
HZF notikumi simtgades zīmē 



“Ēnu diena” HZF 2019
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“Ēnu diena” HZF 2019



Grāmatas “100 izcili Latvijas aktieri” 
atvēršanas svētki
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Grāmatas “100 izcili Latvijas aktieri” 
atvēršanas svētki
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Ibēristikas un Latīņamerikas studiju centra 
pasniedzēji sveic spāņu valodas konkursa 

vidusskolēniem uzvarētājus
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Latvistikas un baltistikas nodaļas ikgadējā 
ARTURA OZOLA KONFERENCE
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Aspazijas kopoto rakstu krājuma
(10 sējumos) 2. sējuma atvēršanas svētki 
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Izstāde
“Skola 2019” 
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Latviešu literatūras klasiķa un skolotāja 
Augusta Saulieša 150 gadu jubilejas atcerei 

veltīta konference 
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Vidusskolēni pielaiko Humanitāro zinātņu 
fakultātes studentu “kurpes” – LU akcijas

“Studenta kurpēs” ietvarā
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Baltijas universitāšu konferenču tulku programmu 
studentu konference – imitācija (mock conference)
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HZF komanda LU Jauno tehnoloģiju 
un inovāciju dienā
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Atropoloģijas studijām jau desmit gadi!
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Angļu filoloģijas BSP studentu organizētā 
konference “Izglītības izaicinājumi 21. gadsimtā”
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Par jauno HZF dekāni kļūst
profesore Indra Karapetjana
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Grāmatas “Korejiešu valoda latviešiem II” 
atvēršanas svētki
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Itāļu valodas un kultūru studiju centra sadarbībā ar Itālijas 
vēstniecību  organizētā starptautiskā konference “Itālijas 

kultūra Baltijā: vēsture, attiecības, pieejas”
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Pasākumu cikla
“Korejas dienas Latvijā 2019” atklāšana
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Korejiešu valodas runas konkurss
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Studiju noslēguma darbu aizstāvēšana



Vasaras izlaidums
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Vasaras izlaidums



PMSP Rakstiskā tulkošana atkārtoti iekļauta 

sadarbības tīklā “Eiropas maģistrs tulkošanā”
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Āzijas studiju programmas studentes 
starpkultūru integrācijas pasākumā

“Rīsa grauds: Tuvie Austrumi”
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HZF folkloristu ekspedīcija
“Starp Preiļiem un Līvāniem”
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LU Absolventu salidojums Visvalža ielas namā
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Salidojuma koncertā
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Fakultātes dārzā...
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Simtgades kliņģeris
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Atmiņu ugunskura iedegšana
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Sarunas, atmiņas..



Un karaoke garā vakara izskaņā. 
Salidojums aizvadīts godam
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HZF vasaras uzņemšanas komanda
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Jauns sākums: 
Moderno valodu un biznesa studiju 

pirmkursnieki iepazīst fakultāti un cits citu
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Aristoteļa svētki 2019
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Aristoteļa svētki 2019
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Aristoteļa svētki 2019
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Ar daudzveidīgām aktivitātēm aizrit 
Zinātnieku nakts 2019
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Starptautiskā klasiskās filoloģijas 
konferenci Antiquitas Viva (Dzīvā senatne)
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Rakstu krājuma ANTIQUITAS VIVA 5 
atvēršanas svētki
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7. starptautiskā Baltijas studentu konference 
“Tilti Baltijā” (Bridges in the Baltics)
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Darbu sāk Āzijas studiju nodaļas projekts 
“Mazā Āzijas studiju akadēmija” skolēniem 
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Spānijas valsts svētku svinības HZF
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Romānistikas nodaļas kolēģi prezentē LU 
projektu “Latvija Granadā un Granada Latvijā” 

Granadas universitātē Spānijā
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Frankofonijas diena HZF
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Akustiskais dzejas vakars
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Konference “Latviskā identitāte lokālajā kultūrtelpā: 
LU Latgales ekspedīcija 2019”. Konferences viesi -

Saunas etnogrāfiskais ansamblis ‘Naktineica’
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Starptautiska zinātniska konference 
“Krievu literatūra emigrācijā”
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Erasmus+ programmas 

kvalitātes balvu “Spārni 2019” 

iegūst Anglistikas nodaļas 

kolēģu projekts 

“Caurviju prasmju attīstīšana 

zobārstniecībā: satura un valodas 

integrētā apguve”
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Jau ceturto gadu pēc kārtas – ikgadējais 
talantu konkurss “Mans Ķīnas sapnis”
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Romāņu valodu un kultūru maģistra studijas -
īsts piedzīvojums starpkultūru vidē



Lūcijas diena HZF 2019
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Durvis atvērtas – jauniem studentiem un notikumiem!


