāci ju. Vakara nodaļas studenti var iegūt ari tulka kva
lifikāciju. Absolventi , kuri studiju laikā beiguši gidu kursus, un 
kuriem ir pieredze darba ar ārzemniekiem, tiek norīkoti darbā « In -
tūristā», «Sputņ ikā » vai citās organizācijas. Fakultātes beidzēj i strā
dā ari masu informācijas līdzekļos, redakcijās, zinātniskās iestādēs, 
republikas uzņēmumos, bibliotēkās, muitā un visur tur, kur vajadzī
gas svešvalodu, literatūras un kultūras zināšanas. Tomēr īpaši liels 
pieprasījums pēc fakultātes absolventiem ir lauku rajonu skolās. 

Laikā, kad pieaug humanlzācijas loma visās dzīves sfērās, un sa
kari ar ārzemēm paplašinās, pieprasījums pēc svešvalodu zinātājiem 
aug. L īdz ar to arī palielinās konkurss. Tā, piemēram, 1989 .—90 . 
m. g. uz 8 v ietām vācu valodas dienas nodaļā, latviešu plūsmā bija 
pieteikušies 32 reflektanti, no kuriem 7 beiguši vidusskolu ar zelta 
vai sudraba medaļu. Seši no viņiem iestāj eksāmenus svešvalodā no
kārtoja teicami un no pārēj iem pārbaudījumiem tika atbrīvoti. Tādēļ 
konkurss uz atlikušajām divām vietām bija ārkārtīgi liels. 

Jāatzīmē, ka ar 1989. — 9 0 . m. g. reflektanti, kuri nav izturējuši 
konkursu, var kļūt attiecīgās specialitātes studenti, ja samaksās mā
cību maksu 3000 rbļ. gadā. 

Daļa skolu absolventu savu vēlēšanos studēt svešvalodas nesaista 
ar _profesionāliem mērķiem. Rezultātā katru gadu Svešvalodu fakul
tātē atskaita 6 — 8 % dienas un 11 — 13% vakara nodaļas studentu. 
Tādēļ gribētos atgādināt, ka svešvalodas var apgūt arī dažādu līme
ņu kursos, nesaistot sevi ar kādu noteiktu profesiju. 

V. J A N S O N E 
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BIOLOĢIJAS F A K U L T Ā T E 

Pari visam — dzīvība 
Mūsu fakultātei Ir dzīv ības 

vārds (bios — dzīv ība, g r l eķ . ) . 
Tādēļ nav nejaušība, ka Bioloģi
jas fakultāte Universitātē Ir vie
na no labākajām. Mūsuprāt, tā 
ir pati labākā visā Pasaulē! 

Bioloģi jas studentu galvenais 
darbošanās objekts ir dzīvi or
ganismi — augi. dz īvnieki , sē
nes, baktērijas un ap tiem nori
tošie dzīv ības procesi. Tādēļ 
mēs iemīļojam botāniku, zoolo
ģiju, mikrobioloģi ju, gan augu. 
gan ci lvēka f iz ioloģi ju, ģenēti
ku, bioķīmiju. Sie izziņas pro
cesi sākas jau šūnu un molekulu 
l īmenī (citoloģija, molekulārā 
b io loģ i ja ) . 

P E D A G O Ģ I J A S F A K U L T Ā T E 

Taču topošo biologu darbs 
iziet tālu no fakultātes robežām. 
Te jāmin romantiskās lauku 
prakses botānikā un zooloģi jā, 
sākot ar pirmajiem kursiem. Tā
lāk seko ražošanas, aroda un 
citas prakses vecākajos kursos. 
Kur tad vēl ekspedīcijas uz tā
lām ģeogrāf iskām zonām, gan 
tepat Latvi jā, gan ārzemēs! 

Pār i visam un ciešā saistībā 
— D A B A S A I Z S A R D Z Ī B A . MI 
ļie dabas draugi, mēs jūs gai
dām L U Bioloģijas fakultātē! 

Profesors 

V. L A N G E N F E L D S 

«DARBMAČI» 
Pedagoģ i jas fakultātes darb

mācības specialitātē iegūtās zi
nāšanas ļauj absolventiem strā
dāt par darbmācības, rasēšanas 
un tēlotājas mākslas pasniedzē
j iem, vadīt keramikas, ādas ap
strādes, grāmatsiešanas, aušanas 
pulciņus, kā arī izpildīt skolas 
saimniecības pārziņa pienāku
mus, kas vairāk piemērots zē
niem. 

Izvēle plaša, darbs interesants, 
bet iestājeksāmeni specifiski un 
konkurss liels. 1989. gadā spe
cialitātē 03.02. — «Darbmācī
ba » meitenēm konkurss bija 
9,45 Iesniegumi uz vienu vietu, 
zēniem — 4,72 uz vietu. Iestāj
eksāmeni ir āķīgi . Rasēšanas ek
sāmenā, detaļai, kurai doti d iv i 
skati, jākonstruē trešais skats, 
savienojot to ar gr iezumu. Gal
venajā skatā jāizpilda detaļas 
pilnais griezums, jā iz l iek detaļu 
noteicošie izmēri. Pēc dotā rasē-
iuma Jākonstruē detaļas uzskatā
mais attēls taisnleņķa izometrijā 
ar 1/4 daļas izgr iezumu. 

Tēlotājā mākslā ar zīmuli jā
izpilda triju ģeometrisku figūru 
uzbūves zīmējums ar toņa 
lietojumu apjoma un plakņu 
raksturojumam un ar guašu vai 
tempera krāsām uzgleznot lokā

lo krāsu attiecības divu priekš
metu klusajai dabai. 

Darbmācībā meitenēm jāprot 
adīt vienkrāsainos, daudzkrāsai
nos, mežģlņadījumus, kaklautu, 
īsās zeķes, dūraiņus, cepuri. Jā

prot tamborēt gludais, r ievai
nais, stabiņu tamborējums, da
žādi priekšmeti. Šūšanā jāzin 
priekšauta, svārku, blūzes, ves
tes, kleitas tapšanas process, 
izstrādājumu modelēšana, mēru 
noņemšana, šujmašīnu mehānis
mi, jēdziens par modi, modelētā
ju un tērpu. Izšūšanā Jāzin pa-
matraksti. raksturīgākie latviešu 
tautas ornamenti un to lieto
jums. 

Meitenēm ir jābūt arī ļoti la
bām kuHnārēm. jāzin pārtikas 
produktu klasifikācija, ķīmis
kais sastāvs, termiskās apstrādes 
veidi, uzturlīdzekļu uzglabāša
nas veidi, auksto, karsto, saldo 
ēdienu un dzērienu gatavošana. 

Tātad meitenēm ir jābūt čak
lām un talantīgām, lai cerības 
iestāties specialitātē 03.02. — 
«Darbmāc ība» piepildītos. 

Sīkāk iepazīties ar iestāj pār-

baudījaimiem palīdzēs brošūra 
«Metodiskas rekomendācijas ref
lektantiem specialitātē Nr . 
0 3 . 0 2 , 1 9 9 0 j g . » . 

Iestājeksāmena «Darbmācī
ba» daļu zēniem veido kinemā
tikas teksta uzdevums, konstruk
cijas uzdevums ar ģeometrijas 
terminiem un teksta uzdevums 
ar procentu aprēķiniem. 

Ja gribat kļūt par cilvēku dvēseļu inženieri... 
tad varat mēģināt iestāties L U 
Pedagoģ i jas fakultātē un apgūt 
pedagoģi jas un psiholoģijas spe-
oialitāti. Šogad tāpat kā pagā

jušajā gadā mēs uzņemsim šajā 
jaunajā specialitātē, kādas līdz 
šim mūsu republikā nebija, 25 
studentus dienas nodaļā ar lat-

* Pedagoģijas fakultātē fotografēja R. Lapkovskis. 

viešu mācību valodu uz vidējās 
izgl īt ības bāzes un 25 studentus 
neklātienes nodaļā (13 — ar lat
viešu mācību valodu, 12 — ar 
kr ievu mācību valodu) uz jau 
esošās augstākās pedagoģiskās 
izglīt ības bāzes ar stāžu specia
litātē otras augstākās izgl īt ības 
iegūšanai pēc saīsinātā mācību 
plāna. 

§ I s specialitātes studenti tiks 
sagatavoti audzināšanas darbam, 
psihoprofLlalkses darbam, psiho-
diagnostikas, psihokorekcijas, 
proforttentācijas darbam, priekš
metu cikla «C i l v ēks un sabiedrī
b a » mācīšanai mūsu republikas 
visdažādākajās mācību un audzi
nāšanas iestādēs. Nākotnes izglī
tības sistēmā savu noteiktu, sva
r īgu vietu jāieņem izvērstam 
dienestam kā tas ir visās attīstī
tajās valstis pasaulē. Mūsu ab
solventi varēs strādāt par skolo
tājiem, klases audzinātājiem, ār
pusklases un ārpusskolas darba 
organizatoriem,- audzinātājiem 
internātā, pagarinātās dienas 
grupā, par ārpusskolas iestāžu 
pulciņu, sekciju vadītājiem, par 
psiholoģiskā dienesta darbinie
kiem, psihologiem. 

Mūsu gatavoto speciālistu pro
fesionālajā darbībā būs nepie
ciešams tādu personības īpašību 
kopums kā atbilstošas morālās 
un vērtīhu orientācijas, interese 

un mīlestība pret bērniem, aiz
raušanās ar pedagoģisko darbu, 
psiholoģiskais vērt īgums, peda
goģiskais takts, pedagoģiskā iz
tēle, taisnīgums, mērķtiecība, 
neatlaidība, prasīgums, savaldī
ba, spēja sevi objektīvi novēr
tēt, individuālā aktivitāte, kā 
arī tādas nozīmīgas vispārcil
vēciskās īpašības kā plašs re 
dzesloks un zināšanas, augsts 
kultūras un audzināšanas l īme
nis, labvēlība, humora izjūta, la
ba runas kultūra, emocionālais 
izteiksmīgums, artisti skums, 
prasme stāstīt un aizraut klausī
tājus, laba gaume u. c. 

Nolūkā kaut daļēji izzināt šo 
īpašību potences, reflektantiem 
tiks organizētas pārrunas. Sīs 
pārrunas skars arī reflektantu 
svešvalodu zināšanas, jo , studē
jot šajā specialitātē, būs nepie
ciešamība iepazīties arī ar ār
zemju autoru darbiem, kas nav 
tulkoti latviešu vai krievu valo
dā. 

Daļu no augstāk minēto ' Īpašī
bu potencēm palīdzēs Izzināt 
v ienīgā iestājeksāmena rezultāti 
— uzrakstītais apcerējums par 
vienu no dotajiem sabiedriski 
politiskajiem tematiem. 

Uzskatu par nepieciešamu brī
dināt jaunās specialitātes intere
sentus, ka, kā jau katru jaunu 
ceļu uzsākot, arī šajā ceļā jums, 
tās organizētāj iem, ir jau rinda 
apjaustu šķēršļu un grūtību un, 
droši vien, ne mazums neapjaus
ta atklāsies šī ceļa ciršanas gai
tā. Ceļš uz šis specialitātes ap
guvi nav iesMedēts un gatavs! 
Tas jācērt no jauna un nav iz
slēdzamas kļūdas! Tādēļ — vai 
esat tam gatavi? 

Gaidām stiprākos, izturīgākos 
un nečinkstētājus! 

DZ. A L B R E H T A , 
audzināšanas darba metodikas 

katedras vadītāja 

* Numura izmantotas fotogrāfijas no dažādiem studentu dzīves 

notikumiem: Aristoteļa svētkiem, Fukšu balles, studentu vienību fes

tivāla, fakultāšu dienām. 
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