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Padziļinātā
programma
Eiropas
tiesībās un
ekonomikā
RĪGAS JURIDISKĀ
AUGSTSKOLA
Rīgas Juridiskā augstskola (RJA) īsteno vairākus attīstības sadarbības projektus, iepazīstinot studentus ar
dažādām tēmām, tostarp korupcijas novēršanu, labu
pārvaldību, Eiropas tiesībām un ekonomiku.
Padziļinātā 12 nedēļu programma Eiropas tiesībās un
ekonomikā, kuras pamatā ir Latvijas kā Eiropas Savienības (ES) dalībvalsts pieredze, izstrādāta ES kaimiņpolitikas valstu un Centrālāzijas valstu pārstāvjiem.
Tā nodrošina vispusīgu apmācību par ES juridisko,
ekonomisko un politisko darbību.

VALSTS PĀRVALDE, NEVALSTISKĀS
ORGANIZĀCIJAS, AKADĒMISKĀS
INSTITŪCIJAS

Lai nodrošinātu saikni starp teoriju un praksi, mācību
dalībnieki apmeklē arī Latvijas valsts pārvaldes iestādes un dodas nedēļu ilgā mācību braucienā uz Briseli
un Luksemburgu, kur apmeklē ES institūcijas.
Programmas laikā iegūtās zināšanas, iemaņas un pieredzi dalībnieki pēc absolvēšanas var izmantot, pildot
sava amata pienākumus mītnes zemēs, tādējādi sniedzot ieguldījumu attiecīgās partnervalsts attīstībā.

BALTKRIEVIJA

UKRAINA

KAZAHSTĀNA

MOLDOVA

GRUZIJA
ARMĒNIJA

UZBEKISTĀNA
TURKMENISTĀNA
AZERBAIDŽĀNA

TADŽIKISTĀNA

KIRGIZSTĀNA

Kopā ar RJA programmas īstenošanā piedalās mācībspēki no Latvijas Ārpolitikas institūta, Eiropas Publiskās administrācijas institūta, Latvijas Universitātes un
Rīgas Ekonomikas augstskolas.
Viena no programmas aktivitātēm ir absolventu pasākumi, ko rīko gan Rīgā, gan pašu absolventu valstīs.
Šādos pasākumos tiek aicināti piedalīties iepriekšē-

jo programmas sesiju absolventi, lai pastāstītu, kā
programma ietekmējusi viņu karjeru un izaugsmi,
tādējādi motivējot tābrīža dalībniekus.
Kopš pirmās sesijas 2014. gada rudenī padziļināto
programmu absolvējuši 205 dalībnieki no 16 valstīm. 2019. gada absolventu aptaujā 98% ir norādījuši, ka programma sekmēja viņu karjeras attīstību.

Ir nozīmīgi atvest jaunus
un talantīgus cilvēkus no
Centrālās un Austrumu
Eiropas un bijušajām Padomju
Savienības republikām uz
Rīgu, lai iemācītu, kā procesi
notiek Eiropā… Mēs varam
dalīties mūsu vērtībās ar šiem
jaunajiem profesionāļiem, lai
viņi var apgūt demokrātijas,
atvērtības, caurspīdīguma un
cilvēktiesību idejas un vērtības.

Mācību dalībnieki lekcijā.

Programmas dalībnieki.

— Norvēģijas vēstnieks Latvijā
KRISTIANS ĒDEGORS
(KRISTIAN ØDEGAARD)
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