
 

 

 

 

 

 

 

PIESAKIES STUDIJĀM DĀNIJĀ VAI NĪDERLANDĒ! 

⊕ Piesakies studijām Dānijā līdz 10. martam! 

⊕ Piesakies studijām Nīderlandē līdz 10. martam! Uzmanību! 
Dažām studiju programmām Nīderlandē pieteikšanās termiņš ir vēlāk, taču 

dažām, piemēram, Fizioterapijas programmām pieteikšanās termiņš ir 

ātrāk nekā 10. martā! 

⊕ Rēķinies, ka paies kāds laiks, lai nokārtotu visu nepieciešamo, 
tāpēc sāc gatavot pieteikumu jau tagad! 

⊕ Jo ātrāk pieteiksies studijām, jo ātrāk vari gaidīt rezultātus!  

⊕ Mūsu partneraugstskolas Dānijā un to piedāvātās studiju programmas vari apskatīt šeit: 
www.dreamfoundation.eu/institutions#DK. 

⊕ Mūsu partneraugstskolas Nīderlandē un to piedāvātās studiju programmas vari apskatīt šeit: 
http://dreamfoundation.eu/institutions#NL. 

 

 ANGĻU VALODAS TESTS 

⊕ TESA – Dream Foundation studentu vajadzībām īpaši 
izstrādāts angļu valodas tests. 

⊕ Testam ir 4 daļas: eseja, gramatika, klausīšanās un 

intervija.  

⊕ Testa cena ir 25 €. 

⊕ Testu atzīst vairākas mūsu sadarbības augstskolas, 
tostarp lielākā daļa augstskolu Dānijā. Pārbaudi, vai 

augstskola pieņem TESA (Dream Foundation language 

test) rezultātus šeit: 
https://dreamfoundation.eu/institutions/metrics. 

⊕ Šobrīd iespējams reģistrēties TESA testam 2014. gada 15. februārī un 8. martā. 

⊕ Par iespēju kārtot testu citā datumā, lūdzu, raksti uz e-pastu latvia@dreamfoundation.eu. 

⊕ Tā kā vietu skaits ir ierobežots, lūdzu, reģistrējies testam laicīgi mājas lapā 

www.dreamfoundation.eu sadaļā „Kalendārs”! 

DREAM FOUNDATION LATVIJA FEBRUĀRA JAUNUMI 

Pieteikšanās termiņi   TESA angļu valodas tests 

Dream Foundation pasākumi: seminārs, sarunas, izstāde Skola 2014 

  Jauna partneraugstskola: International Business Academy 



APMEKLĒ MŪSU PASĀKUMUS PAR STUDIJĀM  DĀNIJĀ

Atsaucoties uz studētgribētāju lielo interesi par studijām Dānijā, 

atkal rīkojam bezmaksas SEMINĀRU, kurā varēs: 

⊕ uzzināt, kā pieteikties studijām Dānijā; 

⊕ satikt pārstāvjus no University of Southern Denmark un Zealand 

Institute of Business and Technology; 

⊕ noskaidrot atbildes uz jautājumiem par studijām Dānijā. 

KAD? 2014. gada 27. februārī 

CIKOS? Plkst. 17:30 

KUR? Rīgas Ekonomikas augstskolas 311. auditorijā (Strēlnieku ielā 4a) 

! Tā kā vietu skaits seminārā ir ierobežots, aicinām tam savlaicīgi reģistrēties ej.uz/DKsemi. 

Savukārt tos, kas neformālā gaisotnē vēlas uzzināt praktisku informāciju par dzīvi un studijām 

Dānijā, aicinām uz tikšanos ar Lauru, kas ieguvusi AP grādu Business Academy Aarhus. 

Laura dalīsies savā pieredzē, sniegs praktiskus padomus un centīsies atbildēt uz interesentu jautājumiem. 
Tikšanās notiks 18., 22. un 25. februārī plkst. 15:00-18:00 Dream Foundation birojā (Brīvības ielā 85). 

! Tā kā vietu skaits ir ierobežots, lūdzu, piesakies iepriekš šeit: ej.uz/DKinfo. 

Visus interesentus aicinām apmeklēt arī Dream Foundation stendu izstādē Skola 2014 (01.02.-02.03.), kur 

varēs satikt vairāku mūsu sadarbības augstskolu pārstāvjus un studentus un uzzināt vērtīgu informāciju! 

MŪSU JAUNĀ PARTNERAUGSTSKOLA DĀNIJĀ: INTERNATIONAL BUSINESS ACADEMY 

Dream Foundation jaunākā sadarbības augstskola Dānijā ir 
International Business Academy, kas atrodas Koldingā. 
Augstskolā iespējams apgūt studiju programmas uzņēmējdarbības, 

mārketinga, finanšu, multimediju dizaina un citās jomās. 
Plašāku informāciju par augstskolu, programmām un pieteikšanās 
prasībām skaties šeit: 
https://dreamfoundation.eu/institutions/institution/114. 

 

FEBRUĀRA KALENDĀRS 
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